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Vážení novohuťáci,
Ing. Petr Slanina
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V roce 2020, který je svým číslem zajímavý, Vám přeji hodně zdraví a pohody.
Předešlý rok byl pro nás ve znamení změny majitele, kdy nervozita ze změny přešla do nervozity z vývoje ocelářství v Evropě.
Přeji nám všem, ať si rok 2020 pamatujeme ne jen díky tomu datu, ale především jako zlomový rok pro Novou
huť. Chci věřit tomu, že se novému vlastníkovi podaří udělat hodně tlustou čáru za chováním předchozího majitele, který nehleděl na naší budoucnost. Další krok je i na nás, na odborech, ať dokážeme zpříjemnit pracovní podmínky tak, že opět bude veliký zájem dělat na Nové huti.
Při volbách do dozorčí rady, kdy přibyde další člen za zaměstnance, můžete dát najevo, komu věříte, že to
myslí s naší firmou dobře.

Jednání Valné hromady metalurgické sekce
OS KOVO
Milan Šiřina

Dne 16.1.2020 se jako každý rok konalo v Praze jednání
Valné hromady metalurgické sekce OS KOVO.
Sešlo se na ní 12 zástupců převážně slévárenských firem,
abychom si vzájemně vyměnili informace o situaci v jednotlivých provozech, o stavu vyjednávání KS a o ekonomické
a výrobní situaci jednotlivých zaměstnavatelů. Z jednání a
následné diskuse vyplynulo, že současná krize v ocelářství
postihla víceméně všechny zúčastněné firmy, které se s
touto situací vyrovnávají v zásadě stejným způsobem. Ve
slévárnách se přistoupilo k propouštění externích zaměstnanců - převážně Ukrajinců, kteří vykonávají náročnou práci na cídírnách a tito byli nahrazeni kmenovými zaměstnanci, pro které není dostatek zakázek. To platí pro firmy, jako
jsou Královopolská slévárna,
Slévárna Kuřim, BRANO Hradec nad Moravicí, Třinecké
slévárny, či HEUNISCH. V
závodě Šmeral Brno došlo i
na propouštění 15 kmenových
zaměstnanců a došlo i na
pozdní vyplácení mezd. Ve
slévárně Zlín se zavedl 4 den-

ní prac. týden - pátky jsou volné. Nejhorší situace je zřejmě ve slévárně
TATRA, kde hrozí stávka. Kolektivní
smlouvy pro rok 2020 jsou ve většině
těchto firem již podepsány, u některých zaměstnavatelů včetně mzdové
části. Ve výhodě jsou slévárny, které
produkují strojní odlitky, tam je naplněnost podstatně vyšší, než u velkých odlitků a kokil. To je také důvod, proč naše slévárna
vyprodukuje v současnosti 500-600 t/měsíc, oproti 12001400 t/měsíc v dobách, kdy byl dostatek zakázek na velké
kokily.
Na jednání byli jako hosté přítomni dva nejvyšší zástupci
OS KOVO, předseda Jaroslav Souček a místopředseda
Libor Dvořák. Ti ve svém vystoupení zhodnotili současnou
situaci v ocelářství a kovoprůmyslu, představili průzkumy a
grafy srovnání výdělků, produktivity práce a jiné ukazatele
v rámci celé Evropské unie. Předseda Souček pak přednesl zcela čerstvé a nečekané informace od předsedy odborové organizace Škoda Auto kol. Jaroslava Povšíka, který
chce založit nový odborový svaz pro zaměstnance automobilového průmyslu.
Nakonec Vám všem zaměstnancům Liberty mám vyřídit
hodně štěstí a zdraví v novém roce od předsedy ČMKOS
Josefa Středuly.

