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Důchodci z Koksovny slavili
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Letos slavíme 40. let od založení Klubu
důchodců. V roce 1973 se sešlo 49 důchodců z koksovny NHKG v rekreačním
středisku v Lublicích a ustanovili Klub
důchodců při ZV ROH koksovny. Byl projednán návrh přihlášek a Stanovy Klubu a
zároveň dopis, který byl zaslán důchodcům
ze závodu, kteří bydleli v okruhu do 40 km
od NHKG. Během uplynulých let se vystřídalo ve funkci předsedy Klubu důchodců na koksovně celkem 5 kolegů: 1. kol.
Pavelek Otto, 2. Ferenčík Matěj, 3. Košinský Jan, 4. Křístek Václav a 5. Pitucha
Miloslav. Od roku 2007 jsem byla byla do
funkce předsedkyně Klubu zvolena já.
Pokračováni str.4

Konference ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR

Říjen se blíží

Konference naší ZO která se uskutečnila 25. dubna 2013 měla
v programu to, co je na řádných konferencích obvyklé. Také
potvrdit čerpání finančních prostředků v minulém roce a
schválit rozpočet letošní. Ukázalo se, že návrh pro tento rok
byl předem prodiskutovaný v jednotlivých Radách úsekových
důvěrníků a nebylo třeba dalšího vysvětlování. Hospodář ZO
kolega Petr Slanina drží kasu pevně v rukou a jak zhodnotila i
Dozorčí a revizní komise v hospodaření ZO nebyly nalezeny
žádné nedostatky.
V minulém roce byla naše současná ZO ještě složena ze dvou
samostatných a tak bylo nutné, aby zprávy o činnosti byly dvě,
tedy ZO Koksovny a bývalé ZO Válcovny. Letošní rok již
fungujeme jednotně a už nyní je jasné, že drobné porodní bolesti jsou za námi a přestáváme říkat, že je něco u nás na Válcovně, nebo u nás na Koksovně. Teď už je to jen u nás v ZO.
Na Konferenci přijali pozvání také hosté. Ve vystoupení kolegyně Dagmar Vlasákové z Klubu důchodců Koksovny zazněl
povzdech nad neustále ubývajícím počtem členů. - seniorů.
Ředitelé závodu 10 – Koksovny, závodu 14 – Válcoven,
AMDS i AMEPO promluvili o tom, co se v jednotlivých závodech děje a chystá. Také odpověděli na otázky delegátů, ale
ne vždy se jejich odpovědi delegátům zamlouvaly.
Pozvaný ředitel pro personalistiku pan Jan Rafaj sice přišel o
něco později než bylo naplánováno, ale vzhledem k tomu, že
týž den se konal i Den zdraví, bylo spíše překvapením, že to
bylo jen o několik minut. Po svém krátkém projevu odpovídal
na dotazy delegátů, které byly i velmi tvrdě směřovány k práci
personalistiky podniku. Hodně otázek zaznělo o prakticky nefungujícímu náboru mladých lidí do dělnických profesí a k
zalepování „děr“ pro zajištění provozu agenturními zaměstnanci, nevyučenými v oboru, ale především bez perspektivy a
tedy i motivace. Musí se ale uznat, že personální ředitel odpovídal a vysvětloval celou hodinu a to i přesto, že delegáti konference svůj nesouhlas s některými jeho odpověďmi vyjadřovali dost otevřeně.
Konference ZO konaná ve velkém sále Válcoven skončila.
Čeká nás práce, práce a zase práce. Ale jsme tady pro to, abychom pracovali. Jsme tady pro vás!
Ivan Pěknica

