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Došlo uhlí, došla pára, pánbůh ví, co bude zů a tvoření dceřinek jako AMDS a AMEPO. Hlavně Energetiku jsme brali jako srdce fabriky a cítili jsme, že vyčleněs náma, strojvůdce si serval stejnokroj…
Vítězslav Prak

To jsou slova písničky mého oblíbeného autora Karla
Plíhala a i když jsem vždycky věděl, že je to autor nadčasový, netušil jsem, že se jeho text bude někdy přesně hodit na naši firmu.
Co se minulý týden
událo ve vztahu mezi
Liberty
Ostrava
a
TAMEH Czech, víme již
díky prohlášení GŘ asi
všichni. Nakolik je pravdivé a kolik skutečností
nám nebylo sděleno,
nebudu
komentovat.
Cítím, že je to podobné
s tím, jestli je COVID19 z Čínské laboratoře,
nebo je to ryze přírodní
produkt. Dle mého laického názoru se pravdu
nikdy
nedozvíme.
Avšak pravdu o smlouvách mezi tehdy ArcelorMittal
Ostrava
a
TAMEH Czech bychom se dozvědět měli!
Již v době, kdy se připravovalo vyčlenění energetiky
z ArcelorMittal Ostrava, jsme proti tomu důrazně protestovali. Nesouhlasili jsme ani s oddělováním závodů a provo-

ním z ArcelorMittal Ostrava dojde k tunelování firmy! Bylo
přece jasné, že když pan Mittal (v západní části Evropy
řečeno El Diablo) převede Energetiku mimo AMO, tak z
Ostravy bude díky monopolu dodávek energií vyvádět nehorázné finanční prostředky. Podle sdělení GŘ LO Pascala
Ganesta se tak dělo již několik let. Proto se musím ptát:
Jednali tehdy vysoce postavení manageři AMO s péčí dobrých hospodářů? Když si situaci vyhodnotím obyčejným
selským rozumem, tak mi z toho vychází, že tak nejednali.
Nechápu tedy, jak je možné, že zastávají vysoké funkce
také u nového vlastníka.
Dnes se naprosto jasně ukazuje, že jsme měli pravdu,
když jsme na půdě Evropské rady zaměstnanců AM,
v Evropském parlamentu, na Úřadu vlády ČR, na Ministerstvu průmyslu a obchodu a jiných vrcholných institucích
poukazovali na to, že ostravská huť bez energetiky nemůže přežít! Vzpomínám na vyhrocená jednání na Evropské
radě zaměstnanců AM, kde jsme museli předložit pádné
argumenty, abychom přesvědčili své kolegy, že prodej
AMO v té podobě, jak byl připraven, je špatně. Více než
rok jsme vzdorovali, až se vedení AM rozhodlo prodat Ostravu i přes to, že to v Evropské radě zaměstnanců nebylo
nikdy projednáno. Jasně se ukazuje, jaký vliv má soudruh
Mittal na Evropské struktury.
Vážení spolupracovníci, ocitáme se v době, kdy opět musíme ze všech sil chránit naši huť proti nekonečnému agresivnímu byznysu. Opět jsme v sázce my zaměstnanci a
hráči kolem hracího stolu s gustem podvádějí. Věříme, že
máme Vaši podporu!

Zaměstnanci ECOCOAL Slag Handling s.r.o. chtějí Kolektivní smlouvu
Vítězslav Prak

Jak jsme Vás informovali již dříve, zastupujeme zaměstnance, vyčleněné novohuťáky,
kteří pracují na haldě a granulaci.
Při prvním kole kolektivního vyjednávání, na kterém zaměstnavatele zastupují právníci
z právní kanceláře Poncza a Šrámek, chtěla strana zaměstnavatele, abychom se nebavili o
Kolektivní smlouvě, ale o vnitřním mzdovém předpisu. Argumentovali tím, že je přeci důležitý
obsah a ne forma dokumentu, že jsou ochotni se bavit o některých našich návrzích, ale pouze jako o rozšíření mzdového předpisu. Proto jsme udělali mezi našimi členy v ECOCOAL
anketu a zeptali jsme se jich, zda trvají na uzavření Kolektivní smlouvy, nebo zda by byli ochotni přistoupit na zapracování některých našich požadavků do mzdového předpisu. Odpověď byla jednoznačná, všichni trvají na vyjednání Kolektivní smlouvy. Tím nám, vyjednavačům, dali jasné mantinely pro další jednání se zástupci zaměstnavatele.