Zeptali jsme se za vás
Co mám udělat, když si myslím, že mám za jídlo strženo v kreditním systému
nesprávnou částku?
- podívejte se po nákupu na lístek z pokladny – okamžitá reklamace je nejlepší cesta.
- nechte si zaslat výpis čerpání stravy za měsíc (kontaktní telefon 3183) a reklamujte.
Kontaktní telefon je uveřejněn na intranetu (závodní stravování-dotazy kreditkontakty).
Obsluha v kantýně mi oznámila, že jim pokladna hlásí, že mám vyčerpaný limit. Co to znamená?
- každý zaměstnanec, který si povolil kredit, má z bezpečnostních důvodů denní „strop“ pro nákupy 300,-Kč. V případě,
že nákup přesahuje tuto částku, není platba z karty povolena a je nutné uhradit hotově. V případě, že jste si jisti, že váš
nákup v tom dni nemohl 300,-Kč přesáhnout, reklamujte.
Kde si můžu zrušit nebo naopak povolit kredit na zaměstnanecké kartě?
- je to možné ve vlastním AMOSu: Zaměstnanecké výhody
KRÁTCE
a programy – Benefity žádosti – Srážka na stravu (při zavedení) nebo Zrušení srážky na stravu.
Za pomoc při odpovědi na tuto otázku děkujeme paní Monice • 31.1.2020 se koná v Praze jednání Komise pro ocel
• 6.2. se koná valná hromada HOS
Supíkové—firemní odpovědnost a sociální služby.
Další otázky a odpovědi příště. • od února je vyhlášen turnaj v bowlingu
• začátkem března se bude konat turnaj ve stolním tenise
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Vánoční bruslení
Pavla Procháčková

V prosincovém zpravodaji eNHáčko jsem se dočetla, že Sportovní a kulturní komise
při ZO OS KOVO Liberty ČR pořádá bruslení rodičů s dětmi.
Bruslení se konalo mezi svátky dne 28. 12. 2019 na zimním stadionu v Havířově. Jelikož
jsem z Šenova a do Havířova je to jen co by kamenem dohodil, my dospělí měli dovolenou a děti prázdniny, rozhodla jsem se využít této příležitosti a jít si s dcerou zabruslit.
Oproti veřejnému bruslení, které sem tam navštěvujeme, bylo toto o 100 % lepší. Méně
lidí, žádné postrkování, žduchání, nebezpečné honičky mezi bruslícími. Naopak pohoda,
Plameny
známé tváře, dobrá nálada, příjemná hudba. Celou dobu jsme s dcerou neslezly z ledu a
pěkně si zabruslily. Kromě jedné nešťastné příhody, kdy musela pána, který na ledě spaPtala se mě moje žena,
dl, ošetřit záchranka, vše proběhlo na jedničku s hvězdičkou.
moje drahé sluníčko,
Děkuji za další fajn akci, kterou ZO OS KOVO LČR pro své zaměstnance pořádá!
proč jsem já měl před vánoci
jenom peněz maličko.
Řekl jsem ji: Moje lásko,
teď není ta chvíle pravá,
v novém roce zlepší se to,
ty jsi přeci dost chápavá.
A teď v lednu už je jisté,
uklidní se blázínek,
ukážu ji, že jsem dostal,
krásný zlatý plamínek.
Připevním ho hrdě na hruď,
propíchnu jím Mittala,
rozptýlím tak její chmury,
co v prosinci mívala.
Jestli ji to bude líto,
že ten zářný symbol nemá,
připnu ji znak pionýrský,
bude šťastná ta má žena!
Jako jedna rodina
nosit budem plameny,
nebude si stěžovati,
budu mít klid od ženy!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika
pořádá 31. ledna 2020
lyžařský zájezd do skiareálu Malino

Brdo

Cena pro členy a rodinné příslušníky
ZO OS KOVO Liberty ČR - 100,-Kč
Cena pro ostatní - 300,-Kč
- Odjezd v 5:30 z Ostravy parkoviště Domu Kultury
6:00 z Havířova parkoviště u Kauflandu u AN
- Předpokládaný odjezd zpět 16:15
Cena zahrnuje pouze dopravu.
Cena nezahrnuje - skipasy, pojištění.
Akce skipas 1+1 zdarma v časopise Snow č. 121
Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem přijímá Ing. Jitka Javůrková tel.2051
jitka.javurkova@libertysteelgroup.com
Redakční rada: Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@libertysteelgroup.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@libertysteelgroup.com, Polášková Marta 6906 Marta.Polaskova@libertysteelgroup.com,
Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@libertysteelgroup.com, Kögler Robert 7958 Robert.Kogler@libertysteelgroup.com, Mrkva Petr mrkvapetr@seznam.cz,
Martin Klein Martin2.Klein@libertysteelgroup.com, Jitka Javůrková 2051 Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com, Aleš Konvička Ales.Konvicka@libertysteelgroup.com,
Miroslav Puščák Miroslav.Puscak@libertysteelgroup.com, Stanislav Trávníček Stanislav.Travnicek@libertysteelgroup.com, Miroslav Pastýrik Miroslav.Pastýrik@libertysteelgrouop.com,
Miroslav Pytlík 5837 Miroslav.Pytlik@libertysteelgroup.com
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