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Příprava Valcířské 50 je v plném proudu
Letos je to čtyřicet let od vzniku jednoho z nejstarších pochodů v České republice. Abychom Vás naladili, připravili jsme netradičně toto číslo časopisu jako dvojlist. Uprostřed si můžete prohlédnout fotky z minulého roku.
O podrobnostech tohoto jubilejního ročníku Vás budeme průběžně informovat. Jen trochu poodhalíme, že pro
jednoho našeho člena, který se zúčastní a bude vylosován, máme opět velice zajímavou cenu.
Štáb Valcířské 50

Ptáte se nás, my odpovídáme
V posledních dnech se množí dotazy, jak je to s rušením povolování vjezdu do areálu AMO a.s. pro zaměstnance vč. cyklistů, s uzavřením vrátnice na Koksovně, se zaváděním sodobarů
a čtyřčetovým režimem na Koksovně. Pokusím se odpovědět
stručně a srozumitelně.
Zaměstnavatel dal v kolektivním vyjednávání najevo, že výhledově hodlá zrušit
povolování vjezdu do AMO a.s. pro zaměstnance. Hodlá tak učinit poté, až bude
mít peníze na vybudování záchytných
parkovišť. V letošním roce to (podle mého názoru) určitě nebude.
Co se týče cyklistů - nemáme žádnou
informaci o tom, že by cyklisté neměli
mít výhledově možnost, zajíždět do
AMO. Musely by být vybudovány zastřešené a hlídané kolovny u vrátnic a přijata
další opatření (např. posílení kapacit vnitropodnikové dopravy
atd.). To by znamenalo další nemalé náklady. Pokud jde o uzavření vrátnice na Koksovně – k tomu má dojít. Nikdo nám však
do dnešního dne neřekl, termín uzavření této vrátnice. Je ale
jisté, že jsou již nainstalována nová vrata „vyzdobená“ ostnatým drátem. Odbory v tomto případě požádaly, aby v případě
uzavření, mohla být tato vrátnice využívána alespoň v dopravních špičkách (mezi směnami), jako je tomu na vrátnici Rouroven. Prozatím jsme neobdrželi jasnou odpověď.
MÁTE DLUHY? ŽE NE?
ABYSTE SE NEDIVILI!
Prý si kupujete nové auto?

Nový pitný režim (sodobary): na Intranetu AMO a.s. je již
zveřejněna prezentace a mapa rozmístění sodobarů v areálu
AMO a.s. V prezentaci jsou popsána konkrétní místa (celkem
23), kde budou sodobary umístěny na jednotlivých závodech.
Je tam rovněž uveden termín zahájení
nového pitného režimu - 25.4.2013.
Ke změně pracovního režimu na Koksovně: je dohodnuto, že od 1.10.2013 začnou
koksaři pracovat ve čtyřčetovém nepřetržitém režimu. Prozatím není ještě vyjasněno, pro který typ střídání směn se nakonec rozhodneme. Koksařům zůstane i
nadále zachována zkrácená týdenní doba
v délce 34,25 hod. a pro rok 2013 rovněž
dodatková dovolená v rozsahu 4,5 dnů.
V roce 2014 se tato dodatková dovolená
ale zkrátí o 1,5 dne na 3 dny a v r. 2015 o
další 1 den na 2 dny v roce. Na které směně a na jakém pracovním místě budou jednotliví zaměstnanci od 1.10.2013 pracovat
a další detaily, se všichni dotčení zaměstnanci mají dozvědět
(podle vyjádření ŘP) nejpozději do konce června. Protože tato
změna se dotýká rovněž poruchových údržbářů, upozornili
jsme vedení společnosti na nezbytnost využít zrušení páté směny k tomu, aby byli na úseku elektro a strojní poruchové údržby k dispozici střídači (dosud nevyřešený problém).
Polda Laskovský

Zeptali jste se, co je to za dluh?

Jasně, ale banka ti to nepoví, že to prý ani
Chtěli jsme, ale banka nám nepůjčila neví. A tak se musíš zeptat těch registrů.
peníze.
Bankovního i ne-bankovního, já i manJak nepůjčila? Máte nějaké finanční pro- želka – celkem čtyři doporučené dopisy
blémy, někde dlužíte?
s formulářem, kde je ověřený podpis.
Ne, to ne – vlastně to jsme si mysleli, než To není kdovíjak levné, že?
jsme s manželkou o ten úvěr požádali.
To ne, navíc každý výpis je za poplatek
A co vám v bance řekli?
až 200 korun a k tomu ještě poštovné.
Že bychom klidně mohli žádat o více Dozvěděli jste se něco za tu tisícovku?
peněz.
Ale ano, zjistíš, kdy jsi měl nějakou půjčProč vám tedy ty peníze nepůjčili?
ku, kdy sis vybral v bance do mínusu a
Protože se zeptali na bankovních a ne- kde máš nesplacený úvěr.
bankovních registrech klientských infor- Tak kde se stala chyba?
mací. A ty registry bance řekly, že někde Koupili jsme si na úvěr pračku. Byla to
dlužíme, ať nám nic nepůjčují.
akce, že pokud zaplatíš přesně ve stanoAle vždyť si říkal, že nikde nic nedlužíte?
vených splátkách, tak je to bez navýšení.
No to jo, koukali jsme na to s ženou jako Tak proč se vydávat z peněz, že?
blázni. Hned jsme samozřejmě uvažovali, A nezaplatili jste to?
kde jsme udělali chybu a co jsme neuhra- Zaplatili, přesně podle úvěrové smlouvy,
dili.
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pak jsem ještě dostal doporučeně dopis,
kde mi napsali, že mi děkují a velmi si
velmi váží mé spolehlivosti a posílají mi
úvěrovou bankovní kartu. Tu stačí jen
strčit do bankomatu a můžu okamžitě
vybírat peníze. Hned jsem ji ale rozstříhal
a hodil do koše. Přece se zbytečně nezadlužím!
Aha, tak v čem je problém?

