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Obnovení dialogu?
Ing. Petr Slanina

Jak už jistě víte, vrcholové vedení začalo opět jednat se zástupci
zaměstnanců, s odbory. Zatím je to pravda jen napůl.
Prvnímu jednání, které proběhlo 17.9.2021, předcházel
omluvný dopis od výkonného ředitele Aleksandra Ivanova.
Na zmíněném jednání probíhala diskuse k personálním
věcem, nevyplaceným prémiím, podstavu zaměstnanců,
povinnosti projednávat zákonem stanovené věci a jiné. Pak
padaly dotazy k DOHODĚ, která byla podepsána zástupci
pana Gupty. Tato DOHODA jasně popisuje, jak bude maji-
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tel investovat, jak bude nakládat s CO2 povolenkami, jakou
dá budoucnost huti, jejíž jsme zaměstnanci. Na otázky ohledně DOHODY jsme odpověď nedostali, a proto dále trvá
stávková pohotovost. Proto nadále sbíráme podpisy pro
naši podporu. Podle předběžných počtů je tato podpora
veliká tam, kde odboráři aktivně roznesli formuláře. Pokud
se k někomu podpisové archy nedostaly, tak se ozvěte.
Všem dáváme záruku, že jmenovité seznamy se nedostanou do rukou vedení.
Vedením firmy nám bylo slíbeno, že do měsíce (to je do
16.10.2021) dostaneme bližší informace. Budeme vás informovat, zdali k tomuto jednání došlo a jaké informace jsme
dostali.

Mše

Ivan Pěknica

Myšlenka uspořádat před hutí mši, mi zprvu připadala jako šílená bizarnost.
Představa jakékoliv religiózní akce před továrnou, která byla vybudována
z budovatelského nadšení konce čtyřicátých let a uváděna do provozu v letech padesátých, kdy byly jakékoliv duchovní záležitosti bez skurpulí likvidovány, se mi ale postupně
začala zdát jako zajímavý nápad. V celém obrovském areálu firmy pravděpodobně nemáme žádná boží muka, žádný křížek, nebo jiný náboženský symbol a bezesporu je mezi zaměstnanci věřících řada.
Hlavně kvůli zvědavosti, jak může vypadat taková historicky první událost na území našeho podniku, jsem se v neděli
ráno na mši vypravil. Cestou mi ještě v hlavě zněly chytlavé refrény z nočního havířovského koncertu skupiny Horkýže
Slíže a ty hned tak něco nevyžene. Hezké počasí, komorní a civilní pojetí, výborný pan farář Dariusz Sputo z Kunčiček.
V modlitbě vzpomenul hlavně na naše předky, kteří tady pracovali, poděkoval těm, kteří ve firmě pracují, také těm, kteří
jsou zodpovědní za huť a za novou generaci, která to hutnické řemeslo převezme. Překvapením byl bravurní hudební
doprovod scholy No Problema, které se úspěšně podařilo i svým lehce punkovým pojetím účastníky pobavit a mě do hlavy nahrát nové nápěvy. Jen je škoda, že až na čestné výjimky, nebyla na mši přítomna většina z vrcholového vedení hutě. Nezbylo tedy než se modlit i za ně.

Pomáháme našim zaměstnancům najít lékaře
Vítězslav Prak

V květnu mě oslovilo několik našich členů, pojištěnců
České průmyslové zdravotní pojišťovny s tím, že již
několik měsíců nemohou najít náhradu za zubního lékaře, který odešel do důchodu.
Někteří dokonce zvažovali změnit pojišťovnu, o jednom
vím, že to také udělal. Vzhledem k tomu, že mě pojištěnci
ČPZP zvolili do správní rady naší pojišťovny, oslovil jsem
vedení pojišťovny s tím, že je třeba, aby ČPZP urychleně
zajistila svým pojištěncům základní lékařskou péči. S paní
Ing. Janou Karpetovou, divizní ředitelkou ČPZP, jsem vyjednal, že pojišťovna znovu osloví zubní lékaře s tím, aby
nabrali nové pacienty, pojištence naší pojišťovny. Zároveň

