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Ocelové město v podhůří Beskyd
Třinecké železárny vznikly před neuvěřitelnými 180 lety a byly prvním hutním podnikem České republiky, který
v 90. letech prošel privatizací. Na rozdíl od řady jiných významných podniků naštěstí tuto bouřlivou dobu úspěšně
přečkaly. Za 30 let se tu leccos změnilo. Práce je méně fyzicky namáhavá, technologie modernější, prostředí nesrovnatelně čistší než v dobách celkem nedávných. A změnil se i přístup lidí. Ne vždy však k lepšímu.

Předseda třineckých kováků Marcel Pielesz prošel v železárnách řadou profesí.

FOTO: (jom)

„Od tatínka si pamatuji větu Uč se tak,
aby Tě vzali do Třineckých železáren,
dnes rodiče dětem říkají, Uč se tak,
abys nemusel do Třineckých železáren.
Tento názor mě strašně mrzí, vždyť
na našem podniku je závislý téměř
celý region,“ shrnuje ve zkratce změny
v postojích a vnímání společnosti předseda ZO OS KOVO Třinecké železárny
Marcel Pielesz. Ten by si přál, aby se
práce v Třineckých železárnách znovu
stala věcí prestiže a účast v odborech
samozřejmostí. Sám velmi dobře ví, co
práce v železárnách obnáší. Po střední
škole tady začínal a prošel řadou profesí i pozic – od pomocného
dělníka až po mistra. Od více
strana
řadového odboráře až po

3

Musíme demonstrovat pozitivní vliv
kolektivního vyjednávání
Zejména kontrolou plnění úkolů, zprávou o činnosti Odborového svazu KOVO (OS KOVO) a plněním obsahu
„Strategie OS KOVO na období 2017–2021“ se ve středu 23. října zabývalo sedmé zasedání Rady Odborového svazu
KOVO v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze na Žižkově, kterému den předtím předcházelo zasedání
Předsednictva OS KOVO. Mezi aktuální témata, která na středečním jednání zazněla, patřila především účast
OS KOVO na mezinárodní kampani vyhlášené evropskou odborovou federací industriAll European Trade Union
a deklarace ocelářů ke krizi evropského ocelářského průmyslu.
Smyslem kampaně, která pod heslem
„Společně v práci / Together at Work“ probíhá od září 2019 a potrvá po sedm měsíců ve všech zemích Evropy, kde působí
členské organizace sdružené v industriAll
Europe, je především propagovat dobré
výsledky kolektivního vyjednávání. „Využívejte podklady ke kampani uvedené
na webových stránkách OS KOVO k její
propagaci,“ vyzval odboráře předseda
OS KOVO Jaroslav Souček. V dalším projevu předseda Souček mimo jiné zhodnotil účast kováků na mítinku ČMKOS „Ko-

nec levné práce“, který proběhl v úterý
17. září v Praze. „Kováci nezklamali a jen
potvrdili, že třetinou členské základny
v ČMKOS patří mezi její největší sílu. Na
mítink jich přijelo 450. O to více nás mrzí
nepochopitelný boj o místa v sále, který
někteří naši členové museli podstoupit,“
uvedl předseda.
Aktuální otázka řešení krize ocelářství
v Evropě byla dalším tématem, kterému se účastníci zasedání věnovali. Ve
dnech 18. a 19. září se v Dolní Lomné na
Těšínsku sešli zástupci ocelářů a sepsa-

li společnou deklaraci formulující jejich
požadavky. „Současná opatření Evropské komise na ochranu ocelářství v Evropské unii jsou nedostatečná. Je tedy
nezbytné, aby Brusel přijal nová efektivní opatření na záchranu ocelářství,“
zdůraznil předseda Souček.
Ve svém příspěvku o kolektivním vyjednávání vyzval místopředseda OS KOVO
Libor Dvořák kolegy, aby nepodléhali oblíbeným heslům zaměstnavatelů,
kteří využívají náznaky ochlazování
ekonomiky a proklamují blížící se krizi.
pokračování na str. 2
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Odborový svaz KOVO se aktivně zapojil do kampaně Together at Work.

„Častým argumentem zaměstnavatelů je, že zvýšení personálních nákladů
si nemohou dovolit. Využívejte našich
specialistů, nechávejte si dělat ekonomické analýzy jednotlivých společností
a vyjednávejte o tom, co si daná společnost může opravdu dovolit,“ uvedl místopředseda Dvořák.

