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Týdeník odborové organizace
KOVO ŠKODA AUTO a.s.

ODBOR ÁŘ
Vyjednávání se přiostřuje, ﬁrma
reagovala na návrh odborů KOVO

Jako velmi vysoký označila
vstupní návrh odborů KOVO
do vyjednávání o mzdách ﬁrma
ŠKODA. V období rekordního
růstu prodejů i zisku a s tím souvisejícího rekordního zatížení
zaměstnanců, odmítl zaměstnavatel vstupní požadavek odborů
na růst mezd. Zatím proběhla dvě
kola vyjednávání, další pokračuje
23. února.
Podniková rada (PR) se kolektivním vyjednáváním podrobně
zabývala, přičemž byla informována o dosavadním průběhu vyjednávání, o postupu a názoru
vyjednávacího týmu. Dále byla
PR informována o odpovědi ﬁrmy
ŠKODA na vstupní návrh na růst
mezd. Odpověď ﬁrmy zněla tak trochu jako výsměch, když na návrh
odborů KOVO, aby ﬁrma vyplatila
jednorázovou částku s ohledem
na výročí 25 let od spojení s koncernem Volkswagen reagovala, že
výročí je důležité, avšak symbolické a můžeme se z něho radovat
„každý den“.

„Jinými slovy nám ﬁrma nenabízí
nic, je to nulová nabídka,“ uvedl
předseda PR a šéf vyjednávacího
týmu Jaroslav Povšík. Předseda
však připomíná, že odbory KOVO
nebudou jednat o žádných jiných
záležitostech, dokud nebude uzavřena kolektivní smlouva. „Předložili
jsme takový návrh na růst mezd, že
se ﬁrma zhrozila a začala tvrdit, že
zaměstnanci ani takový růst mezd
nechtějí. Ptají se nás, proč to děláme, proč pácháme harakiri,“ řekl
J. Povšík.
To však Podniková rada odmítla,
podle předsedů DO je návrh opodstatněný a zaměstnanci rozhodně
neříkají, že by byl příliš vysoký.
„Jediné, co můžeme ze strany ﬁrmy
kvitovat, je ochota jednat o požadavku na písemné zdůvodnění při
snížení osobního ohodnocení v pravidelném termínu. To byla jediná
věc, kterou jsem z vaší strany vnímal
jako pozitivní,“ kritizoval ﬁrmu předseda DO 31 Petr Knotek. Srovnání
s platy jiných zaměstnanců v České
republice je podle Knotka nesmyslné

Zaměstnance lakovny
trápí návrh na zavedení
17směného systému
Firma ŠKODA zvažuje nasazení 17směnného modelu v lakovně, aby stihla pokrývat nejen
produkci v Mladé Boleslavi, ale
částečně i pro Kvasiny, které
zavedou výrobu nových modelů
a kapacita tamní lakovny stačit
nebude. Přestože se plánují investice do lakoven v Kvasinách
i Mladé Boleslavi, prozatímní
potřebu by mohl pokrýt vícesměnný systém, při němž by se
jednoduše řečeno vyrábělo šest
dní v týdnu. Znamenalo by to
i nábor nových zaměstnanců.
O záměru jsme vás již ve Škodováckém odboráři informovali s tím,
že o ničem dosud nebylo rozhodnuto. Obavy zaměstnanců ale sílí dál:
„Lakovnou to běží už jako hotová
věc, lidé mají obavu ze zvýšení
nákladů na své živobytí. Zejména
proto, že jsou zvyklí dojíždět i ze
vzdálenějších míst s kolegy z různých jiných pracovišť, třeba z montáže či svařovny,“ říká předseda DO 32
Lukáš Jindra. Typickým modelem je,
že dojíždí 4 až 5 zaměstnanců ze
vzdálenějšího místa v jednom autě,
aby se složili na náklady na jízdu.
Při každodenním dojíždění to přitom
není zanedbatelná úspora. V případě rozdílných směnností to však
realizovat nelze.

