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Začali se hýbat ledy! 

Již to bude skoro rok, co řešíme nové náměry a přepočty svalové lokální zátěže. Světlé zítřky jsou snad zde! Dle 
nové a platné kolektivní smlouvy se budeme účastnit všech měření k dané problematice. U každého měření bude 
přítomen odborový zástupce dané haly. Jelikož je to takzvaně "nový" projekt, tak musíme nastavit pravidla, na 
kterých momentálně pracujeme se zástupci společnosti. Jen co si pánové z Pentagonu (BOZP) najdou čas, aby 
začal plnit své závazky vůči nově uzavřené kolektivní smlouvě, tak se snad ledy začnou ne jenom hýbat, ale snad 
se i pohnout správným směrem.  Dvě sezení máme již za sebou, a střípky výsledků  jsou již na světě. Dne 19. 4. 
2016 bude v HMMC Zdravotní ustav na první oficiální schůzce, kde bude jeho zástupcům předán seznam 
měřených pozic. Také ještě před touto schůzkou budeme společně se zástupci společnosti (BOZP) procházet 
provoz, abychom Zdravotní ustav a jím pověřené odborníky upozornili na pozice, které by mohly být přetíženy. 
Pokud víte o pozicích, které si zaslouží zvýšenou pozornost, neváhejte nás prosím kontaktovat.  
Radek Kuchař předseda ZOOS KOVO Hyundai Czech 

 

 

 

 

Konzultace pro členy ZO OS KOVO 
Hyundai Czech 

Organizační pokyny konzultací:  

 konzultace budou poskytovány na halách 
Montáž 16,22.3. rest zóna Chassis, Svařovna 
17,31.3. jídelna, Lakovna 18. 3. jídelna, 
Převodovkárna 21. 3. jídelna, 

 konzultace jsou zaměřeny na problematiku v 
HMMC, pokud nebudu schopen poradit, 
odkážu Vás na právní oddělení KOVA. 

 na jednotlivou konzultaci je vyhražená polední 
přestávka 

 zájemci, kteří chtějí konzultaci mimo HMMC 
mě mohou kontaktovat telefonicky nebo e-
mailem.(Je zde možnost i o malých pauzách po 
předchozím domluvě) 

 zaměstnanec, který má zájem o konzultaci, 
musí být členem ZO OS KOVO Hyundai Czech 

pokud máte nějaké otázky, žádosti nebo jiné body k 

projednání, neváhejte přijít. 

"S NÁMI V TOM NEJSTE   SAMI - S VÁMI V TOM 

NEJSME SAMI!" 

Nové montérky 

Na assembly dojde ke změně barvy montérek, a to 

na tmavě modrou. Důvodem je časté viditelné 

znečištění nynějších montérek. Každopádně si 

myslím, že změna jenom prospěje. Operátoři, kteří 

pracují na pozicích, kde musí sedat do aut pouze na 

holý plech mají montérky po pár dnech nevypratelně 

zašpiněné. Na nových montérkách by takové 

zašpinění nemělo být tak moc viditelné. Snad vedení 

společnosti vybere (vybralo) firmu, která nabídne 

nejlepší materiál, abychom v létě netrpěli ještě víc 

než teď. Ještě jedna dobrá zpráva: Týká se montérek- 

v kolektivní smlouvě se nám podařilo prosadit 

bezplatnou výměnu OOPP. Pokud se vám v práci 

montérky roztrhnou, vyměníte je za nové. 

Vít Ondračka člen VZO OS KOVO Hyundai Czech 

 
Radek Kuchař Předseda mobil 773 676823 

r.kuchar1@seznam.cz 
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Odborová organizace ZO OS KOVO Hyundai Czech vás 

srdečně zve na 

DĚTSKÝ DEN  

Ne 5. 6. 2016 

Aquapark  Tropikana  

v polské Wisle 

Čeká Vás 1,5 hodinová zábava v aquaparku Tropikana, kde můžete využít rekreační bazén s umělými 

vlnami a vodními tryskami, bazén s hydromasáží, plavecký bazén. Pěti dráhový tobogán v délce 

550m, 7 různých vířivek, sauny, ledová a solná jeskyně a další. 

Nechybí ani brouzdaliště pro děti. 

Doprava bude zajištěna autobusem – nástupní místa dle dohody. 

cena vstupného 

dospělí: 150,- 

děti: ZDARMA 

doprava: ZDARMA 

 

V případě zájmu je nutná rezervace – nejpozději do 1. 5. 2016 a zaplacení poplatku na         

č. učtu 1015257188/6100 VS napište počet dětí pro příjemce.   

Odjezd :   8.00 hodin Ostrava hlavní nádraží 
     7.05 hodin Frýdek Místek autobusové nádraží 
Příjezd:   Okolo cca. 14 hodin 

 
Upozornění : V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění osob, nutno sjednat individuálně dle svého 

uvážení. Vstupné bude uhrazeno hromadně na 1,5 hodin (nepotřebujete tedy měnit 
peníze), ovšem kdo překročí časový limit, musí si uhradit v PLZ čas navíc sám tj. 5 PLZ 
za započatou půlhodinu. 
Za bezpečnost dětí v Aquaparku zodpovídají rodiče!!! 

 