FOTO: (Josef Kůta)

O Kontu živelných pohrom informoval
kováky místopředseda OS KOVO Tomáš
Valášek. Neštěstí, které připravilo jednoho z kolegů v jihočeském kraji o střechu nad hlavou, když výbuch rozmetal
část domu, ve kterém bydlel, je jedním
z případů, kde finanční pomoc z konta
rychle a účinně pomohla. „Jakmile jsme

nešťastnou zprávu o výbuchu dostali,
ještě ten den jsme rozhodli, že postiženému pomůžeme. Prostřednictvím
zmocněnce KS a Regionálního pracoviště v Jihočeském kraji bylo kolegovi
zasaženému katastrofou vyplaceno
90 000 korun. Pomohli jsme dříve než
pojišťovny,“ popsal situaci místopředseda Valášek.
S výsledky hospodaření OS KOVO seznámil odboráře místopředseda OS KOVO
Ing. Pavel Komárek. „Jako každoročně se
opakují provozní výnosy z investice do
fotovoltaiky, tato investice se pravidelně
potvrzuje jako kvalitní,“ řekl.
K nákupu pražské nemovitosti určené
pro nové sídlo centrály OS KOVO místopředseda Komárek uvedl, že před
nákupem bude odborníky provedena
prověrka prodávající společnosti i budovy jako takové.
(mia)

Kováci předali 90 000 Kč svému kolegovi ze zničeného domu
Tuto rychlou finanční pomoc v nouzi předali v pátek 11. října zástupci
OS KOVO svému kolegovi Richardu Němcovi, kterého ve čtvrtek
3. října připravila o veškerý majetek ničivá exploze bytového domu
v Lenoře na Prachaticku. Mnoho nechybělo a sedmapadesátiletý seřizovač prachatické strojírenské firmy
Reinfurt – ČR přišel o život.
„Probudila mě strašlivá rána, všude byla
suť a plameny, strašné horko a dým.
Koukal jsem ven a volal o pomoc. Obvodová stěna byla pryč. Naštěstí jsem byl
sám doma, takže jsem se co nejrychleji
snažil dostat pryč. Pomohli mi hasiči,“
popsal první okamžiky po výbuchu Němec. Muž sice působí na první pohled
klidně a vyrovnaně, zjevně se však stále
potýká s emocemi a prožitým šokem.
Když mluví o pomoci ostatních, má
hned slzy v očích. „Děkuji! Ani nevíte,
co to pro nás znamená. Jste moc hodní.
Děkuji. Moc si toho vážím. Nemáme nic,

ani vlastní talíř. Je to obrovská pomoc,“
reagoval na dar kováků Němec.
Jihočeský zmocněnec OS KOVO Jan Janoušek v této souvislosti připomněl, že
solidarita je jedním ze základních stavebních kamenů činnosti odborů. „Pokud má být první pomoc účinná, musí
být především rychlá. A to platí i pro
pomoc v sociální nouzi,“ konstatoval
Janoušek. Potvrdila to i vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých
Budějovicích Pavlína Jirková. Když totiž
Richardu Němcovi v pátek předávala
symbolický šek na 90 000 Kč, byly už
tyto peníze připraveny na účtu jeho základní odborové organizace k okamžitému vyplacení.
„Neštěstí nechodí po horách, ale po
lidech.“ Toto staré české přísloví bylo
pravděpodobně jedním ze startovacích
motorů rozhodnutí OS KOVO založit
vlastní speciální Konto živelných pohrom, kde se soustřeďují prostředky,
díky nimž je svaz schopen rychle uvol-

Vedoucí RP OS KOVO ČB Pavlína Jirková
předala šek Richardu Němcovi. FOTO: (RP ČB)

nit okamžitou finanční pomoc svým
členům postiženým např. požárem, povodní, větrem, krupobitím a podobně.
„Prostředky z tohoto konta slouží jako
podpora v případě živelných pohrom
a dalších nepředvídatelných událostí,
jimiž je postižen člen OS KOVO, jeho rodina a majetek,“ dodal zmocněnec jihočeských kováků Janoušek.
(pp)

Odboráři pomohli rodině zesnulého kolegy
V duchu tradice solidarity, kterou
členové OS KOVO vůči sobě navzájem uplatňují, podpořili kováci rodinu svého zesnulého kolegy Jiřího
Kodery.
Jiří Kodera, člen výboru Seskupení členů
Amphenol Ostrov, zemřel náhle v pátek
30. srpna ve věku 56 let. Ve firmě Amphenol Tuchel Industrial GmbH pracoval
jako laboratorní technik kontroly kvality.