„Velké obavy mají také matky
samoživitelky. Reálně uvažují,
že pokud by byl nov ý systém
zaveden, musely by změnit provoz. Pro rozjetí systému by se
museli nabrat také noví zaměstnanci. Chtěli bychom vědět, zda
zavedení tohoto systému reálně
hrozí a pokud ano, aby firma byla
vstřícná s ohledem na dojíždění
zaměstnanců a další záležitosti,“
vyzval firmu předseda DO 32 Lukáš Jindra.
Firma zatím návrh podrobně
nekomentovala, ale ani nevyvrátila. Předseda Podnikové rady
Jaroslav Povšík ale připomněl,
že něco takového by musely spolurozhodovat Odbory KOVO MB.
„Na něco takového bychom přistoupili jen v případě skutečné potřeby
dodávek zákazníkům, a pokud
bychom nenalezli jinou alternativu.
Podmíněno by to navíc bylo všemi
požadavky na zaměstnanost a sociální podmínky, tedy například
i dojíždění. Vše by muselo být
řádně deﬁnováno a zohledněno,“
řekl předseda J. Povšík. „Momentálně něco takového nechceme,
návrh jsme odmítli. Zabývat se jim
můžeme nejdříve po kolektivním
vyjednávání,“ uvedl předseda Povšík. O zavedení modelu se údajně
uvažuje od podzimu.

Členská základna odborů KOVO stále stoupá
Jen během měsíce ledna přistoupilo do odborů KOVO 223 nových
členů. Předseda PR Jaroslav Povšík uvedl, že členství nyní dosahuje
rekordních výsledků. „V některých oblastech se dostáváme na 98 procent
organizovanosti, a to už je řekl bych, maximum,“ říká předseda Povšík.

a ﬁrmu je třeba porovnávat v měřítku
koncernu Volkswagen.
„Práce ve Škodovce se zrychluje,
psychický tlak na zaměstnance je
stále vyšší, proto nevidím důvod,
proč bychom se měli s někým srovnávat. Lidé si zaslouží za fyzicky
i psychicky náročnou práci odpovídající ohodnocení,“ podotkl Knotek.
Podle člena představenstva odpovědného za personalistiku Bohdana Wojnara je samozřejmě těžké
srovnávat mzdy v českých ﬁrmách,
ale přesto je podle něho nutné sledovat mzdy v kontextu určitého „klimatu“ v zemi. Uvedl, že ﬁrma návrh
odborů bere vážně. „Musím ale říci,
že nás poněkud překvapil,“ uvedl
Wojnar. Zdůraznil, že ve Škodovce
se díky odborům KOVO vyjednává
každý rok a mzda tak v posledních
době narostla natolik, že se zcela
vymyká praxi v České republice.
„Teď sice čteme v novinách, jak
někde rostou mzdy o 4 procenta,
ale po kolika letech a z jaké částky?
U nás v předchozích letech nebyl
výjimkou reálný růst o více než

6 procent v dělnických kategoriích,“
uvedl Wojnar.
„Návrh odborů KOVO jako personalista nechci snižovat, ale jako
člověk spoluzodpovědný za podnik,
nemohu souhlasit s takovým skokovým zvyšováním,“ odmítl Wojnar.
„Vyjednávání není jednoduché, je
emocionální. Od nás to není zlá vůle,
ale chceme dosáhnout nějakého
optima,“ apeloval na Podnikové radě
Wojnar.
Předseda Povšík ale konstatoval, že body předložené odbory
KOVO ﬁrma uznala za jednatelné.
„Budeme o nich proto dále vyjednávat,“ řekl předseda Povšík. Podle
něho využijí Odbory KOVO všech
možností, které ve vyjednávání
mají. Do jeho ukončení například
nebudou vyjednávat o žádných
jiných tématech. „V případě nouze
jsme připraveni vypovědět dohodu
o ﬂexikontech,“ varoval J. Povšík.
„Dáme do toho daleko více energie, abychom pro zaměstnance
zajistili co nejvíce peněz,“ uvedl
předseda Povšík.

