ZÁŘÍ 2014
ZPRAVODAJ

eNHáčko
II.ročník

Vydává ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

číslo 9

Společné setkání Odborových organizací všech jednotek ArcelorMittal v České republice.
Dne 1. 9. 2014 se uskutečnilo společné jednání zástupců ZO OS KOVO, které působí ve všech jednotkách ArcelorMittal.
Za naši ZO se zúčastnil předseda ZO kol. Víťa Prak a s ním i místopředsedové kol. Polášková, Pěknica a Chamrád. Jednání, na kterém byli přítomni zástupci všech organizací se proti
původnímu plánu značně protáhlo.
Výsledkem byla shoda na společné taktice při zahájení vyjednávání Dodatku KS, postupu při
plánovaných změnách ve stravování a dohodě na pravidelných schůzkách, na kterých se společně připraví na další opatření zaměstnavatele. Jak podotknul kol. Fichna ze ZO Servis,
musíme společně čelit opatřením zaměstnavatele, který má neustálou snahu mnohdy i nesmyslně snižovat náklady a to i ve vztahu k zaměstnancům.
Marta Polášková
Máte montérky bez pruhů? Pryč s nimi!
V říjnu 2013 jsem v eNHáčku psal o systému distribuce a čištění montérek. Již tehdy
bylo jasně určeno, jaký typ pracovního oblečení je přípustný a který je nutno zlikvidovat. Bohužel i dnes potkáváme v areálu společnosti zaměstnance, kteří nosí montérky
se starými firemními znaky (i Nové hutě), všelijak zalátanými či prodlužovanými. Možná z nějaké nostalgie, možná
z pocitu, že jsou ještě dobré a na tu práci
co děláme se hodí výborně. Je to ale tak,
že i montérky mají jen určitou
„obrátkovost“, tedy dobu používání po
uplynutí, které už ztratí schopnost čelit
různým vlivům pracovního prostředí.
Ale jsou zaměstnanci, kterým to nevadí.
Klidně nosí pracovní oblečení bez reflexních pruhů, různě pozašívané. A
potkáváme v nich i mistry, kteří by měli
být příkladem. A firma, která oděvy
pere, klidně vrací tyto šrotové modráky
zpátky do oběhu. Přitom u každé výdejny OOPP je na obrázku vyobrazeno, jak
správně vypadá povolené pracovní oblečení. Na obrázku, aby to bylo dobře pochopitelné. Tak rychle, převlékat, ať
jsme krásní a reflexní jako na obrázcích!
A kolik pracovního oblečení můžete mít? Záleží to na tom, v jakém prostředí pracujete,
jak je vaše práce „špinavá“.
Více je v předpise http://portal-cz/Predpisy/pdf/PoRN03-ed.pdf.
A jaké množství to je?

Kategorie D (dělnické profese)
6 ks kompletů

Kategorie D (dělnické profese v karcinogenním prostředí)
8 ks kompletů

Kategorie Z (TH zaměstnanci)
3 ks kompletů

Ostatní zaměstnanci (pokud není stanoveno jinak)
2 ks kompletů
Ivan Pěknica s použitím výše uvedeného zdroje

Kapacitní výpomoc 3
(my je potřebujeme)
Množí se názory, že na určitých provozech
potřebujeme zaměstnance, kteří jsou najímaní jako kapacitní výpomoc na různé
dohody.
Dlouhodobě přetěžovaní zaměstnanci vítají
jakoukoli pomoc a zcela logicky jim je
jedno, jestli pomoc nových „rukou firmy“
je od stálého zaměstnance, agenturního,
nebo na jakoukoli dohodu. Jsou prostě rádi,
že se po několika vlnách dobrovolných
odchodů doplňují stavy.
Po urgencích z naší strany to teď mnohdy
vypadá, že to jsme my, kdo brání zaměstnávání lidí. Opak je pravdou. Nám jde jen
o to, ať jsou dodržovány zákony naší země
(ostatně je to v KODEXU naší firmy, který
musí dodržovat všichni zaměstnanci).
Podstatou zákona o zaměstnanosti je chránit stálé zaměstnance, kteří mají následně
další oporu v zákoníku práce. Jakékoli jiné
využívaní zaměstnávání je převádění podnikatelského rizika z podnikatele na tyto
zaměstnance.
Petr Slanina

