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Take Care trochu jinak  
(z jiného pohledu) 
Víťa Prak  

 
Když bylo rozhodnuto, že Česká 
republika bude v rámci ArcelorMit-
tal jednou z pilotních zemí, kde 
bude probíhat bezpečnostní škole-
ní Take Care (Upozorni mě), viděl 
jsem to jako skvělou příležitost, jak 
se setkat se zaměstnanci jiných 
závodů a dozvědět se, kterak se 
dodržuje bezpečnost u nich. A člo-
věk občas žasne. 
 

Do dnešního dne jsem absolvoval 
čtyři kurzy. A na všech si zaměstnan-
ci stěţovali, ţe jich je na pracovištích 
málo a proto je jejich nadřízení nutí 
mnohdy porušovat i bezpečnostní 
předpisy. Ať jiţ jde o úklid pásů na 
aglomeracích, nebo o zaměstnance 
poruchových údrţeb na jednotlivých 
závodech. Stěţovali si samozřejmě 

také valcíři, koksaři i oceláři. Prostě 
zaměstnanci napříč celou firmou. 
Jestli bylo jedním ze záměrů majitele 
firmy dozvědět se alespoň částečně 
pravdu o přístupu některých vedou-
cích zaměstnanců k bezpečnosti prá-
ce, tak se mu to povedlo. Za těch 
několik hodin, které jsem strávil na 
„školském“, jsem toho slyšel dost. 
Mnohdy věci, o kterých jsem si mys-
lel, ţe musí být hodně zveličené, ne-li 
snad úplně smyšlené. Pak jsem však 
absolvoval výrobní poradu na středo-
jemné válcovně. Ţe si jeřábníci stěţu-
jí dlouhodobě a oprávněně na špatný 
stav jeřábové dráhy i samotných jeřá-
bů, strojníci ţe musí pracovat na zaří-
zení, které jsou jen stěţí schopni při-
nutit k nějaké činnosti, to jsou fakta, 
která dlouho a dobře známe. Důvod 
je jednoznačný. Nedostatek financí 
na opravy. Co mě však úplně dostalo, 
bylo konstatování zaměstnanců ex-
pedice, ţe několik let poukazují na 

nefunkční vysílačky, které potřebují 
ke komunikaci s jeřábníky. Zaměst-
navatel nepovaţuje investici do toho-
to zařízení za prioritu a odsunul ná-
kup nových vysílaček na rok 2017. 
Zaměstnancům nezbylo nic jiného, 
neţ si koupit vysílačky za své, aby 
mohli pracovat a plnit své úkoly! To je 
přístup! Management by si měl z toho 
vzít příklad, jak k plnění pracovních 
povinností přistupují jejich podřízení. 
Anebo uţ konečně budeme trestat 
zodpovědné ma-
naţery za jejich 
šlendrián? To 
v Mittalu asi ne-
můţeme očeká-
vat! Vţdyť oni 
jsou přece tak 
finančně pod-
hodnoceni oproti 
jiným firmám!                
 
 

Nové mašinky na Mittalu 
René Pastrňák 
 

Nebyl by to snad ani dopravák, kdy-
by se netěšil na nové lokomotivy. 
 

Dlouho se o nich jen mluvilo a najed-
nou je to skutečnost. Doprava koneč-

ně obměňuje lokomotivní park. Stroj-
vedoucí jsou nadšeni, ţe po dlouhých 
letech tvrdé práce, přijde odměna 
v podobě lepšího pracovního prostře-
dí, nové techniky. A první stroje jsou 
tady… lesklý lak, elektronika, diodová 
světla, ale něco podstatně důleţitější-
ho a velmi očekávaného tam chybí… 
no přece klimatizace. Kde se stala 
chyba? V době, kdy auto bez klimati-
zace je prostě neprodejné a v době, 
kdy strojvedoucí stráví více jak 90% 
pracovní doby na lokomotivě. Jenţe 
tohle není zlý sen, ale skutečnost. 
Přišla studená sprcha v podobě od-
povědi. Klimatizace nebudou, jsou 
moc drahé. Dokonce prý v dalších 
lokomotivách uţ nebudou ani lednič-

ky. A důvod? Jsou prý drahé. A tak 
se musíme zeptat sami sebe „záleţí 
nejlepšímu zaměstnavateli Moravsko-
slezského kraje na jeho zaměstnan-
cích?” Věříme, ţe ano.      

