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KRÁTCE  

 S nástupem kafeterie je nutné zvolit způsob vyplacení příspěv-
ku zaměstnavatele na spoření. Více v příštím čísle. 

 Jsou poslední volná místa na zájezd  na hrad Sovinec a do Pra-

dědovy galerie dne 12.10. 

 16.11. se bude konat  badmintonový turnaj ve čtyřhře.  

 

Nový majitel slavnostně převzal Novou huť 
Ing. Petr Slanina 
 

Sanjeev Gupta slavnostně pře-
vzal huť za účasti nejen ostrav-
ského vedení, vedení Liberty, 
ale také za účasti ministra prů-
myslu, hejtmana kraje a primá-
tora Ostravy. K převzetí došlo 
v nově zrekonstruované hale 

linky KOCH a klíč převzal symbolicky od 
deseti zaměstnanců, kteří v posledních 
letech podali nejvíce zlepšovacích návrhů. 
Chci věřit tomu, že tato symbolika nové 
linky a zlepšovatelů povede k tomu, že se 
bude investovat do zaměstnanců a zaříze-
ní. To je to nejdůležitější k zachování naší 
huti jako celku. K tomu všemu má pomoci 
nejen naše Dohoda s Liberty Steel, ale 
také Memorandum se státem, které slav-
nostně podepsal majitel Liberty Steel 
s ministrem průmyslu. Následně se majitel 
setkal v sále záv.14 se zaměstnanci, kde představil svou vizi a odpověděl na jejich otázky. Ty se týkaly převážně bu-
doucnosti hutě. Na závěr padla otázka, jestli mají v plánu podporovat nadále kulturu v kraji a třeba i nějaký fotbalový 
klub. Tak uvidíme, jestli Baník bude mít na hrudi plamen. 

Mítink -  Konec  levné práce 2019 
Marta Polášková 

 
17. září jsme se zúčastnili mítinku „Konec lev-
né práce“, který pořádá ČMKOS již od roku 
2015. Odboráři se na mítinku sešli již popáté, aby zahájili 
kolektivní vyjednávání a sjednotili svůj postup pro zlepšo-
vání pracovních podmínek. Mítink probíhal v Praze ve Fo-
rum Karlín. Přijeli nás podpořit i zástupci odborářů ze za-
hraničí. A to z Německa, Belgie, Polska a Slovenska. A 
také mezi nás zavítala zastupující generální tajemnice Ev-
ropské odborové konfederace Esther Lynch. Předsedkyně 
zdravotnických odborů se na všechny obrátila se žádostí o 
pomoc a podporu petice proti kolapsu zdravotnictví. Byla 
nám představena kampaň industriALL k posílení kolektivní-
ho vyjednávání pod názvem: Společně v práci 
(TOGETHER AT WORK). Také se mluvilo o nové exkluziv-

ní studii Českomoravské konfe-
derace odborových svazů na 
téma: šance na přibližování 
českých mezd vyspělé EU. 
Předseda ČMKOS Josef Stře-
dula shrnul úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout nejen 
v letošním roce.  Od června 2018 do června 2019 přibylo 
v OS KOVO 14 990 nových členů a vzniklo 102 nových 
odborových organizací. Návrh odborů pro rok 2020 je, aby 
se minimální mzda zvedla na 15 000 Kč, pět týdnů dovole-
né pro všechny, zkrácení pracovní doby o 1/2 hod. bez 
krácení mzdy. ČMKOS doporučuje pro kolektivní vyjedná-
vání nárůst mezd 6% – 7%, dle individuální situace ve fir-
mách. Celý průběh mítinku i potřebné informace ke kampa-
ni industriALL a studii ČMKOS naleznete na webových 
stránkách 
ČMKOS i OS 
KOVO. Když se 
podíváme na to, 
co se za 5 let 
této kampaně 
událo, víme, že 
motto „Společně 
silnější“, je víc 
než pravdivé. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi386Kd4M3kAhXQPFAKHVgwA8cQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.jiskra-benesov.cz%2Fclanek%2Fsipky-jsou-zazracny-vselek-3328&psig=AOvVaw1Mqvav0k2XEyO5KzAAIEvx&ust=1568462473207499
https://www.cmkos.cz/cs
https://twitter.com/libertyhousegrp
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika 

 KDE: Pizzerie Honzík Ostrava – Mar. Hory 

  KDY: 11.10.2019 od 15:00 hod. 
 
