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Proběhla další schůzka s Liberty House
Ing. Petr Slanina

30. dubna proběhla další schůzka se zástupci firmy
Liberty House, kde jsme pracovali na dohodě.
Dohodu máme rozpracovanou v několika oblastech. Objem výroby a provoz; Zaměstnanost a pracovní místa;
Udržovací a strategické investice; Sociální jistoty a kolektivní smlouva; Emisní povolenky; Energetika; Zajištění
konkurence vůči ArcelorMittal; Transparentní hospodaření.
Bohužel jsme se nedostali k otázce, která je pro nás momentálně nejdůležitější, a to je Transparentní financování
kupní transakce. Tento bod řešíme zvlášť, ale zástupce
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Liberty House, který má tento bod na starosti, bohužel
nemohl dorazit. Pro budoucnost naší firmy je velice důležité, ať se nepřenese dluh za koupi na nás, protože by to
mohlo mít likvidační následky. Evropská komise po našich intervencích změnila způsob financování koupě, ale
celková zpráva Evropské komise o schválení prodeje naší
firmy a ostatních podniků ze dne 17.4 není stále
k dispozici. Zatím jsme se dohodli na platnosti Kolektivní
smlouvy do konce roku 2023. Liberty House nemají problém nechat si auditovat účetní závěrky.
Ve spolupráci s centrálou OS KOVO plánujeme příští týden schůzku s novým ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem.

ArcelorMittal zavírá poslední fungující vysokou pec v Krakově!
Vítězslav Prak

Na základě rozhodnutí skupiny AM se „dočasně“ zastaví výroba na vysoké peci a v ocelárně v polském Krakově.
Jak uvedl Geert Veerbeck, generální ředitel ArcelorMittal Poland, důvodem tohoto kroku jsou krom jiného také vysoké
výrobní náklady, hlavně na emisní povolenky CO2 a cena energie, která je jednou z nejvyšších v Evropě. Opatření se
dotkne 1200 pracovníků, nikdo však nebude propuštěn.
Podíváme-li se na dva hlavní důvody zastavení výroby v Krakově, musí být všem okamžitě jasné, proč my, odbory, tak
důrazně trváme na tom, aby povolenky CO2 a TAMEH zůstaly v AMO! Emisní povolenky v hodnotě několika miliard
korun díky našemu úsilí v Ostravě zůstávají, o TAMEH a tím pádem o zajištění dodávek energií pro naše závody stále
bojujeme. Jsem zvědavý, jak se projeví zavření vysoké pece a ocelárny v Krakově, na mimořádném zasedání Evropské
rady zaměstnanců ArcelorMittal, které se bude konat ve dnech 22.-23. května v Lucemburku. Jak znám kolegy
z Polska, předpokládám hodně vyhrocenou atmosféru. Po návratu Vás budeme o situaci v Krakově, ale hlavně o prodeji
naši firmy, určitě informovat.

Delegáti Konference rozhodli o zvýšení
sociálních příspěvků
Ivan Pěknica

Ve čtvrtek 25. dubna se konala Konference ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika.
Jen několik dní předtím schválila
Evropská komise koupi naší
hutě společností Liberty House.
Diskuze delegátů se velkou částí týkala tohoto zásadního předělu v naší firmě. Na pořadu
byly ale i jiné záležitosti. Již po
loňské volební konferenci byly
některými Radami úsekových
důvěrníků předloženy návrhy na
úpravu Zásad hospodaření. Nutno říci, že všechny navrhované
změny znamenaly zvýšení částek na sociální podpory a dary. Hospodář ZO kol. Vítězslav Prak ještě před konferencí udělal finanční rozbor a
Výbor ZO se všemi návrhy zabýval. Jak podotknul předseda dozorčí a revizní komise kol. Ivo Maceček, je nutné se
také podívat na to, kde se získají finanční zdroje.
Z důvodu zvyšující se členské základny ale lze předpokládat, že i po těchto změnách bude rozpočet vyrovnaný a
nebude nutno škrtat v jiných položkách.
eNHáčko

Na konferenci přišli i zástupci vedení společnosti. Diskuze
s nimi byla otevřená a probrala se řada záležitostí
z oblasti personalistiky, stavu technického zařízení a budoucnosti společnosti.
Konference se konala v týž den,
kdy byl Den zdraví. Na to jsme
reagovali a delegátům bylo ke
svačince nabídnuto jablko a o
přestávce jednání byly promítány krátké filmy s bezpečnostní
tématikou. Jsme ale rádi, že
vyloženě nezdravé ovzduší ve
velkém sále hotelového domu
Kovák, kde nefunguje klimatizace ani větrání, všichni delegáti
přežili
ve
zdraví,
jen
s propocenými košilemi.
Pokračování na str.4