Dovolená 
Marta Polášková 

 
Absence z důvodu nemoci má 
stoupající tendenci a vybírání do-
volené, černá můra koksařů, je ta-
dy opět v plné kráse. 
 
V loňském roce jsme za 1. čtvrtletí 
vybrali v průměru 7,15 dní dovolené, 
přestoţe byla vysoká nemocnost i 
nějaké odchody a náhrady se řeší 
velmi pomalu a ne zrovna lehce. V 
letošním roce máme nahrazeny téměř 

všechny dlouhodobé nemoci a odcho-
dy a přesto jsme vybrali za stejné ob-
dobí jen 4,5 dne v průměru.  Kdyţ si 
uvědomíme, ţe máme zaměstnance 
s nevybranou dovolenou z roku 2015, 
můţeme říct, ţe se nic nezlepšilo, ba 
naopak výsledek je děsivý. Pořád se 
spoléhá na to, ţe zaměstnanci jsou 
jako pitbulové – zakousnou se a drţí. 
Dostanou příkaz, remcají, ale udělají. 
Nejsou bezohlední, nechtějí nechat 
kolegy, ale ani provoz na holičkách a 
tak si tlačí před sebou nejen dovole-
nou. Co, ale bude zaměstnavatel dě-

lat, aţ těmto lidem dojde trpělivost, 
nebo síly a v případě nevyčerpané 
dovolené z minulého roku (2015) se 
začnou řídit Zákoníkem práce, který 
říká, ţe není-li čerpání dovolené urče-
no nejpozději do 30. června následují-
cího kalendářního roku (2016), má 
právo si zaměstnanec určit čerpání 
této dovolené sám. Čerpání dovolené 
je zaměstnanec povinen písemně 
oznámit zaměstnavateli alespoň 14 
dnů předem. Aţ k této situaci dojde, 
co pak?         

KRÁTCE  
 

 Na záv.14 a 10 se jako ochranný nápoj 

při teplotě 30 stupňů a více vydává i 
nealkoholické pivo 

 Odešel BU HR partner pro Koksovnu  

   Ing. Iveta Franková  a od 1.7. ji nahradí  
   Ing. Barbora Hošková                

 Od 18.7. je spuštěn relaxační program 

pro zaměstnance 

 V září se koná setkání mladých kováků, 

zájemci do 35 let hlaste se do 3.8. u  
svých úsekových důvěrníků. 
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Čipy 
Robert Kögler 

 
V nedávné době se začaly na šat-
nách a pracovištích na koksovně 
objevovat podivné krabičky 
s foťáky, či kamerami. 
 

Nejprve mě napadlo, jestli se přes 
noc nestala z koksu vysoce strategic-
ká komodita, jejíţ výroba si zasluhuje 
absolutní kontrolu. Nic takového se 
ovšem nestalo. Ze všech stran od 
kolegů se mnoţily dotazy, o co se 
jedná. Ptal jsem se dál a dozvěděl 
se, ţe instalaci provedli „Muţi 
v modrém“ o kterých nikdo nic neví a 
děje se to napříč celou Hutí. Aţ na 
nejvyšších místech jsem dostal infor-
maci, ţe je to takový náš „anděl 