Jak všichni na koksovně víme, od října končí pět směn a najíždí
se na směny čtyři. Protože vím, jak to na koksovně funguje,
dovolte mi, abych formou tohoto článku se pokusil předejít
některým tzv. „zaručeným“ zprávám. Odbory v žádném případě nezasahují do tvorby složení nově tvořících se osádek, ani
na tom, který typ čtyřčetového kolotoče bude od října platit na
koksovně. Dle informací, které mám, vedení by chtělo sjednotit
kolotoč, který funguje u dispečerů a na zauhlování. A to je kolotoč, kde jdou směny po sobě v pořadí dvě ranní, dvě noční,
dvě odpolední a pak jsou dva dny volna. Myslím si, že to není
špatný kolotoč, jenom si na něho musíme zvyknout. Zůstane
zkrácená pracovní doba, nebudou naddělávky a naopak bude
hodně „zetek“ a k tomu ještě celá dovolená. A já věřím tomu,
že tak jako jsme si kdysi zvykli na práci při pěti směnách,
zvykneme si i na ten čtyřčetový režim. Prostě tak to je. Fňukáním to nezměníme. Je na čase ukázat, že koksaři nejsou nějaké
fňukny, ale že se umí postavit k realitě čelem. Kdysi se tomu
říkalo tzv. stavovská (koksařská) čest. Mnozí z nás by si to
ještě měli pamatovat. Takže přestaňme se ohlížet dozadu, ale
dívejme se dopředu.
Koksik Jiří Krausz
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Na vaše dotazy
Evidujeme celou řadu dotazů, kdy odboráři z AMO a.s. nás
žádají o radu nebo se chtějí přihlásit na akci pořádanou pro
členy naší ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika,
avšak my jim nemůžeme vyhovět, protože jsou členem jiné
ZO. Tito zájemci neví, jak správně chápat název ZO OS
KOVO ArcelorMittal Česká republika. Proto bych chtěla
znovu připomenout několik důležitých informací.
ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika je jednou
z jedenácti ZO OS KOVO, jež v současné době působí v AMO
a.s. Jejich názvy najdete např. na titulní straně nové KS na roky
2013-2015. Naše ZO vznikla k 1.1.2013 spojením dvou do té
doby samostatných ZO na Válcovnách a na Koksovně. Má kanceláře ve správních budovách na Z 14-Válcovny (2. Poschodí)
a na Z 10 - Koksovna (1. Poschodí). Předsedou ZO je kol. Vítězslav Prak a jeho asistentkou kol. Marcela Michalková.
A nyní to podstatné. Členem té naší ZO nejsou pouze koksaři a
valcíři.
Pokračování str.4
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Důchodci...pokračování ze str.1
Klub se schází se všemi členy (dnes 91), celkem dvakrát v roce. To máme možnost sejít se s vedením závodu, členy základní
organizace OS KOVO i mezi sebou navzájem. Pohovořit si o svých problémech na jedné straně a na druhé straně poslechnout si
informace vedení závodu. Naši důchodci mají o tyto informace velký zájem. Kol. Laskovský, nás vždy po celou dobu informoval a informuje co nejpodrobněji o veškerém dění nejen přímo na závodě, ale i v celé Huti. Naší členové Klubu se cítí stále být
součástí Hutě i díky těmto poskytovaným informacím.
Připravujeme také zájezdy. Hlavním organizátorem je kol. František Křibík, který i vždy objedná hezké počasí. Našim členům
necháváme zahrát při příležitosti jejich životních jubileí v Českém rozhlase Ostrava.Za celý náš Klub důchodců musím poděkovat Výboru ZO za dlouholetou finanční podporu a zároveň za velké organizační zázemí ze strany kol. Marcelky Michalkové.
40 let je doba dlouhá. Nechceme ale ztratit kontakt jak se závodem, tak
se spoluzaměstnanci, s nimiž jsme v práci prožili kus společného života.
Proto, když pořádáme akce Klubu důchodců, je třeba se jich zúčastnit.
Ke všem těmto našim činnostem potřebujeme pomoc a pochopení od
základní organizace OS KOVO a vedení závodu jako tomu bylo doposud, a zároveň účast všech členů Klubu, aby naše práce splnila svůj účel
k dobré a prospěšné aktivitě našich členů.
Za Klub důchodců Koksovna–předsedkyně Dagmar Vlasáková

Na vaše …pokračování ze str.1
Patří k nám také odboráři, kteří jinak pracují v dceřiných společnostech
v 1. Signální, AMDS a někteří v AMEPO. Do naší ZO dlouhodobě
patří a nebo se přihlásili jako noví členové OS KOVO, resp. k nám
přestoupili z jiné ZO OS KOVO také mnozí z těch, kteří jinak pracují
jako údržbáři, dopraváci nebo pod Ředitelstvím. To je důvod, proč
jsme zvolili název pro ZO, který se liší od ostatních - nemá ve svém
názvu název závodu.
V současné době se ZO ArcelorMittal Česká republika blíží počtem
členů k číslu 1 200 osob (bez seniorů). Je to v AMO a.s. největší odborová organizace a jedna z pouhých šesti ZO v rámci celého Odborového
svazu KOVO), jež mají více než jeden tisíc členů.
Pokud tedy jste členem OS KOVO a chcete se přihlásit na některou
z akcí pořádaných odborovými organizacemi v AMO a.s., orientujte se
podle názvu ZO, která nabídku zveřejnila. Kromě naší ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika, všechny ostatní ZO mají ve svém názvu
ještě název závodu nebo, útvaru (např. Ředitelství, Vysoké pece, Ocelárna, A-Servis, Elektrárna, Údržba, Doprava apod.).
Marcela Michalková

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
Začátky všech představení – 20:30

RICHARD III.

RICHARD III. – 2.8.2013

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ – 29.7.2013

RICHARD III. – 3.8.2013

VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ – 31.7.2013

RICHARD III. – 4.8.2013

VESELÉ PANIČKY
WINDSORSKÉ
DVAJA PÁNI Z VERONY

DVAJA PÁNI Z VERONY – 26.7.2013
DVAJA PÁNI Z VERONY – 27.7.2013

Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal ČR 300,-Kč
Zájemci o vstupenky se přihlaste a zaplaťte u svých úsekových důvěrníků.
Děkujeme všem členům, že nenakupují vstupenky pro ty, co se nijak nepodílí na naší odborové organizaci.
Redakční rada:Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , 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, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com
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