ŘÍJEN 2020

ZPRAVODAJ

eNHáčko
VIII.ročník

Vydává ZO OS KOVO Liberty Česká republika

Covid 19 na Koksovně
Marta Polášková

Na sociální budově závodu 10 se začátkem října objevilo ložisko nákazy.
Vzhledem ke zvýšenému výskytu onemocnění Covid 19 na
koksovně, vydala KHS Rozhodnutí a v návaznosti na něj
pak Ředitel pro bezpečnost Opatření ŘB. Pro zjištění reálného stavu ohrožení a k eliminaci dalšího šíření nemoci
bylo rozhodnuto o plošném testování všech zaměstnanců
závodu 10. Nejdříve prošli testem zaměstnanci soc. budovy
a v dalších dvou dnech se testovali všichni ostatní zaměst-
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nanci koksovny. Testem prošlo cca 420 zaměstnanců,
z nichž 6 bylo pozitivních (2 ze sociální budovy, 4
z provozu). Nebylo testováno okolo 70 zaměstnanců, kteří
v době testování nebyli v práci z důvodu dovolené, dlouhodobé nemoci apod. První den testování vznikla dvě odběrová místa. Na jednom z nich se zaměstnanci hromadili a tak
druhý den přibylo ještě třetí. Podle hesla „nikdy se nezavděčíš lidem všem“ to probíhalo i tentokrát. Většina z nás
přivítala, že se může nechat otestovat a zjistit, jestli náhodou ten Covid nemá. Někteří byli jiného názoru. Ať už měli
důvody jakékoli, test podstoupili. Vždyť nám všem jde přece hlavně o zdraví naše a našich blízkých.

Evropský akční den ocelářství
Ing. Petr Slanina

1.10.2020 se napříč Evropou pod záštitou industriAll konal Evropský akční den k ocelářství.
Pod heslem „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu!“ tak oceláři v celé Evropě apelovali na politiky EU a národní vlády, aby přijaly naléhavá opatření na ochranu odvětví a pracovních míst.
Především nerovné podmínky pro evropské oceláře na globálním trhu a dovoz oceli z třetích zemí, které při výrobě oceli
nedodržují standardy vedoucí ke snížení dopadu na životní prostředí je to, co ohrožuje výrobu oceli v Evropě. Vlády
členských zemí by měly preferovat domácí ocel a ekologické investice do ocelářských firem a zpoplatnit dovoz oceli
s významně vyšší uhlíkovou stopou.
To, co se momentálně děje, je pozvolné likvidování ocelářství v Evropě. Politici,
kteří neznají tuto problematiku, si neuvědomují,
že při odstavení výroby oceli se jedná o nevratný
proces. Následek toho bude trvalá závislost na
dovozu tak strategického materiálu, jako je ocel.
Nebo si to uvědomují a pak je to daleko horší
zjištění.
Za náš region se mítink konal v oblasti Dolních
Vítkovic. Zde se i přes nepříznivé počasí a za
dodržování přísných koronavirových opatření
sjely stovky zaměstnanců z Třince, Vítkovic a
z Liberty. Všem zúčastněným patří veliké díky za podporu.

Živelná pohroma

Poděkování

Dne 26.6.2020 vlivem přívalových srážek došlo ke
zvednutí hladiny vodního toku Sezina, který mám v
blízkosti pozemku.
Následně byl vytopen sklep, kde mám kotel, který byl zasažen až po hořák a zásobník paliva (při revizi nebylo zjištěno větší poškození). Poté se sesunul břeh s celým stromem, který zasáhl půlku zahrady včetně části domu (část
střechy, fasádu, plot a veškeré vybavení zahrady - mobilní
altán, bazén, dětské hřiště, terén). Způsobená škoda se
pohybovala v řádu desetitisíců. V této souvislosti jsem se
obrátil na naše odbory, kde jsem členem a které mi v této
nelehké situaci finančně pomohly, za což bych chtěl moc
poděkovat.

Vážení voliči, pojištěnci České
průmyslové zdravotní pojišťovny.
Děkuji touto cestou Vám všem, kteří jste na přelomu září a
října vážili cestu do volebních místností a dali mi svůj hlas.
Doopravdy si toho velice vážím. Vím, že v této obzvláště
těžké době, ať již z důvodu korona krize, nebo krize
v ocelářství, máme všichni spoustu jiných starostí a volby
do orgánů zdravotní pojišťovny určitě nebyly prioritou.
Právě proto ještě jednou děkuji všem, kteří se voleb zúčastnili a díky jejichž hlasům jsem byl zvolen za pojištěnce do
Správní rady ČPZP. Budu dělat vše pro to, abychom my,
zaměstnanci Liberty Ostrava a pojištěnci České průmyslové zdravotní pojišťovny, měli pokud možno ty nejlepší podmínky v péči o naše zdraví.