Další posila z ArcelorMittal
je na cestě

KRÁTCE

Vítězslav Prak

Minulý týden nám bylo oznámeno,
že do Liberty Steel Group přichází
Paramjit Kahlon, bývalý šéf ArcelorMittal Temirtau v Kazachstánu. Včera bylo sděleno, co
vlastně bude dělat. Bude zastávat novou funkci Generálního ředitele pro hutní prvovýrobu a integrovanou těžbu surovin. A pak, že je v ocelářství KRIZE!!!
eNHáčko

 1.7.2020 má dojít k včlenění LDO do LO a zároveň k vytvoření staronového závodu 16
 Dozorčí rada Liberty Ostrava bude mít 9 členů
 Můžete využít nové nabídky Vodafone
 Pokud se nedovoláte na linku zaměstnaneckého programu Vodafone, pište na zamepece@vodafone.cz
 Jsou ještě volná místa na zájezd do Prahy 22.8.2020
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Zápis z jednání Stávkového výboru dne 13.5.2020
Stávkový výbor (dále jen SV) byl seznámen s aktuální situací v odstávce pece č. 2, která probíhá a byla zahájena 27.4. 2020.
Požádali jsme o poskytování informací na týdenní bázi:
1. a) o aktuálních počtech zaměstnanců včetně agenturních po závodech, absence, karanténa, zápůjčky zaměstnanců
mezi závody, včetně ukončení PP v LO u agenturních zaměstnanců - (zaměstnavatel: informace budou poskytovány na
pravidelných setkáních týdně)
b) o zakázkách a prodejních objemech - (zaměstnavatel dodá 1 x měsíčně ve 3. týdnu v měsíci, kdy jsou již potvrzené zakázky na daný měsíc)
c) o skladových zásobách včetně jejích členění dle sortimentu- (zaměstnavatel oznámil, že bude poskytovat 1 x měsíčně vždy po 15.dni za předcházející měsíc, jakmile proběhne uzávěrka skladových zásob)
d) plán PD1 ke každému pondělí (odůvodnění proč jsou zásoby PŘED a ZA v takové výši a proč, pokud bude objem
zásob pořád stejný a není nižší, jak byl předpoklad prodeje -(zaměstnavatel odmítá poskytnutí plánu (první strana) a
poskytne 1 x měsíčně do 15. dne následujícího měsíce, pouze bude distribuována přes LO postmaster)
e) stav pohledávek, závazků a peněz na všech účtech včetně speciálních účtů s výnosy z prodeje emisních povolenek CO2- (zaměstnavatel: poskytne na kvartální bázi vždy do 20. dne následujícího měsíce)
f) na měsíční bázi jsme požádali o předložení finančních výkazů dle českých účetních standardů a následné zodpovězení našich dotazů v co nejkratším termínu – (zaměstnavatel poskytne na kvartální bázi vždy do 20. dne následujícího
měsíce)
2. SV na požádání dostal informace k odstavení pece č. 2 o průběhu odstavení, ohřívače jsou udržovány v teplém stavu. Požadujeme závazná rozhodnutí o udržování stavu ohřívačů a informace k realizaci oprav na VP 2.
3. Dne 7.5. byl zaslán dopis na vedení LO a TAMEH Czech k odstavení klíčových médií do LO, které mohlo vést k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, k nenávratnému poškození zařízení primární výroby a odstavení veškerých
výrobních linek s obrovským dopadem na zaměstnanost, kvůli sporům, které Liberty Ostrava a TAMEH Czech vedou.
Upozornili jsme, že podáme trestní oznámení na zástupce
statutárních orgánů obou společností.
SV přijal tato usnesení:
1)SV konstatuje, že nedochází ze strany zaměstnavatele k adekvátnímu poskytování některých informací, až na bod a)
z výše uvedeného, nebylo SV vyhověno. Máme důvod se domnívat, že je tak činěno záměrně. Výsledky I.Q 2020 nejsou k dispozici, uplynulo již 6 týdnů od termínu předání.
2) Požadujeme průběžně informace o koupi společnosti TAMEH Czech s.r.o.
3) SV bude nadále sledovat průběh odstávky pece č. 2 a požaduje co nejrychlejší návrat na provoz dvou pecí (odhad
konec července-polovina srpna 2020).
4) Je pro nás nepřijatelné, aby v ostravské huti byli ohrožení zaměstnanci a jejich pracovní místa. Jedná se o strategické zařízení, kterému hrozí havárie s následkem pro lokální území včetně obyvatel v okolí. Zaměstnanci a strategické
zařízení huti byli bráni jako rukojmí ve sporech, které mezi sebou vedou Liberty Ostrava a TAMEH Czech.
Došlo takto k selhání managementu obou společností.
5) SV na základě dostupných a vykazovaných informací, že LO odmítá zakázky, ukládá členům SV prověřit a požadovat
analýzu na možné ovlivňování ze strany ArcelorMittal a případně třetích osob, jiných stran i osob působících v Ostravě a
důsledně požadovat zdůvodnění proč vznikla ztráta ze strany zákazníků včetně členění a rozkladu ztrátových zakázek.
Ukládá na základě informací, že LO odmítá zakázky, zabývat se a požadovat analýzu zákazníků, jejich případných ztrát.
6) SV požaduje urychleně pokračovat v distribuci podpisových archů s výzvou k zaměstnancům.
7) SV požaduje k přípravě mítinku, zajistit vzhledem k přijatým opatřením vlády dodržet 2 m odstupy, větší plochu záboru, zajistit všechny potřebné opatření ohledně hygienických opatření a potřebných ochranných prostředků.
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Bez motoru
Zakoupil jsem pěkné auto,
uvnitř motor dobrý,
můžu vozit ženu, děcko,
též náklady obří.
Motor ale nebyl v ceně,
toho získám časem,
teď si říkám zatraceně,
jaký blbec já jsem.
Všichni mi to povídali,
ťukali si na čelo:
Auto ber jen s motorem,
ty naivní trumbero!
Sliby – chyby, skutek – utek,
známá česká úsloví,
jestli s tím chci vydrbat,
tak mám potom kulový.