Česana i další
oblasti se potýkají
s nedostatkem
techniků

Ačkoli je ﬁrma ŠKODA mezi
studenty opět nejatraktivnějším
zaměstnavatelem v oblasti průmyslu v České republice, počet
schopných techniků, které stále
potřebuje technický vývoj, není
dostatečný. „Například nám chybí
technici do nářaďovny v Česaně
či do dalších speciálních oblastí.
Jsou to speciﬁcké oblasti s nízkou nezaměstnaností. Kvalitního
člověka sehnat je velmi těžké,
oslovují se vysoké školy, přesto
se mnoho zájemců nehlásí,“ říká
předseda DO 12 Karel Matějka.
Firma ŠKODA také potřebuje
specialisty zejména pro svůj
rozvoj v tématech průmyslová
revoluce 4.0, digitalizace, alternativní pohony, konektivita a mnoho
dalších.
„Stává se proto, že máme volná
místa, ale nemáme je kým obsadit.
Dokonce i externí ﬁrmy mají nedostatek techniků,“ podotýká Matějka.
„Zajímavé přitom je, že i při snaze
přetáhnout techniky z jiných ﬁrem
narážíme na to, že jim mzdová politika ﬁrmy ŠKODA přijde nezajímavá,“
dodává Matějka a naráží přitom
na zahájené kolektivní vyjednávání.
Podle člena představenst va
za oblast personalistiky Bohdana
Wojnara sklízí ﬁrma nedostatky
způsobené chybným rozhodováním českých vlád v počátku 90. let
i následně. „Všichni se začali ubírat
směrem k netechnickým oborům
a školám. Začalo to v rodinách, přes
mateřské, základní i střední školy,“