Filip Tomášek

Vítězslav Prak

KRÁTCE
• Připravujeme návrh dodatku KS na rok 2021.
• 22.10.zasedala dozorčí rada LO, kde se projednávala aktuální obchodní situace a vývoj výstavby hybridních pecí.
• Zaměstnanecká linka Vodafone je momentálně přetížena
a proto objednávky vyřizuje do 10 pracovních dnů.
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Turnaj ve voleném mariáši
Libor Baláš

Letošní už druhý ročník turnaje v mariáši se
měl konat v březnu, ale příchod Covidu
všechno zhatil.
Organizátoři se však nevzdali, našli jiný termín a
tak se velké hráčské klání uskutečnilo 4. září
v restauraci Sokolovna v Ostravě-Kunčicích. Celkem se zúčastnilo 17 hráčů. Velice pohodovou
atmosféru doplnilo bohaté občerstvení. Moje pocity ze hry: Chvilkovou velkou radost vystřídalo dlouhodobé zklamání ze sebe
sama. S vědomím, že už máme chycenou hlášenou soupeřovou červenou
sedmu, jsem polevil v koncentraci, nepřebil, renonc byl na světě a z jisté výhry se stala v okamžiku prohra a s tím spojené vyrovnání finančních závazků.
Pozitivní depka
Taková je hra, kdy jsou jedni šťastnější a jiní méně. To ale patří ke každé hře,
mariáš nevyjímaje. Na prvním místě se umístil Petr Gřunděl s 18 body, za
Sedíme doma, vždyť venku je hnusno,
ním s 16 body Zdeněk Číž a třetí místo si vybojoval
veškeré podniky na zámek zavřené,
Pavel Pišťák. Přes všechna úskalí se sešla parta
už z toho máme tu tak trochu dusno,
lidí, která propadla kouzlu karet a hráčské odpoledne si opravdu užila. Nikdo se nepohádal, nikdo se
čumět na telku teď nanejvýš můžeme.
nepopral a to je dobrý základ pro další ročník.
Účastním se turnaje každý rok a vždy se těším.
Manželka si bednu s nadějí zapnula,
Příští rok tomu nebude jinak.
že budou reklamy na slevy v obchodech,
ale tam v roušce je plukovník Prymula,
Recept na šťastné dny
a za ním zatuhlí pánové na schodech.
Irena Blablová

Ty nejlepší věci vždy bývají ty nejjednodušší.
A tak i tento recept není nijak složitý. Stačí dohromady smíchat správnou partu lidí z jednoho podniku, posadit je do autobusu s pohodovým řidičem Petrem a vyslat je k našim přeshraničním bratrům do jejich pýchy, tatranských
velehor. Přimíchat trochu adrenalinu, zda hranice ještě projedeme bez testu
na Covid, přidat nádherné slunečné počasí jako za odměnu, pro nás Beskyďany stále divokou krásu tatranské přírody a kopu smíchu a humoru z kraje
rázovitého. Navrch dodat večer pár písniček u Milanovy kytary a dobrého moku na vypálení červa a vzniknou vám čtyři nádherně prožité dny, na které
můžete vzpomínat s přáteli u vínka a připomenout si je u Martinových fotek.
A nemusíte ani zdolat všechny vrcholy, i když někteří to fakt dali a vyšplhali
na Rysy a Kriváň. Asi mají nějakou vrtuli, nebo že by jeli na dopingu
z tatranského čaje nebo dortíků z vyhlášené cukrárny v Tatranské Lomnici?
I tak získáte hřejivý pocit, že jste prožili dny, které stojí za to a že se do Tater
určitě zase chcete ještě aspoň jednou vrátit. A třeba zase s onou prima partou, co se dala pod vedením Martina dohromady. Tak příští rok zase ahoj.

Už to tam vidět zas dokola nechceme,
vrať se nám prosím ty – hnízdo čapí,
s tebou pár minut denně my sneseme,
lepší než hrozivých čísel poplachy.
Alespoň, že v práci je trochu veselo,
pořád se tam dějí nějaké změny,
sice nám ze střechy na ocel pršelo,
lepší se výroba, rozjely se směny.
Také je tady nový šéf personální,
čerstvé do výroby posily přijdou
a vazeb pracovních zpevňování,
lidi z kanclu jdou na halu s přilbou!
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