stráţný“. Při pohledu na ta popsaná 
políčka (příchod, odchod, oběd, do-
volená, nemocenská, provoz, …) 
jsem si řekl, ţe to bude mít ochránce 
velmi sloţité a ţe je to spíše takový 
můj „Malý mistr“. Poslední informace 
k této novince je, ţe od podzimu se 
rozběhne zkušební provoz a od ledna 
by tohle zařízení mělo slouţit 
k evidenci pracovní doby. Nedokáţu 
posoudit, zdali doposud tato činnost 
byla tak nespolehlivá nebo nedobře 
zajišťovaná, ţe si zaslouţila tyto jistě 
nemalé investiční náklady. Nevím, 
jestli touto moderní technikou dojde 
k úsporám a rychlé návratnosti, ale 
vítám ji. O tom, jak se po zredukování 
počtu bran tvoří korálky aut před urči-
tým časovým intervalem, slýcháváme 
často. Bezesporu by se to nemělo dít, 

ale tento vysoce sofistikovaný, spra-
vedlivý přístroj dokáţe odhalit přípa-
dy, kdy zaměstnanci skutečně dochá-
zí na pracoviště a jakou pracovní do-
bu tam tráví a podle toho co vidím 
kolem sebe, budou to zajímavá čísla. 

 
Roční období 

 
Jaro, pak léto a podzim či zima, 

v kaţdém tom období je chyba jiná. 
 

Na jaře, kdyţ roste nejvíce tráva, 
nejedou sekačky, to se tak stává. 

 
V létě vţdy udeří ty vedra šílené, 

zjistíme, ţe máme klímy poškozené. 
 

Na podzim, to prší uţ docela běţně, 
je to na mrtvici, v hale vše rezne. 

 
A potom jako vţdy nám mrazy udeří, 

popraská potrubí a v šatně bojleři. 
 

Kaţdé to období má svoje mínusy, 
pokaţdé luštíme problémů rébusy. 

 
Co se tak uţ v létě zamyslet více 
a v zimě nechytat jarního zajíce? 

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO  ArcelorMittal Česká republika 

Pořádá 1. října 2016 turistický zájezd do Jeseníků 

Upozorňujeme, ţe kaţdý absolvuje zájezd na vlastní nebezpečí!  

Závazné přihlášky s účastnickým 
poplatkem do 16.9.2016 u Ing. Jitky 

Javůrkové tel. 2051 

Harmonogram: 
6:00odjezd od Kauflandu - Havířov 
6:30 odjezd od Domu kultury měs-
ta Ostravy 
9:30 příjezd do Ramzové 
Výstup na Šerák (nenáročná trasa 
5 km), lze využít lanovku. 

Možno pokračovat po hlavní hře-
benové magistrále na Obří skály 
zpět do Ramzové.  
17:00 odjezd z Ramzové 
20:00 příjezd k Domu kultury měs-
ta Ostravy (upřesnění časů v 
autobuse) 

Ramzová-Šerák 
 

Cena pro členy a rodinné příslušníky 
 ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR -  50,-Kč 

Cena pro ostatní - 250,-Kč 
 (Cena zahrnuje pouze dopravu) 

Vyhodnocení tenisového 
turnaje 
Martin Klein 

 
V sobotu 18.6. proběhl již 4.ročník 
tenisového turnaje ve čtyřhře. 
 
Hrálo se za ideálního tenisového po-
časí a na skvěle připravených kur-
tech TA Kubáň v Porubě. Páry byly 
rozlosovány do dvou skupin a systém 
kaţdý s kaţdým na vítězný set byl 
zárukou, ţe si nikdo nebude stěţovat 
na nerozehranost a ţe vypadl hned 
v prvním kole. Do finálového pavouka 
postoupily ze skupin dva páry. Hra 
postoupivších párů dávala tušit, ţe 
boj o pohár bude na vysoké herní 
úrovni. Finálový zápas a zápas o 3. 

místo se hrál na dva vítězné sety a 
byl ukázkovým vyvrcholením turnaje. 
A jak to celé dopadlo? Putovní pohár 
jiţ potřetí za sebou vyhrál pár ve slo-
ţení Karel Sitár a Pavel Krompolc. 
Druhou příčku vybojoval pár Břetislav 
Škrášek a Petr Mitov, třetí skončili 
Stanislav Kačerík a  Petr Prukner. 