říká Wojnar. Upozorňuje také, že
čistě technické či elektrotechnické
obory studuje zcela minimální počet žen.
„ My máme několikanásobně
vyšší reakci absolventů na nabídku
pracovních míst. To je dobrá zpráva, tedy že práce ve Škodovce je
velmi atraktivní. Stále to ale nestačí.
Dalším problémem jsou speciální
a nové profese, na které školy zatím
ani neumí reagovat. Ani techniky nemůžeme shrnout do jedné skupiny,“
říká Wojnar. Podle něho se bude
muset ﬁrma spolehnout zejména
na vlastní výchovu nové generace.
Předseda DO 1 Petr Harant ovšem upozorňuje také na skutečnost,
že mnozí specialisté, kteří ve Škodovce získají zkušenosti, odchází
jinam, kde mohou být ještě lépe
ohodnocení. Bohdan Wojnar to však
odmítá, podle něho z důkladné analýzy ﬂuktuace zaměstnanců vyplývá,
že ŠKODA má dlouhodobě nadstandardně nízkou ﬂuktuaci nepřímého
personálu mezi 5 až 6,4 procenty
(násobně méně než konkurence).
Některé izolované odchody podle
něho mohou mít desítky důvodů, které je třeba individuálně analyzovat.
Vše ovlivňuje i situace na trhu práce.
Říká se, že nová generace bude
za svůj život měnit až deset zaměstnavatelů, starší zaměstnanci byli
zvyklí na dva až tři zaměstnavatele.
Na tyto změny si musí podle něho
ﬁrma zvyknout a nastavit pro zájemce ideální mix, aby byla co nejvíce
atraktivní.
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EXPRES
Od 15. února 2016
je otevřeno středisko
pro distribuci nových
členských průkazů
Středisko pro evidenci a distribuci nových členských průkazů
Odborů KOVO MB je od pondělí
15. února 2016 otevřeno v přízemí budovy Odborů KOVO MB,
vchod č. 118, dveře číslo 008.
Provozní doba je každý pracovní den od 7.00 do 15.00 hodin,
informace na tel. čísle 126 31.
Distribuce nových průkazů pokračuje v maximálním možném
tempu. Vyrábí se na plnou kapacitu tiskáren. Nové průkazy postupně během letoška dostanou
všichni členové včetně závodů
Kvasiny a Vrchlabí, integrací či
agentur práce. Nové průkazy
s moderním designem ve tvaru
kreditní karty umožní i další
nové funkce. Ty současné však
platí nejméně do konce roku.
V případě zájmu a potřeby jsme
připraveni po určitou dobu rozšířit provoz střediska jak v ranních
tak i v odpoledních hodinách.
Na jaře proběhnou volby
zástupců zaměstnanců
v orgánech ZPŠ
Na jaře proběhnou volby zástupců zaměstnanců v Dozorčí
a Správní radě Zaměstnanecké
pojišťovny ŠKODA z důvodu končícího mandátu některých členů.
Někteří dosavadní zástupci již
kandidovat nebudou. Podniková
rada proto navrhne kandidáty
a volitele. Záležitostí se bude
zabývat na březnovém zasedání.
Poslední termíny
na lyžařskou školu,
tentokrát do areálu
Šachty – Vysoké
nad Jizerou
Zbývají poslední dva plánované termíny, kdy můžete vyslat své děti na lyžařskou školu
pořádanou Odbory KOVO MB
ve spolupráci se společností
Snowhill pro děti zaměstnanců
Škoda Auto a.s. MB – odborářů
KOVO MB a pro děti zaměstnanců Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav, děti zaměstnanců integrovaných ﬁrem (přispívajících
do sociálního fondu na rekreace)
a děti agenturních zaměstnanců
systémů Master Vendor. Pro děti
je zajištěn celodenní program
s výukou lyžování, stravování
i pitný režim a samozřejmě doprava. Další zájezd se uskuteční
27. února do areálu Šachty – Vysoké nad Jizerou a naposledy
pak 5. března do Herlíkovic.
I na tento termín již můžete začít
kupovat poukazy. Podrobnosti
o cenách a termínech naleznete
na www.odborykovomb.cz a také
na oddělení rekreací.
Informace
pro klienty PSČP
Dne 19.2 bude pracoviště
Penzijní společnosti České pojišťovny v budově Odborů KOVO
MB zavřeno z důvodu čerpání
řádné dovolené.

Nový šéf technického vývoje
se setkal s Podnikovou radou

S Podnikovou radou odborů KOVO
se setkal nový člen představenstva
Christian Strube, který představil
například úkoly a plány pro letošní
rok.

Firma varuje
před hanlivou
komunikací
na Facebooku
Budování dobrého jména ﬁrmy
a image značky je jedním z pilířů prodeje vozů ŠKODA, stejně
jako ve většině ostatních ﬁrem, které
se snaží prodat své kvalitní a atraktivní produkty. Veškerá komunikace
je proto součástí prodejních strategií
podniku a může se přímo podílet
na úspěšnosti společnosti. Také
proto má ﬁrma pro komunikaci se
třetími osobami své tiskové oddělení. Zaměstnanci by se proto měli
zdržet komunikace o značce v médiích, na internetu či na sociálních
sítích, která by mohla ﬁrmu poškodit
– zejména jde o vulgární výrazy,
xenofobní, hanlivé, napadající jiné
národnosti, vyjádření spadající
do privátní sféry, sexuální narážky.
„Myslím, že taková prohlášení či
narážky nesmí mít s naším podnikem nikdy nic společného. Naši zaměstnanci by si měli vždy a bez výjimky uvědomovat, že jsme pro celou
Českou republiku určitým veřejným
zájmem. Jsme ve světle reﬂektorů
médií, každý se na nás dívá – co
diskutujeme, co řešíme jako podnik
a všichni naši zaměstnanci tak mají
i určitou osobní dávku společenské
zodpovědnosti,“ zdůrazňuje člen
představenstva pro oblast personalistiky Bohdan Wojnar.
Šéf útvaru řízení lidských zdrojů
Pavel Hlaváč podotkl, že je povinností ﬁrmy a jejího vedení excesům
na sociálních sítích předcházet. „Je
to naše zákonná povinnost. Pokud se
bude zveřejňovat cokoli, co by mohlo
zapříčinit špatné vztahy na pracovišti,
či ohrozit správné fungování ﬁrmy, tak
to budeme řešit,“ podotýká Hlaváč.