Oni mi takto schválili úvěr padesát tisíc,
poslali mi kartu, kterou jsem nechtěl a
tím jsem se stal dlužníkem, kterým jsem
nechtěl být. A budu jím celou dobu, po
kterou má ta karta platnost. A to i přesto,
že z ní nebyla vybrána ani koruna.
Ty jo, tak to dlužím asi taky! A letos plánujeme, že si půjčíme peníze na výměnu oken!

Tak hodně štěstí!
Ivan Pěknica
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Uvažujete o koupi nového vozu?

Co o prázdninách…?

Jestli patříte k těm, co zvažují pořízení nového vozu,
máme pro Vás zajímavou nabídku.
Před časem jsme oslovili
prodejce vozů Hyundai,
zdali by členům naší odborové organizace nenabídli
nové vozy za výhodnější
cenu. Po několika jednáních
jsme
došli
k předběžné dohodě.
Jednalo by se o vozy zn. Hyundai z Nošovické produkce ix20, i30, i30 kombi a ix35. Předběžně dojednaná sleva na
tyto modely je v rozmezí 15 až 24%, podle vybraného modelu. Důležité!!! Sleva se bude počítat ze základní ceny
podle aktuálního ceníku, tzn. mimo akční nabídky. Co se
týče výbavy, barvy a jiných doplňků je to jen Vaše volba,
rovněž i možnost leasingu. Smlouva s naší organizaci by
byla podepsána na 1 rok a je podmiňována odběrem určitého
počtu vozů.
Proto potřebujeme znát zdali zvažujete koupi nového vozu.
Vy kteří přemýšlíte o koupi nového vozu a je ve vašem zorném poli značka Hyundai, ozvěte se na rokogler@tiscali.cz.
Tato nabídka je momentálně určena jen pro naše členy –
ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika.
Robert Kögler

Umožněte dětem prožít 14 dní v přírodě s partou vedoucích,
kteří nezkazí žádnou legraci a vaše děti prožijí spoustu dobrodružství a zábavy.
V minulém roce jsme prožívali tábor spolu s Caesarem a Kleopatrou. Mohli jsme bojovat o Kleopatru s ukrutnými Galy pod vedením Caesara. Na děti čekaly večerní nástupy osvětlené ohněm s
loučí, doprovázené projekcí. Celý tábor se odehrával pod ochranou bohyně Isis, která chránila nejen Kleopatru, ale také všechny
účastníky tábora.

Neomezený tarif?
Momentálně se snažíme zatraktivnit tarify
pro naše členy. Domlouváme další tarif,
který by mohl mít neomezené volání a neomezený počet SMS. Zatím nám to drhne na
ceně a na možné době závazku Vodafone.
U stávajících tarifů jednáme o snížení ceny za volání po
vyčerpání volných minut.
Petr Slanina

Jsme nestátní nezisková organizace pracující s dětmi od roku
2001. Naším hlavním cílem je v dětech rozvíjet fantazii a chuť
zajímat se o vše kolem nich. Pořádáme výlety, sportovní odpoledne, dětské dny, víkendové akce, jarní tábory a jiné. Naše činnost
každoročně vrcholí letním táborem. V posledních letech také integrujeme postižené děti do kolektivu zdravých dětí.
V letošním roce nás bude provázet táborem Vinnetou náčelník
Apačů se svými indiánskými bojovníky. Prožijeme krásných 14
dní s náčelníkem a šamany, postavíme týpí, vyrobíme pravý indiánský totem, zhotovíme si oblečení a čelenky, které nosili Indiáni. To vše nás čeká už za několik týdnů a není nic krásnějšího než
rozzářená dětská tvář nad kostýmy a rekvizitami, které jim každým rokem připravujeme.
Vše o nás najdete na www.taborajeto.cz nebo na tel.
604 925 402.
Alexandra Matějová

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika

TENISOVÝ TURNAJ
VE ČTYŘHŘE
Kde: Tenisová akademie Kubáň Poruba
Kdy: 22.6.2013 v 8:00 (sraz v 7:30)
Pod patronátem ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika startuje I. ročník tenisového turnaje čtyřher.
Závazné přihlášky se startovným 150,-Kč/pár do 7.6.2013 u Martina Kleina tel.725 841 664, nebo Marcely Michálkové tel.2051
Občerstvení zajištěno
Redakční rada:Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Laskovský Leopold 6906 Leopold.Laskovsky@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com
Polášková Marta 5350 polaskova22@seznam.cz, Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com
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