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ci, kteří mají dlouhodobé zkušenosti, budou mít příležitost
tyto zkušenosti předávat dál. Začátek letošního roku bude
ve znamení hry na pravdu. Uvidíme, zdali
Přeji Vám v roce 2022 hodně zdraví,
majitel enháčka myslí vážně své sliby ohštěstí a vnitřní pohody.
ledně modernizace a investic. Noví mladí
Jsem velice rád, že v minulém roce byla
zaměstnanci a nové technologie jsou jediveliká snaha nabírat nové zaměstnance a
nou možností přežití těžkého průmyslu u
tím se zvrátil trend neustálého snižovaní počtu zaměstnannás a to přeji do nového roku NOVÉ HUTI!
ců. Doufám, že tento trend bude pokračovat a zaměstnan-

Vážení novohuťáci,
Ing. Petr Slanina
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Sešli jsme se s kolegy z Huty Częstochowa
Vítězslav Prak

Ve středu 12.1.2022 jsme se na žádost kolegů z Liberty
Częstochowa sešli na Kováku a vyměňovali si zkušenosti, jak se pan Gupta chová u nich v Polsku a jak u
nás.
Bohužel jsme museli konstatovat, že je to na obou stranách řeky Olzy stejné! Mariusz Ciupiński, Jerzy Duda,
Grzegorz Trefon a Mirosław Maciński nám vysvětlili, jak se
ocitli ve všeobjímajícím náručí rodiny GFG. Původní vlastník, ukrajinská firma, přivedla Częstochowskou huť
k úpadku a Sanjeev Gupta ji koupil od polského soudu za
190 milionů polských zlotých. Nákup uskutečnil za finanční
prostředky Liberty Ostrava a Liberty Galati.
Vzhledem k tomu, že ocelárna v Częstochowe byla odstavena, na rozjezd válcovny byly použity bramy z naší firmy,
za které jsme podle našich informací dodnes nedostali zaplaceno! Podle slov odborářů z Częstochowe jim na otázky, co se děje se zisky z prodeje jejich výrobků, management
odpovídá, že to nejsou jejich zisky, ale zisky Liberty Ostrava, která proinvestovává jejich výrobu. Tož to se těším na odměny za EBIT po konci fiskálního roku…
S kolegy z Częstochowe jsme se dohodli, že po prvním zasedání Evropské rady zaměstnanců GFG, které se bude konat od 18. do 20. ledna 2022, se sejdeme u nich a budeme pokračovat ve vzájemném sdílení informací.

Proč budu volit Petra Slaninu do Dozorčí rady
Ivan Pěknica

V Dozorčí radě by měli být lidé, kterým na naši huti záleží. Jestli jsou na jedné straně stolu zástupci majitele, kterému
jde přirozeně jen o vlastní zisk a prosperitu celé skupiny, na druhé straně musí být zástupci zaměstnanců, kteří kontrolují a vyžadují dodržování dohod, pravidel, slibů a závazků a jejichž úkolem je zuby nehty chránit zaměstnance. A to lze
jedině dalšími investicemi do modernizace, ekologizace a zvyšováním přidané hodnoty našich výrobků. Proč tedy budu
volit Petra? Protože vím, že Petr je rovný chlap. Neleká se problémů a pokud nějaký je, neobchází ho. Ví, že všechno
neví. Nestydí se poradit a snaží se najít rozumná východiska. Prosím, běžte k volbám. Vlastně ani nemusíte nikam jít.
Nemusíte ani vstát od svého počítače. Dokonce stačí v době voleb jen vytáhnout z kapsy svůj mobil, přihlásit se do Portálu a označit správného kandidáta. Já označím č.2 - Ing. Petra Slaninu!

Petice proti zrušení vlakových spojů na trase S6 Beskydy-Ostrava

Radek Kohut - Předseda spolku Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí, z.s. (tel. 724 582 416)

Mnoho let byla Ostrava průmyslovým městem, a i když se to nezdá,
stále zde stojí velké firmy, jenž dohromady zaměstnávají denně deseti
tisíce lidí denně, kteří pracují na směny (ranní, odpolední, noční).
Pokračování na str. 3

KRÁTCE
• 11.2. se bude konat turnaj v mariáši
• Od 1.1. se zvýšila gramáž masa hlavních jídel včetně fólií o 30%
• Přes portál je možné si vyjet přehled plateb v kantýně
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Kandidát č. 2 pro volbu člena dozorčí rady Liberty Ostrava a.s.,
voleného zaměstnanci

