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SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K VÝVOJI ZAMĚSTNANOSTI ZÁVODU 3
Níže uvedené základní organizace OS KOVO nesouhlasí s plánovaným snížením stavu zaměstnanců na
závodě 3 – Údržba, zejména však těch, kteří se podílí na údržbě výrobních hutních agregátů, ať už se jedná
o kmenové, či agenturní zaměstnance.
Jako důsledek tohoto snížení stavu vidíme:

nárůst délky prostojů výrobních zařízení (prodloužení času nástupu na poruchu)

nárůst přesčasové práce, která již teď je plánována dopředu
Obáváme se:
 protizákonného zaměstnávání, kde osádky budou složeny jak z našich kmenových zaměstnanců, tak
ze zaměstnanců subkontraktorů
 samotní zaměstnanci údržby upozorňují na obavu dodržení všech bezpečnostních předpisů souvisejících s výkonem jejich práce
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Dobrá zpráva, vysílačky budou!
Víťa Prak

V minulém čísle eNHáčka jsem psal v článku
Take Care mimo jiné také o neutěšeném stavu
vysílaček na středojemné válcovně, konkrétně
na expedicích této trati.
Jsem rád, že dnes mohu psát o optimistickém vývoji v této věci. Podle informací, které nám sdělilo
hospodářské vedení závodu 14- Válcovny, byla v druhé
polovině července letošního roku podepsána smlouva

Sauna versus
Relaxační program
Robert Kögler

Když jsem v roce 1987 nastoupil
na koksovnu, překvapilo mě, že
v suterénu šatny byla sauna, bazén, odpočívárna a bylo možné si
zde sjednat i masáže.

V odborné studii z let 91-93, zabývající se vlivem pracovních podmínek
v našich provozech na lidský organismus, byla sauna vypíchnutá jako bezva věc pro detoxikaci kůže. A tak se
ze mě stal zarytý „fiňák“ a nebyl jsem
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s firmou ECHOTON, která má do 24 týdnů od podpisu smlouvy dodat nové vysílačky. Počty a typy
vysílaček si specifikovaly jednotlivé závody samy.
Tuto akci zaštiťuje závod 3- Údržba.
Nejsem naiva, abych si myslel, že jeden článek
v našem časopise donutí zaměstnavatele okamžitě
podepsat smlouvu o nákupu nových vysílaček pro
celou huť, nicméně jsem přesvědčen o tom, že
s naší pomocí ta věc hodně akcelerovala. Anebo
se naše vedení dozvědělo odněkud o pravidle, které platilo na vojně, kde se říkalo: „bez spojení není velení!“.

zdaleka sám. S uzavřením šatny do- měl to štěstí, aby se k tomuto zázraku
šlo i ke smrti sauny na koksovně. By- dostal blíž, než v kantýně na TV1.
lo nám tehdy nabídnuto využívat stej- Možná jsou ještě nějaká volná místa
né služby na Energetice. To odradilo na Jógu, ale to je pro „šichťáka“ pasé.
část koksařů, ale přesto někteří této Vím, kritizovat je snadné, to svede
možnosti využívali až do letošního každý. Ač myšlenka je dobrá, jistě ji
jara. Pak došlo i k uzavření této sau- využilo více než jen 100 vyznavačů
ny. Navštěvovalo ji prý pouze 100 horka, ale využít saunu a masáže na
zaměstnanců. Není divu, byla malin- Energetice (pardon, dnes TAMEHu),
ká, v 8 lidech jsme se už na sebe le- mohl každý zaměstnanec a to po
pili. Ale my sauňáci jsme podivíni, celou dobu, tohoto dlouhé roky běžízpocená těla nám nevadí.
cího programu.
Naše ZO chtěla saunu udržet při živo- Příští rok už budu vědět, že
tě a nabídla se, že se o provoz, za „Relaxační program“ je hlavně o lokpřispění zaměstnavatele, postará. tech! ....
Nepodařilo se. Peníze se využijí pro Pokud přežije.
širší skupinu zaměstnanců, vybere si
opravdu každý - zrodil se tedy RelaKRÁTCE
xační program. Po zveřejnění nabídky jsem si vybral také. Budu se cho-  Sestavujeme pracovní skupinu pro řešení problematiky koksovny
dit saunovat do Vítkovické Ridery.

