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Jak se budeme stravovat?
O zámru zamstnavatele podstatným zpsobem snížit úrove stravování pevážn u zamstnanc tžkých provoz
jsme Vás již informovali. Naše reakce byla skoro jednoznaná.
Napsali jsme dopis G, kde jsme mu sdlili,
že vedení firmy soustavn svými rozhodnutími, které v poslední dob již ani neprojednává s odbory, snižuje komfort zamstnanc a
vyvolává sociální naptí. Sousloví „skoro
jednoznan“ jsem použil zámrn, protože
tento dopis nepodepsali úpln všichni pedsedové. Je ale pravda, že se svým podpisem
pidali i pedsedové Základních organizací
v naší firm, jejichž len se plánované zmny ve stravování vbec nedotknou. Pro? Zejm proto, že to
jsou ODBORÁI! A odbory jsou o solidarit!
Výsledek jednání s vedením firmy týkající se stravování je takový:
Kantýna na Dlních výztužích a Svodidlech zstane ve stejném
režimu jako doposud. Kantýna na Nové sociální budov závodu

14 nebude bezobslužná (tzn., nebude tam automat na foliovanou
stravu), ale úpln se uzave. Toto ešení jsme akceptovali
z nkolika dvod. Jednak je tato kantýna otevena pouze na
ranní smn od pondlí do pátku a na folie z automatu by tam
skoro nikdo nechodil. Zamstnavatel navíc
slíbil, že kantýna na Válcovenské úpravn, tj.
na Hrubé trati se zmodernizuje a zvtší. Docházková vzdálenost ze sociální budovy je
cca. 5 minut.
Kantýna na Soustružn válc zstane ve stejném režimu jako doposud. V kantýnách, kde
na noní smn je prodej mén než 20 jídel,
bude bezobslužný výdej
Jídelna na Kováku se podstatn zmenší. Zamstnavatel to zdvoduje tím, že tuto jídelnu využívají pevážn zamstnanci nákupu, a ti budou v brzké
dob pesthováni na editelství. Zamstnanci, kteí jsou na školení na „Školském“ (pro nás pamtníky Kabinet Julia Fuíka)
mohou využívat jídelnu na editelství.
Kantýna Vysoké pece bude bezobslužná. Zdvodnní zamstnavatele – v docházkové vzdálenosti zstává v nezmnné podob
fungovat kantýna Aglomerace.
Pokraování na str.4

Evropské a eské oceláství oživuje
Potebuje však vhodnjší podmínky
Seminá Predikce vývoje oceláského prmyslu na
období 2015 – 2020, který se uskutenil 20. kvtna
na pd Ministerstva prmyslu a obchodu R se
snažil najít odpovdi na otázky vývoje eského
oceláství.
Úastnili se ho zástupci ministerstev, hutních firem v
R (za AMO generální editel) a se mnou také další
zástupci Hutnické odvtvové sekce OS KOVO.
V loském roce se v eské republice vyrobilo nejvíc surového železa od roku 2008
a produkce oceli vzrostla o 3,6% oproti roku 2013. Na úrove ped krizí se sice eské oceláství nevrátí, ale oekává se mírné zlepšení i v píštích letech. Obor, který do
eských veejných rozpot pispívá 15 miliardami korun ron, by však poteboval
píhodnjší podmínky, aby byl ve svt konkurenceschopný. Jaroslav Raab, výkonný editel Odvtvového svazu Hutnictví železa upozornil na obrovské zatížení nerealistickou ekologickou legislativou.
Pokraování na str.4

