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Koronavirus v Liberty Ostrava a dceřiných nařídil řidičům kamionů nosit roušky. Nedostali jsme na
pracoviště žádné dezinfekční prostředky, byť do styku
společnostech
Vítězslav Prak

Vážené kolegyně a kolegové, Česká republika, stejně jako
celá Evropa, je paralyzována pandemií Koronavirem COVID – 19. V naší firmě, byť jsme samozřejmě součástí všeho dění kolem nás, prozatím výroba pokračuje bez omezení. Je pravdou, že počínaje dnešním dnem (úterý
17.3.2020) zůstala část „bílých límečků“ doma a pracuje
v režimu „Home office“. Vrátní na branách mají roušky, řidičům kamionů na „Domečku“ měří ostraha teplotu, ruší se
až na výjimky školení a lékařské prohlídky, přestala se
v kantýnách vydávat teplá strava. Vím, že těch opatření
přijímá vrcholné vedení firmy mnohem více a o většině
z nich řadoví zaměstnanci vůbec nevědí. Musím ale naslouchat i hlasům z provozů, které jedou jako by žádný virus neřádil. A naši lidé to vidí z trochu jiného úhlu pohledu.
Zaměstnavatel nás nevybavil respirátory ani rouškami, ne-

s cizími řidiči přicházíme neustále. A na noční nemáme co
jíst! Novohuťáci, věřte, že se snažíme v této nelehké chvíli
dělat vše pro to, abychom společně, pokud možno ve zdraví, přečkali atak koronaviru. Odborová organizace Liberty
Česká republika 12.3. zakoupila a předala pracovníkům
expedic a „domečku“ dezinfekční prostředky a jednorázové
rukavice, aby alespoň částečně zmírnila obavy zaměstnanců o svoje zdraví. Uvědomujeme si, že i v takto složité době plníte své pracovní povinnosti a jsme přesvědčeni, že
Vám za to patří velké uznání!
Po odeznění této pandemie
budeme muset vést vážný
dialog s vedením firmy, jaká
opatření přijmeme, abychom
při dalším možném ohrožení
nebyli překvapeni jako nyní.

Tvůj hlas.
Robert Kögler

Ve dnech od 17.2.-1.3. jsme se mohli dobrovolně zúčastnit anonymní ankety.
Snad to mělo být zrcadlo odrážející pocity zaměstnanců z nové změny vlastníka, snaha
zjistit, jak vnímají současnou složitou situaci na trhu oceli, jak všechny tyto vlivy působí na
kolektivy a jaká je mezi lidmi obecně nálada a chuť aktivně se podílet na zlepšení tohoto
stavu. Avizovaná anonymita měla být motivací a zárukou odpovídat na 44 otázek pravdivě. Jaké však bylo překvapení, když zúčastněným začaly chodit na email informace o předání odpovědí jejich vedoucím zaměstnancům a s některými se už i přímí nadřízení setkávají na pohovorech. Nechci být špatným prorokem, ale dle mého názoru, po této zkušenosti s „anonymní“ anketou, se do každé následující zapojí minimum zájemců o tento nevšední adrenalinový zážitek. Pokud se přesto najde pár jedinců, je docela dobrý důvod mít
pochybnosti o pravdivosti jejich odpovědí. Tohle byl přímo učebnicový příklad, jak přijít o
důvěru a chuť zaměstnanců účastnit se v budoucnu podobných aktivit, i když myšlenka a smysl ankety může být křišťálově čistější než křišťál.

Dřívější odchod do důchodu
Vítězslav Prak

Jste také 55+ a říkáte si, že ještě deset let do důchodu
nemůžete v takovém pracovním zatížení ve zdraví vydržet?
Že si neumíte představit, jak budete ještě po šedesátce
skákat po vagónech a kamionech, montovat těžké armatury, dýchat karcinogeny na koksovně, hárovat u válcovacích
stolic, na pecích, či lít tavbu za tavbou? Možná mám pro
nás dobrou zprávu!
Vláda opět začala pracovat na zákoně, který by umožnil
odejít dříve do důchodu zaměstnancům pracujícím
v těžkých profesích. Je to již poněkolikáté a není zatím úplně jasné, za jakých podmínek by se mělo do důchodu dříve
odcházet. Poslední zprávy z kruhů blízkých vládě hovoří o
tom, že se zvažuje snížit věkovou hranici pro odchod do
důchodu, za každých deset let odpracovaných v těžkých
profesích, o jeden rok. A koho by se to mělo týkat? Údajně
se nyní zvažuje možnost dřívějšího odchodu pro zaměsteNHáčko

nance zařazené do kategorie 2R, 3 a 4! Pokud by tato verze byla schválená, mohl by se dřívější odchod do penze
týkat více než 400 000 zaměstnanců.
Věřme, že pro nás konečně nějaká vláda něco dobrého
udělá, ale také bedlivě sledujme, jak se jednotliví politici a
strany k možnému dřívějšímu odchodu do důchodu pro
zaměstnance v těžkých profesích staví. Nejdůležitější je,
aby nevznikl zákon – paskvil, který nikomu nepomůže. A
my dobře víme, že v tom jsou naši politici mistři!