KRÁTCE
 Od května začala naše ZO působit ve firmě ECOCOAL Slag
Handling s.r.o., kde zastupujeme 25 nových členů

 V. Prak se 22.-23.5. zúčastní mimořádného zasedání EWC v
Lucemburku

 18.5. se koná oslava 60-ti let Soustružny
 18.5. startuje nultý ročník rybářských závodů
 Zajistili jsme 212 vstupenek pro naše členy na Shakespearovské slavnosti
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TĚŠÍME SE NA VÁS
ŠTÁB V50

T R A S Y – pěší:
10 km: HŘIŠTĚ – HUSITSKÁ KAPLE – PODÉL LOUKY A DOMKŮ – ŘEKA SATINA
– SKI MALENOVICE a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ(pro rodiny s dětmi)
11 km: HŘIŠTĚ – OSTRAVICE ŘEKA – TRIBULKA-vrchol - a zpět OSTRAVICE HŘIŠTĚ
(10. ročník - Po kopečcích kolem Lysé hory)
20 km: HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA)– LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO
NÁMĚSTÍ – SEPETNÁ – ROZCESTÍ BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
30 km: HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –
ŠANCE – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ- ROZCESTÍ
BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
50 km: HŘIŠTĚ – TRAFAČKA (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –
ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY – ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA –
BÍLÝ KŘÍŽ – JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – LUKŠINEC – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ
– ROZCESTÍ BEZRUČŮV SRUB – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
NAINSTALUJTE SI DO MOBILŮ MAPY.CZ A V NÍ OFFLINE MAPU ČR!
2 dny před V50 budou trasy ke stažení na www.odboryam.cz

T R A S Y– cyklo:

Na qr-kódy používáme
Barcode Scanner

50 km cyklo: HŘIŠTĚ– TRANSFORMÁTOR (OPIČÁRNA) – HOTEL LIPTOV – MAZÁK –
ŠANCE – ÚSTÍ POLEDŇANY- ARMATURKA – ŠVARNÁ HANKA – BÍLÝ KŘÍŽ –
JEŽÁNKY – LYSÁ HORA – ZIMNÝ – IVANČENA – ALBÍNOVO NÁMĚSTÍ –
SEPETNÁ – OSTRAVICE (HOSPODA U SPLAVU) - HŘIŠTĚ
16 km cyklo: HŘIŠTĚ– HOSTINEC U ŘEKY – ROZCESTNÍK SEPETNÁ – KORÝTKO –
CHATA POD LYSOU– MALENOVICE – BOROVÁ – OSTRAVICE HŘIŠTĚ
(rodinná trasa - vhodné pro zdatnější děti, převýšení 430 m.n.m.)
eNHáčko
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ORGANIZAČNÍ POKYNY V50
PREZENCE: 25. května 2019 – Fotbalové hřiště TJ Ostravice
POCHODY (10, 11, 20, 30 a 50 km)
JÍZDA NA HORSKÝCH KOLECH (16, 50 km)
START: Fotbalové hřiště TJ Ostravice 7,00 – 10,00 hod. - průběžný start všech pochodů a jízdy kol
CÍL:
Fotbalové hřiště TJ Ostravice
DOSAŽITELNOST STARTU: Vlakem ČD, trať č. 323 do Frýdlantu n/O, zde přestoupit na vlak směr Ostravice.
Vystoupit na zastávce Ostravice – zastávka a dál pěšky po vlastním značení V50
k prezenci pochodu na fotbalovém hřišti TJ Ostravice.
Autem, parkování u příjezdové cesty k hřišti TJ Ostravice.
STARTOVNÉ: Dospělí = 70,- Kč, děti od 6-15 let = 30,-kč.
Ceny platí pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ArcelorMittal Ostrava a dceřiných
společností, v ceně malý dárek pro účastníky.
Cizí účastníci dospělí = 100,- Kč, děti = 50,- Kč.
PODMÍNKY ÚČASTI: Nejnižší věková hranice pro 50 km pochod je 15 let. Na ostatní trasy doporučujeme
doprovod dospělé osoby.
Všichni se účastní akce na vlastní nebezpečí.
OBČERSTVENÍ: Ze startovného je v cíli pochodu hrazeno malé občerstvení
(uzenina, Valcířský ležák, Koksařský dehet nebo nealkoholický Mašinfíra), další občerstvení je
ve vlastní režii účastníků pochodu. Na trase pochodu pouze pitný režim na kontrolních stanovištích.
ORGANIZAČNÍ: Šlape se za každého počasí.
Pochod prochází z větší části po turisticky značených cestách a
trasy vedou i po silničních komunikacích, proto dbejte své osobní
bezpečnosti. Některé úseky jsou značeny vlastními značkami
pochodu. Během pochodu si nezkracujte trasy!