Hraje se na 4 terčích šipkami s ocelovými hroty. Skupiny každý      
s každým 301 singl na tři vítězné legy. Poté nejlepší ze skupin 
postup do K.O. pavouka. Šipky možno zapůjčit  na místě. 

Bližší informace : Stanislav Surma (608995575) 

Pořádá 0. ročník  

TURNAJE V ŠIPKÁCH 

 
Od Plamene 

 
V době, kdy vycházel tu Plamen míru,  
ve šťastné zítřky hlásal nám všem víru. 

 

Pak podnikový plátek Nová huť,  
ten tloukl v hlavu – loajální buď! 

 

Jak přišel Ispat, že prý dobrá značka,  
nám mazali med, když lapili už ptáčka! 

 

Nevydrželo to však ani krátkou chvíli  
a už zas chtěli, by Mittala jsme ctili.  

 

A s novým názvem, po spojení s Arcelorem, 
už věděli jsme - pracujem pod predátorem. 

 

Když přišla Jednička, velká jak Rudé právo, 
často lakovala více nás, než bylo zdrávo. 

 

Teď zpátky je tu Nová huť, snad je to dobře, 
kruh uzavírá se, vše převléklo se modře. 

 

Jen přejme si, ať nevyjde zas Plamen!  
(Rým je jen jednoduchým hlavolamem.) 

Však chcete-li znát jen ty správné zprávy,         

tak podstatné je, že eNHáčko je tady. 

Závazné přihlášky se startovným 50,-Kč/člen, 100,-Kč/nečlen do 4.10.2019 u Ing. Jitky Javůrkové 
na tel.2051, jitka.javurkova@libertysteelgroup.com 

Pasohlávky 2019 - výlet na kolech 
Miroslav Pastýrik 

 
Letošní, již dvanáctý cyklovýlet na jižní Moravu, proběhl v tradičním 
termínu, tedy v době vinobraní v Mikulově. Letošní ročník nebyl obsa-
zen stejně jako v minulých letech, někteří si totiž vybrali vícedenní zá-
jezd do Vysokých Tater. Cestu tam jsme absolvovali s malou přestáv-
kou na kávu v rekordním čase a personál restaurace U Laguny nás pro-
to viděl o něco dříve u oběda. Oběd i ubytování v kempu ATC Merkur 
proběhlo velmi rychle. O to rychleji jsme se mohli na svých kolech rozjet 
do okolních vinařství a vychutnat si letošní výtečný burčák. Počasí nám 
první dva dny přálo, nebylo vedro, a tak mnozí z nás najeli svými koly 
spoustu kilometrů po krásné Pálavě a jejím okolí. Večer jsme se setkali 
u sklenky dobrého vína a líčili své zážitky, které jsme během dne zažili 
na svých cestách. Letos jsme byli mile překvapeni slušnou kvalitou po-
lopenze v restauraci i přátelským přístupem personálu k nám, strávní-
kům. Další dva dny už počasí nebylo tak přívětivé, proto si mnozí z nás 
dosyta vychutnali teplé prameny v okolních lázních, nebo atrakce 
Aquaparku Moravia. V neděli dopoledne jsme ještě navštívili vinařství 
s degustací burčáku i kvalitních přívlastkových vín. A rozesmátí účastní-
ci jen kvitovali dřívější návrat domů. Při loučení jsme si slíbili, že se rádi 
uvidíme zase příští rok.  