Štáb V 50 při ZO OS KOVO Liberty Česká republika vyhlašuje
na sobotu 30.5.2020
47. ročník pochodu

VALCÍŘSKÁ 50
Jak na to:

Naplánujte trasu, vezměte si logo V50 a vyrazte pěšky nebo na
kole někam do přírody.

Na trase nebo v cíli se vyfoťte! Na fotografii by mělo být viditelné
logo V50 a nejlépe i identifikace místa.

Na e-mail V-50@seznam.cz nám zašlete fotografie.

Do zprávy k fotce uveďte jména účastníků, trasu odkud a kam jste
šli či jeli, počet km a mateřský závod.



Na fotbalovém hřišti na Ostravici bude 30.5.2020 od 9 do 14 hodin
umístěn pro zájemce FOTO POINT V50, kde můžete získat dárek.

Prosíme o dodržování všech opatření v souvislostí s pandemií. Letos štáb V50 nezajišťuje občerstvení. Maximální velikost fotografií v příloze e-mailu 10MB. V případě nepříznivých podmínek lze na výlet vyrazit i v okolních dnech. Každý
identifikovatelný účastník získá diplom a drobný dárek. Budeme rádi, když do zprávy uvedete i popis vašich zážitků.
Fotografie a údaje zašlete do 10. června.
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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