Hostem Podnikové rady
byl nový člen představenstva
Christian Strube odpovědný
za technický vývoj. Informoval
Podnikovou radu o událostech,
které ﬁrmu čekají v nadcházejícím období. Podotkl, že v Ženevě
se představí designová studie
Vision S a po ní bude následovat příchod nového velkého
SUV. „Kromě toho ale pracujeme
na následníku modelu Yeti a také
na následnících dalších modelů,“
říká Strube.
Dále Podnikovou radu informoval
o činnosti konkurenčních značek,
jaké modely připravují a vyrábí. Podotkl, že se rýsuje i nová konkurence
v podobě elektromobilů některých
značek. Nové vozy tak připravují
i bohatí provozovatelé internetových
služeb či výrobci elektroniky.
„Do budoucna se budeme muset
ještě více zabývat inovacemi,“ řekl
v této souvislosti Strube. „Musíme

řešit elektromobilitu, konektivitu
a autonomní jízdu,“ říká. Vývoj je
podle něho prováděn stále více
digitálně a v koncernu se stále více
vyvíjí. „Uděláme jen dobře, když
budeme důsledně sledovat tamní
trendy a poučíme se,“ říká. Podotkl,
že důležitý bude důraz na virtuální vývoj, inteligentní využívání
koncernových modulů, zajištění
kapacit pro téma budoucnosti.
Strube dodal, že v minulosti byl
členem odborů a má zkušenosti
s jednáním s odboráři. „ŠKODA
dělá špičková auta, o tom není
sporu, musíme se podílet na tom,
aby ŠKODA měla perspektivu,“ dodal. Předseda PR Jaroslav Povšík
panu Strubemu představil kolegy
z Kvasin a Vrchlabí a také členy
Podnikové rady a profesní pracovníky Odborů KOVO MB. Dalším
tématům z oblasti technického vývoje se budeme věnovat v příštím
vydání ŠO.

Vyjednávací tým
se zúčastnil zasedání
výboru DO 32, lakovna
V úterý 16. února se vyjednávací
tým Odborů KOVO MB zúčastnil
jednání v DO 32. Zástupci zaměstnanců z tohoto provozu se speciﬁcky těžkou prací, horkými provozy,
kde probíhá velké množství změn,
spousta dodatkové práce a směn
ﬂexikonta přednesli spoustu návrhů,
napínavých momentů a velké kritiky
směřované směrem k ﬁrmě ŠA.
Diskutován byl průběh kolektivního

vyjednávání, ﬂexikonta, atypické
systémy směn a další. Pod palbou
kritiky se ocitlo i stravování a ﬁrma
Eurest. Všechny přednesené návrhy
a podněty se budou postupně řešit.
Ve vnitroodborové diskusi byla
též projednána podpora zaměstnanců vyjednávacímu týmu, včetně
připravovaných akcí (mítinků včetně
stávky), které povedou k dobrému
výsledku v tarifním vyjednávání.