Konference ZO
Ivan Pěknica

22. září 2021 se v hotelovém
domě Kovák konala Konference ZO OS KOVO Liberty Česká
republika.
Konference mimo jiné zhodnotila dobu od minulé konference. Zvláště se mluvilo o posledním období, kdy se vrcholové vedení společnosti chová zcela nepředvídatelně, se zástupci zaměstnanců nejedná a pokud už jednat začíná,
stejně nedává odpovědi na zásadní otázky k budoucnosti
firmy. Podpisová akce na podporu zástupců zaměstnanců
se setkala s velkým ohlasem a slyšeli jsme nejeden hlas,
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jsme se dohodli na tom, že pojišťovna v Liberty Ostrava spustí mediální kampaň, která
osloví naše pojištěnce a vyzve všechny, kteří nemají zubního lékaře, ať se zaregistrují a ČPZP jim zubaře sežene.
K dnešnímu dni je situace taková, že skoro 100 našich kolegů se zaregistrovalo a v těchto dnech je oslovují zubní
ordinace a oznamují jim, že je přijali do zdravotní péče a
SMS zprávou jim pošlou datum jejich prohlídky.
Jsem rád, že jsem mohl ze své pozice člena správní rady
ČPZP, kterého jste si zvolili Vy, pojištěnci naší pojišťovny,
pomoci Vám vyřešit problémy s nedostatkem zubních lékařů. V případě, že nemůžete najít i jiné lékařské specialisty,
neváhejte mě oslovit. Udělám všechno pro to, abych Vám
pomohl tuto složitou životní situaci vyřešit.
že odbory by měly konat razantněji, když ani státní orgány
nejsou schopny uhlídat dodržování sjednaných dohod a
pravidel. Jestli je něco, co spojuje všechny konference, tak
je to diskuse k rozpočtu. ZO Liberty Česká republika před
několika lety výrazně zvýšila podporu pro naše dlouhodobě
nemocné členy, také sociální příspěvky při odchodu do
důchodu, při ztrátě zdravotní způsobilosti a v dalších případech. I přes
masívní náKRÁTCE
růst
těchto
příspěvků se • 6.10. proběhla Konference krajského sdrupodařilo udr- žení OS KOVO Moravskoslezského kraje
žet rozpočet • 3.9. se konal turnaj v MARIÁŠI
• 26.11. proběhne turnaj v ŠIPKÁCH
vyrovnaný.
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Máma přivítala ztracené dítě
Jiří Motal