Ing. Petr Slanina
50 let, ženatý, 2 děti
Povolání: předseda ZO OS KOVO Liberty Česká
republika.
Vzdělání: vysokoškolské—VŠB Ekonomika a management v průmyslu
Praxe: v roce 1989 nástup v NHKG Ostrava na
místo vazače, poté strojník, předák expedice, přípravář výroby a expedice. Od roku 2009 místopředseda a hospodář ZO OS KOVO Válcovny, od
roku 2018 předseda ZO OS KOVO Liberty Česká
republika, vyjednávač kolektivní smlouvy.
Koníčky: pes, volejbal, badminton, kolo, lyže, občas si zahraji mariáš a rád čtu.

Budoucnost huti a nás zaměstnanců je
v modernizaci a investicích.
Jako člen dozorčí rady dohlédnu na průběh slíbených modernizací a investic do naší huti. Stále budu vyžadovat dodržování dohody, kterou jsme uzavřeli s majitelem při koupi naší firmy. Neobávám se tvrdého jednání, které je ve prospěch firmy a jejich zaměstnanců. Budu nadále kontrolovat účetní závěrky, budu usilovat, aby vedení firmy pracovalo v souladu s péči řádného hospodáře. Nebudu nečinně přihlížet případným záměrům poškodit huť
a tím i nás zaměstnance.
Děkuji Vám za podporu a projevenou důvěru. Prosím, přijďte volit!
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Informativní osobní list důchodového
pojištění
Vítězslav Prak

Nikdo z nás nemládne a nic se s tím nedá dělat. To je
život.
Jen božský Kája byl stále mlád. S přibývajícím věkem nás,
dříve narozené, napadají myšlenky na důchod a mnohdy si
říkáme, co jsme udělali špatně? Vždyť přece naši rodičové
byli v našich letech již rok, dva i tři roky v důchodu. A protože digitalizace v naší zemi uhání vpřed mílovými kroky,
nálada ve společnosti je jaká je a situace v huti není o nic
lepší, čas od času se podíváme díky e-identitě, nebo jinému portálu, na svůj „Informativní osobní list důchodového
pojištění“. Jen tak, abychom se ujistili, že těch neskutečných 35 let už doopravdy máme odpracováno, že i kdyby
se nedej Bože něco po….o, tak nám jednou ten důchod
vyplácet budou.
Ne všichni se však pohledem na svůj Informativní osobní
list důchodového pojištění uklidní. Ba naopak! Kde se vzalo, tu se vzalo, najednou tam někomu chybí dva roky prokazatelně odpracované v enháčku, někomu zmizel
z odpracovaných let učňák, někomu vojna.
Protože těch podnětů od zaměstnanců je stále více, poptal
jsem se našich bývalých mzdových účetních, dnes zaměstnankyň firmy DATACENTRUM, kde soudruzi, a kteří, udělali chybu. A světe div se, český stát, který se ještě
v nedělní partii chvástal ústy bývalého superministra
Havlíčka jak Babišovci za své vlády pokročili s digitalizací,
má máslo na hlavě! Česká správa sociálního zabezpečení

ztratila data mnoha zaměstnanců naší firmy, a proto mnohým z nás chybí některé odpracované roky v listě důchodového pojištění.
Neklesejme však na mysli, pomoc je na cestě! Ti, kteří mají
v úmyslu neprodleně opustit firmu a uchýlit se do klidných
vod starobního důchodu, byť i předčasného, mohou být
v klidu. Když si zažádají o výměr důchodu, Česká správa
sociálního zabezpečení vyzve Liberty Ostrava k doplnění
chybějících započítaných let zaměstnání. Těm, kteří mají
do důchodu poněkud déle, DATACENTRUM započítá chybějící odpracované roky v průběhu letošního roku.
V závěru bych chtěl požádat o trpělivost všech, u kterých
tento problém nastal. Zaměstnankyně firmy DATACENTRUM na tomto problému pracují, ale momentálně je prioritou dokončit daňová prohlášení zaměstnanců.