Ve svařovně Fabie začíná kompletní
rekonstrukce šaten a zázemí
Pár týdnů menšího nepohodlí bude vykoupeno moderními, čistými
a hezkými prostory šaten, umýváren, sprch a toalet. Dílenské radě DO 31
se totiž podařilo po dohodě s vedením svařovny Fabie prosadit kompletní
rekonstrukci šaten v prostoru svařovny. Původně se přitom měla modernizovat pouze samotná šatna, tedy prostory pro převlékání. „To nám přišlo
jako nedostatečné, protože když už budou probíhat stavební práce, které
budou znamenat pro zaměstnance určité provizorium, tak je dobré udělat
kompletní rekonstrukci včetně sprch a dalšího sociálního zázemí,“ říká
předseda DO 31 Petr Knotek.
Tato rekonstrukce, která nyní začíná, bude trvat přibližně půl roku a pak
zaměstnanci dostanou kompletně zrekonstruované a moderní sociální
zařízení. „Tímto chci poděkovat vedení svařovny, že reaguje na připomínky
DO 31,“ doplnil Knotek.
Odbory KOVO MB všeobecně dlouhodobě prosazují zlepšování podmínek pro zaměstnance. Také v rámci akce milion eur bylo rozsáhle investováno do zlepšení zázemí na pracovištích, například vylepšení a vybavení
svačinových koutů a sociálního zázemí. V nedávné minulosti se nových
šaten, sprch a toalet dočkali škodováčtí řidiči. K postupnému vylepšování
dochází v rámci celé ﬁrmy.
Předminulý týden byla otevřena zcela zrekonstruovaná restaurace pro
zaměstnance v závodě Vrchlabí a naplno se rozjela také přístavba a rekonstrukce jídelny pro zaměstnance v Kvasinách. Zároveň dojde k rozšíření parkovacích ploch. V Kvasinách v květnu přibude parkoviště, v Mladé
Boleslavi v létě začne stavba parkovacího domu u 6. brány, nyní došlo
k rozšíření parkoviště na 13. bráně.
SERIÁL

Jaké výhody mají zaměstnanci navíc díky kolektivnímu vyjednávání
Nejen mzdy, které rostou kontinuálně každý rok, ale také řada
dalších výhod vychází z kolektivního
vyjednávání Odborů KOVO, které
by ve ﬁrmě, jakou je ta naše, bez
každoročního tlaku odborářů neexistovaly. Řadu z těchto věcí se Odborům KOVO v průběhu dlouholetého
vyjednávání podařilo sjednat nad
rámec platných právních předpisů
a zakotvit nejen v kolektivní smlouvě
(KS), ale i v souvisejících dohodách
se zaměstnavatelem.
2. díl
Kapitola C – Pracovní doba
• Sjednáno 5 týdnů dovolené,
respektive 25 dnů za rok, to je

o týden více, než je v zákoníku
práce a než je běžné v mnoha
ﬁrmách.
• Byly vyjednány v uvedených
případech dny volna navíc pro
řešení složitých životních situací,
například v případě úmrtí manžela / manželky a nejbližších příbuzných, svatba, narození dítěte
a stěhování.
• Nárok na odpočinek pro zaměstnance, který se vrátil z pracovní
cesty po 24. hodině a náhrada
mzdy za odpočinek, který následně spadá do pracovní doby.
• Sjednané přestávky při stanovených nestandardních klimatických podmínkách

Kapitola G – Odborové
organizace a zaměstnavatel
• sjednáno nadstandardní postavení odborů v oblasti spolurozhodování, projednání (centrální
projednání, projednání na úrovni Dílenských organizací a projednání na úrovni odborných
grémií), informovanosti a kontroly
• pracovněprávní ochrana odborových funkcionářů po dobu
výkonu jejich funkce a 18 měsíců
poté
• sjednán Jednací řád pro kolektivní vyjednávání, schváleny Zásady
projednání a Projednání práce
přesčas

Ples Odborů KOVO MB – to byl stále zaplněný taneční parket...