Jako pohozené, odložené dítě si připadala soustružna
válců (součást závodu 14 – Válcovny) a její zaměstnanci, když nás před lety vytrhli z náruče „Matky“ (AMO
teď LO) a poslali do děcáku „Dceřinné společnosti“ (AMEPO později LEPO).
Všem ten krok připadal nesmyslný, vždyť jsme byli pravou
rukou válcoven. Převodem do „Dcery“ se stejně nic nezměnilo. Plánování objemu výroby válců se stále řeší společně. Operativní výroba tzv. po telefonu, taky nepřestala
fungovat. To, když „Pepa“ z tratě v pátek zavolal „Jardovi“
na soustružnu, že zadřeli, nebo zlomili válec a do pondělí
potřebují vyrobit náhradu. Hned se přeorganizovala výroba
na strojích, aby se maximálně vyhovělo požadavku tratě.
Vidíte sami, že se převodem soustružny do tzv. „Dcery“ nic
nezměnilo. Snad jen nový managment, který si tu začal
realizovat své představy o fungování provozu. Změnám
však nebyl konec. Jak se říká byl ODEJIT náš vedoucí provozu. Nahradil ho mladý kluk, alespoň tedy z mého pohledu, když už mi šedesátka leští kliku a nemůže se dočkat,
až mi otevře dveře. Na svém prvním postu vedoucího provozu měl situaci ulehčenou tím, že soustružna funguje
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setrvačně dál.
V pohádkách se říká – Bylo nebylo, a tak i na soustružně
válců co Bylo už není. Od 1. září jsme zpět pod „Matkou“ a
zpět i pod křídly závodu 14 – Válcovny. Konečně někomu
došlo, že ten kočkopes je nesmysl. Jakých úspěchů jsme
dosáhli za těch pár let ve „vyhnanství“? Máme nově nabarvené lajny. Padesát let jsme měli bílé, máme žluté. Sliby o nových externích zakázkách se jaksi nenaplnily. Jó, to
jsem Vám ještě neřekl. Náš vedoucí provozu s přechodem
pod záv.14 odchází pryč z Liberty. Popřejme mu ZDARU
na novém pracovním místě. Přátelé, nějak nám ti vedoucí
pracovníci (i mašinfírové) v poslední době odcházejí
z hutě. V tuto chvíli vím minimálně o dvou dalších, kteří
jdou nebo už odešli. Možná je něco špatně ve státě Libertánském, mohl by říci Shakespeare, kdyby žil v této době.
Ale to je politika vyšších platových tříd, do té my nevidíme.
Do čeho vidíme je to, že se nám na soustružnu vrací staronový pan vedoucí. Známé rčení praví, že dobří holubi se
vracejí. Uvidíme, zda ten náš v tom našem holubníku toto
rčení naplní. Staronový pan vedoucí má nesporně velkou
výhodu. Profesně zde vyrostl, zdejší problematiku zná jako
své boty. Tak, ať se nám společné dílo daří, tuny se jen
valí, ovšem pouze bezpečně!! Bo chci jít po šichtě
v Hrabůvce do Školky na pivo!

Pasohlávky 13. ročník – aneb zase trochu jinak
Miroslav Pastýrik

Náš letošní výlet na jižní Moravu do Pasohlávek byl skvěle naladěn díky fantastickému počasí, které panovalo
celý prodloužený víkend.
Mnozí z nás se po loňském neuskutečněném Pálavském vinobraní těšili na skvělý burčák a dobré víno z okolí Mikulova.
Po cestě autobusem, obědě a ubytování, letos pro změnu v bungalovech, se všichni účastníci rozjeli na svých bicyklech
po nádherné krajině kolem Novomlýnských nádrží a Pálavy. Někdo zamířil za skvělým vínem, jiný do termálních lázní,
aquaparku, nebo jen na procházku. Večer jsme se trousili zpět v dobré náladě, poseděli do brzkých ranních hodin a
těšili se na bohatou snídani. Letošní polopenze v restauraci U Laguny byla jinak načasována a večeře oba dny byla vydatná. Víkend neuvěřitelně rychle ubíhal, v neděli po naložení kol do přívěsu, jsme se trošku zdrželi na koštu ve vinařství v Přibici a nepatrně změnili další program. Na zpáteční cestě jsme v autobuse lehce podřímali po skvělém víně a
domů dorazili v přiměřeném čase plni zážitků po vydařeném víkendu a slíbili jsme si navzájem, že příští rok se budeme
těšit na nový ročník.

Deník horalky Tatranky
Irena Bláblová

Den první:
V 5:30 ráno odjíždíme od kulturáku. Martin si nás odškrtává, ať někoho nenecháme doma, nebo nemáme nikoho
navíc, neboť ve stejnou dobu se zde shromažďuje i jiný
zájezd. Zbytek osádky pak nabíráme v Havířově a hurá
směr Žilina. Cestou je plánována malá procházka do osady
Vlkolínec u Ružomberoku, která je známá svou lidovou
architekturou Liptova. Těším se, folklór mám ráda. Z malé
procházky je nečekaně 8 km túra. Ještě, že jsme se posilnili v místní kolibě. Však to někteří účastníci zájezdu potřebovali, když se vydali jiným směrem a my je marně čekali
na srazu u autobusu. Naštěstí, jak mají schopnost se ztrácet, mají schopnost se i zase najít, a tak pokračujeme dál.
Hotel Hutník nás k večeru pak přivítal výbornou večeří a
eNHáčko

