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Pracovní skupina pro ocelářství
Ing. Petr Slanina

Pracovní skupina pro ocelářství byla založena ministerstvem průmyslu a obchodu v
červnu 2019.
Jejím smyslem je řešení problematických otázek, týkajících se českého ocelářství, vzhledem
k vývoji ocelářství v EU a ve světě. Skupina je složená ze zástupců státní správy, průmyslu,
odborů a vedení Moravskoslezského kraje. První zasedání proběhlo 2.10.2019 v Praze.
Hlavní témata, která se týkají naší firmy a kterými se komise zabývá jsou:
Budoucnost OKD – pro hutní podnik je velice důležité znát výhled těžby černého uhlí, ať se může firma připravit na
budoucnost.
Přivedení elektrické energie z Nošovic do Liberty Ostrava a.s. - pokud chceme mít elektrickou obloukovou pec, tak
je nutné vybudovat nový přivaděč z Nošovic, ale dle firmy ČEPS je doba výstavby 10 až 12 let. To je tak dlouhá doba,
že to může ohrozit naši firmu.
Problém CO2 povolenek – je dlouhodobý problém, kdy firmy v EU jsou zatížené povolenkami, na rozdíl od dodavatelů
mimo EU. Navíc jsme jeden z mála států v našem okolí, které zatím nekompenzují tyto náklady svým podnikům. Bohužel ministerstvo financí využívá výnosy z prodeje CO2 povolenek k doplnění státního rozpočtu a ne k podpoře průmyslových podniků, aby mohly ještě více snižovat uhlíkovou stopu.

Den dobrovolnictví
Ing. Jitka Javůrková

Dne 4.10. se výbor naší ZO zúčastnil Dne dobrovolnictví, který se konal ve spolku Halali.
S touto organizací spolupracuje naše ZO již dlouhodobě.
Pracovali jsme na penzionu v Pitárne, který je určen pro

KAFETERIE – vaše dotazy
Ing. Petr Slanina

Co se stane, když na
výzvu k zaregistrováni nebudu reagovat?
Jednorázový příspěvek zaměstnavatele na spoření, vyplácený v listopadu,
automaticky spadne do kafeterie.
Nechci, aby mi zaměstnanecké bonusy spadly do kafeterie. Chci, aby
to zůstalo tak, jak dříve a vše možné
jsem dostal do výplaty. Co musím
udělat?
Je potřeba si v AMOS zadat vyplacení
ve mzdě.
Co když se mi mezi 1.-15. listopadem nepodaří vstoupit do AMOSu?
Zůstane všechno při starém?
Nezůstane, příspěvek zaměstnavatele
na spoření, vyplácený v listopadu, automaticky spadne do kafeterie.
Mám sjednáno penzijní pojištění a
eNHáčko

pobyty dětí a mládeže s různým zdravotním postižením.
Podíleli jsme se na budování přístřešku pro keramickou
dílnu, kde jsme připravovali podklad pro podlahu, strop a
opracovávali dřevo na obklady. Krásný pocit ze smysluplné
práce byl pro nás k nezaplacení.

zaměstnavatel mi měsíčně přispívá. vat na adrese www.benefity.cz?
Teď to musí být v kafeterii?
Pokud nebudete kafeterii využívat, tak
Měsíční příspěvek do penzijního pojiš- není potřeba aktivovat.
tění zůstává nezměněn.
Někde jsem ztratil přihlašovací údaMám v listopadu 50 let a měl bych k je do kafeterie, kde o ně mohu znotomuto výročí dostat od zaměstnavu požádat?
vatele peníze. Dostanu je do výplaty, Pokud si vyberete výplatu odměny do
nebo budou na kartě kafeterie?
kafeterie, tak Vám přijdou přihlašovací
Příspěvek za životní jubileum od zaúdaje znovu.
městnavatele zůstává v letošním roce Mohu si část příspěvku zaměstnavyplacen ve výplatě. Od roku 2020 si
vatele vložit do kafeterie a část do
bude moci zaměstnanec vybrat mezi
penzijního připojištění?
vyplacením do výplaty, do penzijního
Ne.
pojištění, nebo do kafeterie.
Mohu se přihlásit do systému
Jak dlouho body platí?
kafeterie z domova?
12 měsíců.
Ano.
Co se dává doKRÁTCE
kafeterie LDO
 Podporujeme petici zdravotníků proti zhoršování dostupnosti a
(AMDS)?
kvality zdravotní péče, petice je k podpisu u členů VZO
Momentálně jen

Jsou poslední volná místa na zájezd do Wisly v termínu 19.10.
pracovní jubileum.

Do kdy se musíme Pro své členy dotujeme lístky na koncert Deep Purple 4.12.
přihlásit a aktivo-  Chystáme zájezd do adventního Brna 7.12.
www.odboryam.cz
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Turistický zájezd do Vysokých Tater
Uršula Santariusová

Ve dnech 19.-22.9.2019 se konal turistický zájezd do západní části Vysokých
Tater. Vedoucím zájezdu byl Martin Krejčíř. Cesta tam trvala o něco déle, z
důvodu tvořící se více než půlhodinové kolony ve městě Čadca. Místo do hotelu, jsme se nejprve vydali autobusem do jednoho z center Vysokých Tater na Štrbské pleso, odkud jsme pak v následujících dnech podnikali túry. Hotel
Rysy, ve kterém jsme byli ubytováni, se nachází v blízkosti ozubnicové dráhy.
Na konci Mlýnské doliny leží Capie pleso, které se stalo cílem pátečního společného výšlapu. Vydali jsme se tam svižným tempem, cesta vedla kolem
nádherného vodopádu Skok. V sobotu se sice dalšího organizovaného treku
zúčastnilo méně nadšenců, ale vzhledem ke krásnému počasí a nádherným
horským scenériím, se výlet vydařil. Ostatní si sami zvolili méně, nebo i více
obtížné výstupy (např. Koprovský štít, Solisko). Večery nám zpříjemňoval Milan Šiřina svým zpěvem a hraním na kytaru. Cestou domů jsme se zastavili
na hradě Strečno, kde se konala akce Cestovanie v čase. Děkuji tímto Martinovi za dobře zařízený zájezd a organizaci denních výšlapů.

Óda na podzim
Podzim je už tady,
i listí už padá,
ženy halí svoje vnady
a do tepla, tradá!
Pryč jsou dny slunečné,
kdy krátká sukně stačí,
tvářím se netečně,
mé čelo se však mračí.
Ty tam jsou šatičky,
nad pupík tílečka,
páskové botičky
a holá místečka.
Do práce na kole,
už nejezdí děvčata,
cesta teď smutná je
a byla tak bohatá.
Bohatá na krásu
těch oblých hýždí,
zůstávám v úžasu,
když z kopce sjíždí.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika

Pořádá 5. ročník
BADMINTONOVÉHO TURNAJE
ve čtyřhře pro muže i ženy všech výkonnostních kategorií
První část klání bude na 4 až 6 kol (podle počtu hráčů), hrát se bude na jeden set
a vždy budou losovány nové dvojice. Soutěž je nekompromisně rovnoprávná!!! Do
druhé fáze turnaje se budou páry tvořit podle dosažených výsledků a půjde o klasickou vyřazovací verzi. Někteří, kterým se příliš nevedlo, už nepostoupí. Bližší
informace: Robert Kögler— rokogler@tiscali.cz

KDE: TJ Ostrava Varenská 40a
KDY: 16.11.2019 od 8:00 do 12:00
Závazné přihlášky se startovným 50 Kč/člen, 100 Kč/nečlen do 8.11.2019 u Ing. Jitky Javůrkové
na 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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