Uvolnilo se pár míst na cyklozájezd
Jaké bylo mé zklamání, když jsem si
8.-11.9. na Jižní Moravu. Tel:2051
chtěl vyřídit „permici“. Poukazy jsou
již zcela vyčerpány! Když jsem se ptal  Tři vagóny našich členů a rodinných příslušníků navštíví tento víkend Prahu
kolegů, které jsem dříve potkával v
dnes už uzavřené sauně, nikdo newww.odboryam.cz
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K dnešnímu dni využívá námi nasmlouvané
nadstandardní podmínky necelých 5500
uživatelů.
Aktuální tarify jsou na našich webových
stránkách.

Letní shakespearovské slavnosti
Jana Ptáčková

Letos již podeváté měli ostravští příznivci divadelního umění možnost
shlédnout české i slovenské divadelní osobnosti v netradičním prostředí v rámci festivalu Letní shakespearovské slavnosti.
Mezi nadšenými diváky
ani tento rok nechyběli
členové ZO OS KOVO
ArcelorMittal Česká republika, kterým tato organizace
zprostředkovává
zvýhodněné
vstupenky.
V letošním repertoáru převažovaly komedie, které
jsou na scéně pod širým
nebem diváky velmi oblíbené. Mezi tituly nechyběli Dvaja páni z Verony,
Jak se vám líbí, Mnoho
povyku pro nic nebo Večer tříkrálový, který byl v Ostravě v rámci letošního ročníku uveden premiérově.
Vedle komedií jste mohli navštívit klasické drama Romeo a Julie pod režisérskou taktovkou dua Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, známým pod pseudonymem SKUTR a letošní ostravskou novinkou byla tragédie Hamlet, v
hlavních rolích s Tomášem Savkou, Miroslavem Etzlerem a Pavlínou Gajdošíkovou, jejíž ztvárnění Ofélie bylo nezapomenutelné.
Věříme, že jste si letošní představení na scéně Slezskoostravského hradu
vychutnali a již nyní se s námi těšíte na další ročník tohoto úžasného divadelního festivalu pod letní noční oblohou!

Rajčatová sezóna
Pěstuji rajčata a také papriky
pro tisk a cigára chodím do trafiky.
Rajčata mi letos napadla plíseň
a mě zas přepadla nějaká tíseň.
Že ač mám dnes stálý diferák,
není mi dost jasné, co bude pak.
Protože jakoby nikdo nic neví,
zdá se, že je to tak trochu levý.
Možná to jsou liché obavy,
ale i tak mi to furt leze do hlavy.
Marně si hledám tu správnou odpověď,
možná že dostanu k vánocům výpověď.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá 2. ročník

BADMINTONOVÉHO
turnaje ve čtyřhře
pro muže i ženy všech výkonnostních kategorii
První část klání bude na 4 až 6 kol (podle počtu hráčů), hrát se bude na jeden set a vždy budou losovány nové dvojice. Soutěž je nekompromisně rovnoprávná!!! Do druhé fáze turnaje se budou páry tvořit podle dosažených
výsledků (zajistíme, aby se v páru nepotkaly dvě ženy) a půjde o klasickou
vyřazovací verzi. Někteří, kterým se příliš nevedlo, už nepostoupí.
Bližší informace: Robert Kögler— rokogler@tiscali.cz
KDE: Varenská
KDY: 19.11.2016 od 8:00 do 12:00
Závazné přihlášky se startovným 50,-Kč/hráč(ka) do 11.11.2016 u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051
Redakční rada: Drexler Michal 6859 Michal.Drexler@ArcelorMittal.com, Korta Miroslav 7476 Miroslav.Korta@ArcelorMittal.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@ArcelorMittal.com,
Paszová Valerie 7508 Valerie.Paszova@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com,, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@ArcelorMittal.com,
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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