hezkým ubytováním. Z balkónu na balkón si můžeme povídat a dát si i po štamprličce.
Den druhý:
Od rána lije jak z konve a podle předpovědi to tak má být
až do večera. Takže plánovaná túra na chatu pri Zelenom
plese se rozplynula v mlze. Ještě, že hotel nabízí mnoho
zábav: bowling, ping pong, kulečník, bazén, saunu, bar.
Odpoledne si pak užíváme v termálech Vrbov a
v Tatranské Lomnici mám zážitek z Kavárny Mozart. Tamější zákusky a káva jsou prostě de lux. A večer stráveny
u Milanovy kytary a známých písniček je krásným završením dalšího dne.
Den třetí:
Ráno svítí slunce do oken a my po skupinkách podle toho,
na co si kdo troufá, vyrážíme na túru. A tak šlapu a šlapu.
Jsem trochu nesvá, protože někde za námi troubí jelen a
přivolává laně.
Pokračování na str. 4
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pokračování ze str.2

Teda chlapi tvrdí, že je to jelen, stejně jako ten, co celou noc ryčel pod našimi
okny. Škoda, že odměna v podobě úchvatných výhledů se nekoná, protože
Skalnaté pleso je ponořeno do mlhy a nejde vidět na krok dopředu. Večer se
postupně s ostatními potkáváme v bazénu, ať ulevíme bolavým nohám, u
večeře, u baru a povídáme a povídáme a koštujeme Tatranské čaje.
Den čtvrtý:
Poslední den trávíme na Štrbském plese. Někdo procházkou kolem jezera,
posezením v kolibě, cukrárně, výšlapem na Popradské pleso, výjezdem lanovkou na Solisko. No a pak ještě tradiční zastávka na farmě pro výtečné
sýry a jsme zase doma.
Martine a Martine, moc díky za skvělou organizaci a vám, ostatním účastníkům zájezdu, za přátelskou atmosféru a kopec legrace.

Volební
V televizních novinách
povídali včera cosi,
že prý hnedka po volbách,
budem jíst jen kabanosy.
Stačí prý jen maličko,
zvolit si tu správnou stranu,
rázem ráj je na světě,
místo mléka jen smetanu.
Vyhrožují migrantama,
kteří se k nám jen hrnou,
na rozdíl od jiných vlád že,
budou vládou šetrnou.
Pohledem do kandidátky
jsem totálně zmatený,
když tam vidím jména lidí,
co jsou zcela zkažený.
K volbám půjdu, to je jisté,
koho však mám voliti?
Když všichni ti malí, velcí,
průmysl maj u řiti!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika pořádá

6. ročník BADMINTONOVÉHO turnaje ve čtyřhře
pro muže i ženy všech výkonnostních kategorií

Po nedobrovolném ročním výpadku se mohou příznivci badmintonu
opět sejít při našem tradičním - netradičním turnaji. Informace pro
věrné hráče : průběh a systém hry bude stejný jako v předešlých
ročnících, nováčkům bude objasněn až na místě. Věříme, že i ten
6. ročník naváže na tradici předchozích let a prožijeme v přátelské
atmosféře dopoledne plné radosti ze hry, tvrdých soubojů a hlavně
dobré nálady. Těšíme se na Vás.
Bližší informace: Robert Kögler— rokogler@tiscali.cz

KDE: TJ Ostrava Varenská 40a
KDY: 6.11.2021 od 8:00 do 12:00
Závazné přihlášky se startovným 50 Kč/člen a 100 Kč/nečlen do 29.10.2021 u Ing. Jitky Javůrkové
na tel. 2051, jitka.javurkova@libertysteelgroup.com

Občerstvení zajištěno
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