22. ples Odborů KOVO MB
byl vrcholem taneční sezóny
v Mladé Boleslavi
Na 800 návštěvníků zaplnilo
v sobotu večer vyprodaný sál
Domu kultury, aby si užili prestižní ples Odborů KOVO MB. Letos
to byl 22. ples v pořadí a třetí
pod hlavičkou Odborů KOVO
MB. Na příjemném večeru plném
hudby a zábavy nechyběl ani člen
představenstva Bohdan Wojnar
s manželkou, předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík s rodinou, šéf útvaru řízení lidských
zdrojů Pavel Hlaváč s manželkou
a další hosté.
„Letošní ples je také ve znamení
25 let od spojení s Volkswagenem.
U vzniku tohoto partnerství jsme
tehdy byli a jsme na něj patřičně
hrdí, proto je dobré jej řádně oslavit
a zatančit si,“ řekl při zahájení plesu předseda PR Jaroslav Povšík.
Připomněl, že Odbory KOVO MB
pro návštěvníky plesu přichystaly
na cestu domů dárek v podobě lahve vína a na plese pro všechny zajistily občerstvení. „Děkujeme také
všem sponzorům, kteří poskytli dary
do tak bohaté tomboly i do hlavního
slosování,“ uvedl předseda Povšík.
O hlavní hudební doprovod se
postaral táborský TOP Band. Ten
účastníkům plesu umožnil štědré
porce tanečních bloků, když zahrál
i klasické rytmy pro polku či valčík.
Taneční parket byl neustále plný.
Celým večerem perfektně provázela
již sehraná dvojice moderátorů Vojtěch Sklenář a Markéta Prusková.
O atraktivní a skutečně dechberoucí
předtančení se postaral Jan Havíř
a jeho taneční kolegové a kolegyně.
Hlavní hvězdou večera byla Bára
Basiková, která přichystala téměř
hodinový koncert, který tanečníci
odměnili velkým potleskem.
Součástí plesu byly rovněž zmíněné dvě tomboly. Jedna menší
o velmi příjemné dárky a druhá vel-

ká o hodnotné ceny v podobě zájezdů, televizí či bezplatného pronájmu
automobilů ŠKODA. Velké tombole
vévodilo kolo značky ŠKODA s elektropohonem a doplňky za 68 tisíc
korun. Mezi dvěma desítkami cen
byl například i zahradní traktůrek
za více než 60 tisíc korun či zájezd
na Krétu za 50 tisíc korun.
Kromě toho se mohou všichni
návštěvníci plesu zúčastnit ankety
o tom, který ze sponzorů letošního
plesu je nejvíce oslovil a tím se
zároveň zapojit do soutěže o zájezd. Seznam sponzorů našli spolu
s programem na stole. V něm se
nacházel rovněž anketní formulář,
který stačí společně se vstupenkou
z plesu odevzdat v knihovně, nebo
videopůjčovně Odborů KOVO MB
v budově M5, nebo zaslat na adresu
Odbory KOVO MB, V. Klementa 869,
Mladá Boleslav 293 60.

...i radost z hodnotných cen, například zahradního traktůrku se sekačkou od ﬁrmy Grent.

Ve slévárně hliníku se díky
odborům pracuje o něco lépe
Může se to zdát jako drobnost
v celkovém pohledu velké ﬁrmy,
jakou je ﬁrma ŠKODA, ale právě řešení i zdánlivých maličkostí
na pracovištích dokáže pomoci
síť Dílenských organizací Odborů
KOVO MB. Například DO 26 se
nyní na slévárně hliníku podařilo
menší úpravou alespoň trochu
ulehčit práci.
„Ve spolupráci s panem ing. Bárcim se nám podařilo zajistit podesty
pro palety s vložkami na slévárně
hliníku. Plné palety byly původně
ukládány na prázdné, což bylo
nevyhovující. Docházelo tím k zadržování prázdných obalů,“ vysvětluje
předsedkyně DO 26 Iva Gerbocová.
Problém v dosavadní praxi byl
v tom, že když musely být prázdné
obaly odvezeny, tak se palety s vlož-

kami pro lití bloků ocitly na podlaze.
Tím vznikal problém s ergonomií
práce. Problém se podařilo vyřešit
zajištěním podest, díky nimž se
palety mohly zvednout.
„Předminulý týden byly již objednané podesty navezeny pod palety
a našim slévačům se značně ulevilo,
protože se již nemusí tolik ohýbat
do palet pro vložky,“ upřesňuje Iva
Gerbocová.
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