Nechal po sobě truchlící rodinu – manželku a nezletilého syna. Vedoucí plzeňského Regionálního pracoviště OS KOVO
Ing. Ivo Kužel se obrátil na centrálu
OS KOVO se žádostí o pomoc.
,,Požádal jsem vedoucí představitele
OS KOVO, aby zvážili poskytnutí jednorázové finanční sociální výpomoci
osiřelé rodině. V podobných případech
poskytuje sociální výpomoc přímo pří-

slušná základní organizace. V případě
Amphenolu šlo o seskupení členů, proto muselo rozhodnout Výkonné vedení OS KOVO. Začátkem září jsem mohl
finanční výpomoc předat pozůstalé
manželce. Tragická situace rodiny Jiřího
Kodery byla jednou ze smutných příležitostí, kdy se mohla projevit odborářská solidarita a ochota pomoci lidem
v nouzi,” uvedl Ing. Ivo Kužel.
(red)
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První část kampaně „Together
at Work/Spolu v práci“ už běží –
zapojte se a vyhrajte cenu!
Odborový svaz KOVO vyzývá základní organizace, aby se aktivně zapojily do kampaně na podporu kolektivního vyjednávání industriAll Europe „Together at Work/Spolu v práci“. Celoevropská kampaň na podporu obnovení a posílení struktur kolektivního vyjednávání v celé Evropě byla zahájena konferencí v Bruselu ve čtvrtek 26. září a poběží
až do května 2020.

POSÍLEJTE FOTKY, DOKUMENTY, VIDEA

Sloganem tohoto měsíce je:

ORGANIZOVAT SE
NA PRACOVIŠTI
První fáze kampaně poběží v období od
14. října do 15. listopadu a je zaměřena
na pracovníky.
Hlavní odkazy kampaně:
• Vstupem do odborů a společnou
mobilizací můžeme získat lepší plat
a podmínky.
• Problémy, které máte na svém pracovišti, jsou podobné těm, které mají
vaši kolegové a ostatní pracovníci
v Evropě.
• Solidarita není jen pěkné slovo, je
to cesta, jak přinutit naše šéfy, aby
s námi správně zacházeli, dostatečně
nás platili, abychom vedli dobré životy.
OS KOVO tuto kampaň podporuje
a aktivně se do ní zapojil. Průběžně
se na vyhrazené internetové stránce
(www.oskovo.cz/together-at-work)
zveřejňují materiály, které mohou základním organizacím v kolektivním
vyjednávání pomoci. Jde jak o materiály propagačního charakteru (fotky,
videa, plakáty, pohyblivé obrázky), tak
materiály obsahující fakta (prezentace,
letáky, informační brožury atd.). Chceme však jít ještě dál! Rádi bychom, aby
naše základní organizace, které kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli na
podnikové úrovni vedou, aktivně používaly všechny dostupné materiály.

Zapojte se do kampaně přímo a zasílejte nám o tom svědectví, tzn. fotografie
(ze svých zasedání a pracovišť s využitím loga kampaně – viz strana 10), příp.
i krátká videa či materiály ke kampani,
které si sami vytvoříte nebo přizpůsobíte.
Vaše příspěvky se stanou součástí kampaně, budou zveřejňovány na uvedené
internetové stránce a budou také měsíčně vyhodnocovány. Nejlepší foto-

grafie, dokumenty a videa oceníme.
Výherce obdrží některý z hodnotných
propagačních darů OS KOVO.
Příspěvky zasílejte na e-mail
novakova.miloslava@cmkos.cz.
Výhru zašleme poštou, proto nezapomeňte v e-mailu spolu s odpovědí uvést
svoji přesnou poštovní adresu, příp.
mobilní kontakt.
(ds,red)

Zasláním příspěvků do soutěže autor dává souhlas se zpracováním osobních
údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, GDPR, a to za podmínek
užití zaslaného materiálu v tisku, na webových stránkách či sociálních sítích
OS KOVO. Autor příspěvku odpovídá za respektování autorských práv.

„Management zavřel podnik
na dva měsíce z důvodů
nedostatku zakázek. Naše
odborová organizace do
toho vstoupila a díky tlaku
nás všech jsme šli zpět do
práce.“ Paulina

