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Dohoda

Ing. Petr Slanina

Zaměstnavatel odmítá jednat se zástupci zaměstnanců. Zcela logická otázka, která se nabízí, je proč?
Co vede dnešní vrcholové vedení k aroganci moci? Co ho vede k tomu, že při rekordních výrobách nechce ctít dohody
z kolektivní smlouvy?
Obávám se, že problémy nevznikají v Ostravě, ale někde jinde. Při prodeji ArcelorMittal Ostrava jsme dávali největší
důraz na budoucnost huti v Ostravě. Proto byla mezi zaměstnanci a kupujícím (GFG) sepsána Dohoda, která ji měla
zaručovat. To, že podpis Dohody nebude znamenat automaticky, že všechno půjde hladce, jsme tušili. To, že Dohoda
bude důvodem nějakých svárů, jsme asi taky tušili. Ale to, že Dohoda bude důvodem k válce, netušil nikdo.
Na jedné straně Dohody je soukromý vlastník, investor, který vlastní tuto firmu. Tuto skutečnost nikdo nezpochybňuje.
Na druhé straně Dohody jsme my zaměstnanci, kteří chtějí mít jistotu práce v solidní a stabilní firmě a kterých si bude
jejich zaměstnavatel vážit.

Šatny na Koksovně
Marta Polášková

V minulém čísle časopisu jsme vás informovali o krádežích na šatnách na Koksovně.
Situace byla znepokojivá, a tak se začalo jednat. Nejdříve
se procházely nahrávky z kamer umístěných na šatnách a
ty se následně předaly policii ČR. Za pomocí policie se
podařilo pachatele krádeží dopadnout. Jednalo se o externího zaměstnance. Na šatně č. 2 proběhla schůzka

k nacenění a umístění elektronického systému. Následně
byla schválena investice. Instalaci provede externí firma
Euroalarm, která na huti tyto systémy instaluje. Následovat
bude šatna č. 4 (ta je ze všech nejmenší). Po zprovoznění
systémů na obou šatnách nějaký čas vyčkáme a pokud se
opatření osvědčí, bude se pokračovat i na šatně č.1. Tato
šatna je největší, nejčlenitější a instalace bude náročnější.
Termín instalace na šatně č. 2 a 4 zatím není stanoven.

70 let huti

Ing. Petr Slanina

V letošním roce slaví ostravská huť 70 let od svého vzniku. Je zcela logické, že k takovému
výročí se hodí udělat šou pro zaměstnance.
V pondělí přišlo pro předsedy jednotlivých odborových organizací veliké překvapení. Dostali jsme
„srdečné“ pozvání od výkonného ředitele Aleksandra Ivanova na oslavu výročí, která se uskuteční
5.9. na Ostravském hradě. Překvapení to bylo, protože jste určitě zaznamenali, že nám nedávno
zaslal dopis, ve kterém nám sdělil, že s námi nebude jednat a že to jsme my, kdo odporným jednáním ohrožuje huť. Za těchto okolností jsem „srdečné“ pozvání odmítnul. Pokud vím, tak to udělala
většina předsedů. Velice mě to mrzí, protože je to určitě dobrá příležitost, jak se s vámi setkat jinak
než v práci. Dokonce se jednalo o VIP vstup, který předpokládám dostali i nejlepší zaměstnanci
huti, kteří si takovou výsadu nejvíce zaslouží. Jste to vy, kteří několik desítek let držíte v chodu naši firmu.
Snad se tam dovíte něco o tom, jakou má huť budoucnost. Například, že za povolenky, které pro Ostravu zachránili
odboráři, se opravdu huť v Ostravě zmodernizuje. Postaví se nová ocelárna, nové válcovací tratě atd.
Třeba se, ale potkáme v ten den ráno v 10 hod. před ředitelstvím, kde se bude konat mše za huť. Zde určitě nemusí být
jen věřící, ale především ti, kteří to s hutí myslí dobře a kteří ctí naši kulturu a tradice.