Novela zákona o agenturním zamstnávání
Pipravuje se novela zákona o agenturním zamstnávání (AZ). Na této novele
pracuje skupina, jejíž souástí jsou i zástupci odbor.
Pipravované novele chybí, dle zkušeností, kterou máme s tímto druhem zamstnávání, jedna podstatná vc. Zákon o AZ hovoí o „doasném“ pidlení svého zamstnance. Proto by ml zákon specifikovat, co znamená doasné. Zákon, který nemá
jasn definovanou dobu, po kterou mže být pracovní místo obsazeno agenturním
zamstnancem, je lehce zneužitelný. Po uplynutí této doby by ml mít zamstnavatel
povinnost obsadit toto místo stálým zamstnancem. Je proti logice, že jsou nkterá
pracovní místa obsazována agenturními zamstnanci po dobu nkolika let. Tyto praktiky ukazují, že myšlenka agenturního zamstnávání je zneužívaná a zamstnavatelé
tímto zpsobem penášejí riziko podnikání na zamstnance.
Na tuto dležitou ást novely jsme upozornili leny skupiny, kteí zastupují zájmy
odbor. Je otázka, zdali ješt budou mít prostor do tohoto rozbhnutého procesu zasáhnout. Bohužel jsme nebyli osloveni pes zástupce OS KOVO, abychom se k této
problematice vyjádili. O existenci této skupiny jsme se dovdli náhodn.
Petr Slanina
eNHáko
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Optimalizace bran
Od 1.
9.
2015 nastane zmna
v provozování na branách. V pvodním
návrhu bylo ponechat v provozu jen 3 brány.
Uzavít bránu u hasiárny úpln a Jižní brána
by sloužila je pro pší. Vedení spolenosti
provedlo przkum denního prjezdu aut na
branách. Hlavní branou projelo 3 000 aut, na
Záií 1 400 a u hasiárny 600 aut. Zástupci
odbor s touto variantou nesouhlasili. Na
spolené schzce nám byla pedstavena nová
varianta. Na Hlavní brán bude provoz nepetržitý. V plánu je vytvoit tetí pruh pro
vjezd nebo výjezd z areálu, dle možností.
Brána na Záií bude uzavena od 23:00 hod.
– 5:00hod. Na branách: Vratimovská, Jižní a
U hasiárny bude provoz jen na pelomu
smn, tzn. 5:00 hod. – 6:30 hod, 13:00 hod. –
14:30 hod. a 21:00 hod. – 22:30 hod. 1. 6.
2015 byl zaslán dopis editeli pro personalistiku. Žádali jsme o upesnní detail, nap.
co se týká chodc apod. ekáme na odpov.
Polášková Marta

KRÁTCE
• 20.6.2015 probhne tenisový turnaj tyher
• Ivan Pknica byl zvolen do Rady Hutnické
odvtvové sekce OS KOVO
• V minulém msíci jsme mli 2x spolené zasedání s VZO 3servis a Válcovny plechu FM

• Pokud máte špatn vyprané montérky, reklamujte je ve své výdejn
• Blížíme se k potu 3000 ísel, které využívají námi sjednaný tarif u Vodafone
1

V50
Další roník Valcíské padesátky se letos velmi vydail. Poasí nám rychlejším pálo od
zaátku až do konce. Ti vtší milovníci pírody, kteí volili pomalejší tempo nebo delší trasu,
už nemli to štstí vstoupit suchou nohou zpt do tábora, ale ani to nezkazilo celkový dojem
z opravdu povedené akce.
Od rána se lidé scházeli v dobré nálad, každý zvolil jiný zpsob dopravy – vlak, auto, kolo, kon.
V táboe pak podstoupili tžkou volbu výbru trasy (pšky 10 km až 50 km, na kole pak 40 nebo 60
km). Po tomto tžkém rozhodnutí dostali úastníci mapu s dobe vyznaenou trasou a po posilnní
v táboe se vydali na cestu.
Námi zvolenou 20km trasu hodnotím velmi pozitivn. Akoli jsme ji brali jako zlatý sted, bolesti
konetin na druhý den mluvily za vše.
Díky kontrolním stanicím bhem trasy jsme se oberstvili, pobavili a nabrali další energii
pokraovat k cíli. Euforie po vystoupení na Lysou horu byla veliká, mli jsme možnost z výšky
1323 m.n.m. vidt nádherná panoramata.
Cestou zpt jsme se už tšili na pislíbené oberstvení a každý z nás doufal v penžitou výhru za
nejbližší tip potu úastník. Výherce však byl pouze jeden a my ostatní jsme se v základním táboe
tšili z oberstvení, programu a zábavy.
Klobouk dol organizátorm za precizn odvedenou práci. Veškerá píprava jim zabrala spoustu
asu a úsilí, což mžeme i vidt na odboryam.cz v uvedených odkazech na fotografie, kde jsou
pípravy peliv zaznamenány. Je píjemné vdt, že za veškerou organizací stojí zamstnanci naší
firmy, rodinní píslušníci a známi.
Nezbývá než podkovat a doufat v další roník akce V50!
Dáša & Daniela