Na qr-kódy používáme
Barcode Scanner

NAINSTALUJTE SI DO MOBILŮ MAPY.CZ A V NÍ OFFLINE MAPU ČR!
!!!! POCHODUJETE A JEDETE CHRÁNĚNOU OBLASTÍ BESKYD !!!!
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Tradiční turnaj v bowlingu
Miroslav Pastýrik

Na jaře se vždy těšíme, především my soutěživí, na náš tradiční turnaj
v bowlingu, letos s číslem 13.
Finále se konalo na skvělých drahách v Bowling SKY Vltava v OstravěPorubě. Již od měsíce února se za velké účasti našich odborářů, troufnu si
říct několika stovek hráčů, začala hrát tréninková kola. Vše vyvrcholilo ve
finále, kde se vedl nekompromisní sportovní boj, zakončený letos skvělým
hovězím gulášem. Děkujeme pořadatelům za hladký průběh a organizaci
tohoto turnaje.
družstva

jednotlivci/body

1. místo koksovna B Stanislav Bittner/513
2. místo KD - trať

Jan Hrazdílek/480

3. místo soustružna Martin Žurek/471
ženy

Marta Polášková/364

Delegáti konference se rozhodli….Pokračování ze str.1
Změny v sociálních podporách schválené Konferencí:
Dříve jen odchod do důchodu, invalidita
3 000,-Kč
Nyní navíc odchod do předdůchodu a z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
5 000,-Kč
Dříve jen dárci krve při získání Janského plakety
500,-Kč, 800,-Kč, 1000,-Kč
Nyní i při zisku Zlatého kříže nebo Daru života
2 000,-Kč
Dříve při dlouhodobé nemoci člena
2 000,-Kč/po třech měs. + 500,-Kč/každý další měsíc
Nyní při dlouhodobé nemoci člena
2 000,-Kč/po třech měs. + 1 000,-Kč/každý další měsíc
Dříve při narození dítěte členovi
1 000,-Kč
Nyní při narození dítěte
2 000,-Kč

Pětka na začátku
Vyučil jsem se na valcíře,
dostal jsem na huti práci,
možná, že je to snad k nevíře,
už mě ta práce dost schvácí.
Kdysi jsem starším pomáhal,
byl jsem také dost mladý,
důchod se nijak nevzdaloval,
vyučených plné řady.
Osobní číslo s pětkou na začátku,
to jsme vyučenci nesli hrdě,
teď když nám táhne na šedesátku,
však dopadli jsme tvrdě.
Na směně s pětkou jsem jenom sám,
k ruce mám mladšího valcíře,
zkušenosti svoje já mu rád dám,
jenže on předtím umýval talíře.
V nakládce keramik, v jeřábu kuchař,
paličem knihovník, strojník ze sklenáře,
u válců botanik, k rovnačce zvukař,
ve skladě domovník, ten se s tím nepáře.
Máme tu u pece nového pecaře,
jde mu to, je to hoch opravdu šikovný,
předtím on dělal v pekárně pekaře,
takových pekařů ať jsou plné válcovny!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá zájezd do zábavního parku
ENERGYLANDIA v Polsku
15. června 2019
Cena zájezdu pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal
Česká republika a jejich rodinné příslušníky je

150,- Kč, pro ostatní 300,- Kč
V ceně je doprava, vstup do aquaparku si hradí
každý sám. Pojištění není součásti zájezdu.
Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem uhraďte
nejpozději 14 dní předem u Ing. Jitky Javůrkové tel.2051,
jitka.javurkova@arcelormittal.com

Odjezd : Ostrava DK města Ostravy 7:00
Havířov autobusové nádraží 7:30

Redakční rada: Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com, Mrkva Petr mrkvapetr@seznam.cz,
Martin Klein Martin2.Klein@ArcelorMittal.com, Jitka Javůrková 2051 Jitka.Javurkova@ArcelorMittal.com, Aleš Konvička Ales.Konvicka@ArcelorMittal.com,
Miroslav Puščák Miroslav.Puscak@ArcelorMittal.com, Stanislav Trávníček Stanislav.Travnicek@ArcelorMittal.com, Miroslav Pastýrik Miroslav.Pastýrik@ArcelorMittal.com,
Miroslav Pytlík 5837 Miroslav.Pytlik@ArcelorMittal.com
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