Omezení dopravy

Když neteče
pitná voda II

Radek Kohut

Na stránkách Správy železnic je návrh jízdních řádů vlaků
od
prosince
2021
do
prosince
2022. https://
www.spravazeleznic.cz/…022 . Z návrhu vyplývá omezení
či zrušení spojů, které zaměstnanci využívají pro cesty do
práce i domů. Zejména se to týká trati 323 linky S6 Ostrava – Valašské Meziříčí. Například vlak s příjezdem do Kunčic ve 4:50 jezdí dnes denně a nově má jezdit jen v pracovní dny. Vlaky s příjezdem ve 12:50 a 20:50 mají být
zrušeny zcela. Ze směn jsou rovněž některé spoje zrušené
nebo časově pozměněné. Nedávno byla přitom i odkloněna autobusová linka 352 na ÚAN. Zajíždí k nám do huti
pouze na ranní směny a zpět. Nenechejme to bez odezvy.
Pište připomínky na adresu jizdni.rady@msk.cz
Radek Kohut - předseda spolku Efektivní veřejná doprava
pro Havířov a okolí, z.s. (tel. 724 582 416)
eNHáčko

Ivan Pěknica

Praskne voda, rychlá
akce je nutná. To
všichni víme.
Když jsem zkraje minulého roku popisoval peripetie při opravě přívodu pitné
vody pro středojemnou válcovnu, netušil nikdo, že o rok
později praskne stejné podzemní potrubí na jiném místě.
Pokračování na str. 2

KRÁTCE
• Vyjednáváme atraktivnější podmínky pro datové služby u
Vodafone
• V září proběhne zasedání Hutnické odvětvové sekce
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Pokračování ze str.1

Vypadá to, že v rozvodech z konce 70 let je už cosi shnilého.
Tentokrát se podařilo odpovědným osobám zajistit provedení výkopu
a opravu během dvou dnů. Navíc byl pro zajištění pitného režimu přivezen i výdejník vody a všichni zaměstnanci dostali poukázky na odběr balené pitné i perlivé vody.
Odborová organizace nemusela
intervenovat
a
nedocházelo
k zbytečnému dramatickému osočování, kdo je za co odpovědný a
kdo vlastně o čem rozhoduje. A to
je dobrá zpráva. Snad se podobné
havárie nebudou opakovat často.

Výlet do Prahy jako relax pro všechny
Ivan Pěknica

Poprvé jsme jeli vlakem na výlet do Prahy v roce 2013.
Letos to tedy bylo podeváté. Tentokrát Pendolinem Českých drah. To
byla dobrá změna, vlak jel téměř načas, fungovala v něm WC i klimatizace a vlaková četa byla profesionální. V Praze si opět účastníci
zájezdu našli nová místa, kde ještě nikdy nebyli. Jsou tací, kteří už
prošli skoro všechny parky a hřbitovy, jiní si postupně obcházejí ikonické pražské hospody a další cestou zpátky vždy komentují zážitky
z kulturního představení. Rodiče s malými dětmi nikdy nevynechají
pražské ZOO, ti s většími nezřídka navštíví i Karlštejn či důležitá muzea. A co říkají sami účastníci:
Praha jako vždy bez chyby. Svět medúz parádní, jen ta cena... Díky
za super víkend. Petr G. - SJV
Perfektní výlet a úžasný zážitek. Hotel byl perfektní, personál příjemný. Úžasné! Zdeněk T. - záv. 16
Příští rok tedy podesáté. Už teď se těšíme.

Odcizení
Příslušníci policie zjišťovali odcizení
transparentu co tu byl a teď zase není.
Podezřelí byli jim hlavní manažéři,
přiznali se dopisem jako amatéři.
Pane manažére, vraťte plakát zpátky,
ukončete urychleně ty odporné hrátky.
Já ten plakát nevrátím, ten nám pověst kazí,
zájemce o práci v huti hanebně odrazí.
Policie drahý šéfe, není vůbec hloupá,
to co všechny odradí je, že plat málo stoupá.
Pokud jasnou perspektivu lidem v huti dokážete,
budou makat jako diví, jinak šanci propásnete.
Jestli ale transparent je jenom první krádeží,
potom budem tady často,
nám na huti záleží!

Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika
pořádá

TURNAJ
VE VOLENÉM MARIÁŠI
Kde: Sokolovna, Frýdecká 18/434
Ostrava-Kunčice
Kdy: 3.9.2021 v 15 hodin (sraz 14:50)
Závazné přihlášky se startovným 60 Kč/hráč (nečlen 120 Kč) do 27.8.2021,
tel. 2051, jitka.javurkova@libertysteelgroup.com
Občerstvení zajištěno
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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