Více fotografií na www.odboryam.cz
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Evropské a eské oceláství…….pokraování ze str.1
Již nyní platí v Moravskoslezském kraji, srdci eského prmyslu, jedny z nejpísnjších ekologických limit v Evropské unii. Také jsou tu další nepíliš dobré vyhlídky. Cena energií je v EU
dvakrát vyšší než v USA. A jak podoktnul ve svém vystoupení pedseda MKOS Josef Stedula:
„Kde jsou noví, mladí ocelái, valcíi, slévai, obrábi, nástrojái i zámeníci? Pedstava, že na
trhu práce je lidí dost a v prmyslu mže pracovat prakticky kdokoliv, je zcestná.“
Zajímavá ísla z predikce 2014-2020
2% mezironí rst HDP R (mezi roky 2014 a 2013)
350 tisíc kvalifikovaných pracovník v hutním prmyslu EU
59,1% souhrnný nárst výroby oceli v ín od roku 2007 do roku 2012, ale loni jen 0,1%
103 miliard K investovaly hutní spolenosti od roku 1993 do ekologizace a modernizace, z toho
15,5 miliardy korun v letech 2010 až 2014
92% pokles emisí tuhých zneiš ujících látek z hutí od roku 1993
57% pokles produkce odpad od roku 1993
Výroba oceli v roce 2014:
822,7 milionu tun v ín
169,3 milionu tun v EU-28
5,4 milionu tun v R
Ivan Pknica

Jak se budeme stravovat? …...pokraování ze str.1

Bez náhrady
Vera nám Jára odešel,
Do limitu se on nevešel.
Ta piva navíc ho zradila,
a zejm i dobrá tequilla.
Opravdu dobrý byl v kolektivu,
a ml dost velkou perspektivu.
Te jsme se ale dozvdli,
že zstaneme osamlí.

Poslední zmna se týká kantýny Doprava – Výtopna. Tady musím bohužel konstatovat, že jsme
Vzkaz personálního úadu:
nenašli dost argument, abychom uhájili obslužný prodej. Vydá se zde cca. 40 jídel denn a zaUž nedostanete náhradu!
mstnavatel navíc argumentuje tím, že má v plánu pedat provozování lokomotiv externímu
subjektu, ímž se poet zamstnanc, kteí využívají tuto kantýnu ješt sníží.
Ostatních kantýn se zmny nemají týkat, tedy pokud pominu slibovaný zámr zamstnavatele, že Tak nevím, zdali bylo v poádku,
že takto snížili jsme osádku.
mnohé se zmodernizují a zvýší se v nich úrove stravování. To je údajn i v podmínkách výbrového ízení na nového poskytovatele stravovacích služeb. V komisi, která má výbr na starosti
jsou po dlouhé dob i dva zástupci za zamstnance. Projevili jsme zájem mít v této
výbrové komisi zástupce naší ZO, ale byli
jsme demokraticky pehlasováni. A to i pesto že jako nejvtší odborová organizace ve firm zastupujeme ze zákona také všechny
neodboráe. Ale to nevadí. Víme, že kolegové, kteí v komisi jsou, budou silou svých osobností hájit zájmy zamstnanc a pomohou vybrat tu nejlepší firmu, která se bude v následujících letech starat o naše bíška!
Vía Prak

Sportovní a kulturní komise pi ZO OS KOVO ArcelorMittal eská republika

Poádá 10.9.-13.9.2015 cyklistický zájezd na Jižní Moravu
Sraz ve tvrtek 10.9. v 7:45 hod. u DK msta Ostravy. Odjezd po naložení kol na vozík v 8:30.
V poledne píjezd do autokempinku Merkur v Pasohlávkách, obd, ubytování od 14:00 (4 lžkové chatky), individuální program, v pátek vinobraní Mikulov.
Cena pro úastníky
(leny ZO OS KOVO AM R a jejich rodinné píslušníky, kteí neerpali v letošním roce dotaci)

dosplí 800,-K, dti do 12 let 450,-K
Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, polopenzi.
•

Závazné pihlášky
s platbou do 17.8.2015
na tel.2051

Upozorujeme, že každý
absolvuje zájezd na vlastní
nebezpeí!
Redakní rada: Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Krausz Jií 6499 krausz.j@seznam.cz , Pknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,
Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com, Prak Vítzslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com,
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