KRÁTCE

 18.9.2014 proběhne na Kováku volební
konference naší ZO za účasti 84 delegátů s hlasem rozhodujícím.
 Součásti konference bude proškolení
Šestnáct zásadních změn a novinek pro zaměstnance a šéfy
všech delegátů bývalým ekonomem
POR ing. Saidlem.
16. Zástupci zaměstnanců v dozorčích radách
DŘÍVE: Podle obchodního zákoníku měla akciová společnost, která zaměstnává více  Zájezdu do Prahy se zúčastnilo 144 nanež 50 zaměstnanců na déle než polovinu týdenní pracovní doby, povinnost, aby tito šich členů a rodinných příslušníků.
pracovníci měli v dozorčí radě člena, kterého si zvolili.
 Na říjen a listopad připravujeme oblíbeNYNÍ: Tato povinnost byla zrušena.
Zdroj idnes.cz
né zájezdy do aquaparku ve Wisle.
 V příštím čísle uveřejníme nové tarify
V naší společnosti byla zaměstnancům odebrána možnost zvolit si svého zástupce, Vodafone.
všechny členy dozorčí rady jmenuje valná hromada.
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Jak bylo v Praze? Blaze! (A taky trochu draze.)
Předposlední víkend v srpnu jsme jeli na výlet do Prahy. Ve vlaku jsme plně obsadili téměř tři vagóny. Stevardky se měly co ohánět a celou naši 144 hlavou skupinku zvládaly jen taktak.
A jak účastníci výletu odpovídali v anketě po akci?: Co se vám líbilo?: výlet lodí, vycházky, hotel,
pivo u Fleků i klobásy na Václaváku, botanická zahrada, mauzoleum KG. Co se nelíbilo?: hodně
turistů, cena piva, krátká délka výletu a drahé WC.
A které místa bychom ještě mohli navštívit? Podle odpovědí to vypadá, že míst a měst kam bychom
se mohli podívat je celá řada. Sportovní a kulturní komise naší ZO si jistě z té přemíry návrhů vybere. Tak zase příště nashledanou!
Ivan Pěknica

Broučí
Leze brouk po asfaltu,
na slunci si nožky spálí,
nevyhověl standardu,
jako jiní brouci znalí.

Fotbalový turnaj „Memoriál Stanislava Chmelíka“
V pátek 5. září proběhl 4 ročník fotbalového turnaje na hřišti TJ Vřesina u Hlučína. Poprvé se účastnila i Koksovna. Skončili jsme sice na 7 místě, ale na to, že jsme se setkali poprvé až před šatnami,
tak to byl krásný výsledek. Navíc jsme měli
ve skupině favorita, který vyhrál předešlé 3
ročníky - AMTPO. A také jsme měli ve
skupině velmi silného soupeře ze závodu 14
Válcovny. Za naši Základní organizaci startovaly čtyři týmy. My, Důlní výztuže a svodidla, Soustružna válců, Válcovny. A právě
borci z Válcoven obsadili 4 místo. Finále
jim uniklo jen o skóre. Celkem bylo patnáct
manšaftů.
Odehrál se i exhibiční zápas mezi odbory a
vedením společnosti, které odboráři vyhráli
3:1.
Jsem trošku dolámaný kurde, ale už se těším
na další ročník, bo chceme na bednu!
S POZDRAVEM SPORTU ZDAR, FOTBALU ZVLÁŠŤ

Ten z brouků co obutý je
do obuvi správné,
samozřejmě nezažije
ohrožení žádné
Ten hmyz který v obouvání
je tak trochu laxní,
toho už nic neochrání,
před pálením haksní.
A jak bosý brouk už ví to
raději jde po poli,
Brouci v botách na silnici
zabiti jsou pod koly.

Koksik Jiřik Krausz

My jsme nyní poučeni
podle brouků víme,
skončí jedno ohrožení,
hned nastoupí jiné!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

Pořádá nultý 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 a půjde o klasickou vyřazovací verzi.
Někteří, kterým se příliš nevedlo, už nepostoupí.
Bližší informace: Robert Kögler— rokogler@tiscali.cz
KDE: Varenská
KDY: 1.11.2014 od 8:00 do 12:00

Závazné přihlášky se startovným 50,-Kč/hráč(ka) do 24.10.2014 u Marcely Michalkové tel.2051
Občerstvení zajištěno
Redakční rada: Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , 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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