KRÁTCE
 Ustavující schůze EWC je kvůli koronaviru přesunuta na
květen.
 Kontaktní centrum je od 16.3. bezkontaktní—pouze
e-mail, telefon, schránka
 Kantýny a jídelny ruší výdej teplé stravy—náhrada chlazenými jídly ve fóliích
 Omezení školení—pouze nejnutnější
 Pracovnělékařské prohlídky jsou dočasně zrušeny
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Akce pro ženy k MDŽ – exkurze ve firmě
Marlenka
Eva Sirýová

Na den 4.3.2020 zorganizovala naše základní organizace OS KOVO LČR akci pro ženy k MDŽ –
exkurzi ve firmě Marlenka.
Přijaly jsme toto pozvání s nadšením a můžu říct, že jsme určitě zklamané nebyly. Autobus byl přistavený u Kováku ve 14,30 hodin, byly jsme přivítány a vyrazily směr Frýdek-Místek. Po příjezdu do firmy Marlenka jsme se shromáždily
v návštěvnickém centru vybaveném křesílky a stolečky, udělaly si pohodlí, seznámily se s naším průvodcem a s tím, co nás čeká. Pro každou z nás byl připravený na ochutnávku talířek se vzorky produktů Marlenka - medové dortíky,
medové roládky, napoleonky, eclairs, medový snack a k tomu vynikající káva
Infekce
Marlenka café. Během ochutnávání a popíjení kávy jsme se seznámily
s příběhem značky Marlenka, dozvěděly se o počátcích výroby v domácích podZavřely obchody, zavřely bary,
mínkách, o její postupné modernizaci, růstu společnosti a úspěchu produktů po
nekoupím ti lásko, nekoupím dary.
celém světě. V rámci první části prohlídky nám byl také promítnut dokumentární
Zavřely hospody, zavřela kasína,
film. Ve druhé části exkurze jsme se šly podívat na reálnou výrobu produktů nepůjdem do ZOO, nepůjdem do kina.
Marlenka. S naším průvodcem jsme se přesunuly do návštěvních prosklených
koridorů, odkud jsme mohly sledovat obě výrobní haly a speciální výrobní linky,
Pojedem do práce a z práce domů,
na kterých se zrovna vyráběly medové pláty pro dorty, medové kuličky a napo- snad brzy dojde v té nákaze k zlomu.
leonky. Viděly jsme také, jak probíhá kontrola kvality, balení a příprava na expeNebudem se líbat, nebudem stýkat,
dici. Vidět to všechno bylo moc zajímavé a my měly plno otázek, které nám byly
snad se nás infekce nebude týkat.
průběžně zodpovídány. Po skončení prohlídky jsme se vrátily zpátky do návštěvnického centra, kde nám pan Prak a pan Pěknica oficiálně popřáli
Umyju si ruce, myj si je taky,
k našemu svátku, každá jsme dostala symbolický červený karafiát
okolo jsou všude těch virů mraky.
(mimochodem je to pěkná kytka, neprávem zavrhovaná) a medový dort MarlenNedrž se madla, není-li to nutné,
ka. Na závěr naší exkurze jsme si mohly nakoupit produkty Marlenka za výhodať se jim - potvorám už tipec utne!
nější ceny, čehož jsme s radostí využily, rozloučily jsme se a autobus nás zavezl zpátky
Časem nám zase otevřou putyky,
k hotelu Kovák. Mohu říct (a myslím si, že
budeme opět si užívat dotyky,
nejen za sebe), že uspořádat exkurzi jako
budeme zase se objímat moci,
dárek k MDŽ byl super nápad. Bylo to hezky
budeme to dělat ve dne i v noci!
strávené odpoledne plné nových informací a
příjemných zážitků nejen pro potěchu ducha,
ale i pro naše mlsné jazýčky… Děkujeme.

Plánované společné akce organizované ZO OS KOVO LČR jsou po dobu nouzového stavu zrušeny!

KORONAVIRUS
V případě, že
pociťujete
některý z
příznaků volejte :
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Dotazy ke
koronaviru
můžete volat :
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