První zasedání Evropské rady zaměstnanců Gupta Family Group
Vítězslav Prak

Ve dnech 18. – 20.1.2022 se koná ustavující zasedání Evropské rady zaměstnanců GFG.
Jednání je bohužel pouze přes počítač, což neumožňuje navázat osobní kontakt
s kolegy z ostatních firem, ale ani s vrcholným vedením. V úterý proběhlo jednání
zástupců zaměstnanců zvolených do ERZ, na kterém jsme se vzájemně představili a zvolili jsme si předsedu a místopředsedu. Předsedou byl jednohlasně zvolen
kolega David Verner z naší hutě, místopředsedou pak Gheorghe Bezman z Galati. Dále byl ustaven Užší výbor ERZ a tři pracovní skupiny. Skupina pro
bezpečnost a ekologii, skupina pro ocel a skupina pro hliník a engineering. Ve
středu začalo jednání s vrcholným vedením GFG. Na úvod vystoupil Sanjeev
Gupta, který nám sdělil, že nám může věnovat jen hodinu a pak že musí na letiště. Jeho prezentace, mimochodem
několik let stará, neobsahovala žádné nové informace. Natož pak nějaké vysvětlení, jak hodlá GFG vyřešit financování
zadlužených firem. Po nic neříkajících odpovědích na pár otázek se rozloučil se slovy, ať mu další otázky pošleme
písemně. O dalším průběhu jednání Vás budeme informovat v příštím čísle eNHáčka.
Petice proti zrušení vlakových spojů …

Pokračování ze str. 1

Zrušené vlakové spoje na trase S6 byly ideálním prostředkem, jak se na tyto směny dopravit. Ani brzo, ani pozdě. To
také bylo vidět i na obsazenosti vlaků. Po příjezdu vlakové soupravy do stanice Ostrava-Kunčice ve 12:50 a ve 20:50
se mnoho lidí vydávalo směr Liberty Ostrava. Ve vlaku i nadále byli cestující, kteří jezdili až na Ostrava-střed nebo Ostrava-Stodolní. Nové jízdní řády přinesly to, že vlak, který přijede z Beskyd do OV-Kunčice ve 12:19 (respektive 13:18)
a ve 20:18 (respektive 21:20) zeje prázdnotou. Vysvětlení je jednoduché.
Vlaky jezdí příliš brzo, anebo příliš pozdě. Zaměstnanci těchto firem tráví
zbytečný čas v areálu firmy a mnohdy porušují vnitřní předpisy.
Druhým extrémem je, že nikdo nechce běhat každý den do práce, nebo
chodit pozdě do zaměstnání.
Bohužel nastala ještě jedna nepříjemná situace. Aby toho nebylo málo, byl
zrušen vlak směrem do Beskyd ve 22:02. První vlak směr Frýdek-Místek a
dál po odpolední směně jede až 22:38. Z odpolední 8-hodinové směny se
rázem stal 12-ti hodinový kolotoč strávený na cestách a v práci.
Tímto žádáme, aby byly v co nejbližší době obnoveny tak důležité vlakové
spoje, jež byly zrušeny. Děkujeme.
eNHáčko

www.odboryam.cz

JSME TADY PRO VÁS

3

X.ročník

Zpravodaj ZO OS KOVO Liberty Česká republika

číslo 1

Trocha pohybu mezi vánoční pohodou a hromadou jídla
Jan Soška

Mezi svátky jsme se s rodinou rozhodli nelelkovat a zúčastnit se sportovní
akce - bruslení v multifunkční hale ve Vítkovicích. Nálada byla pohodová. Na
ledě si zařádili a příjemně se unavili jak schopní bruslaři, tak i ti, kteří se čas
od času přidrželi mantinelu. A věřte, že nešlo jen o děti.

Do voleb
Komise volební zasedla zase,
je třeba zvolit dozor organizace.
Někdo rozumný musí je pohlídat,
komu se bude vedení huti zpovídat.
Otevřte portály, myší jen klikněte,
ke kiosku na chodbě určitě zajděte.
Odvolte rozvážně, myslete logicky,
ať to není průser historický!

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

Pořádá 28.1. 2022 lyžařský zájezd do skiareálu Ramzová
Cena pro členy a rodinné příslušníky ZO OS KOVO
Liberty ČR
- 200 Kč
Cena pro ostatní
- 400 Kč
Odjezd : 5:30 hod. z Havířova, parkoviště u Kauflandu u AN
6:00 hod. z Ostravy, parkoviště Domu kultury

Předpokládaný odjezd zpět v 16 hodin.
- Cena zahrnuje pouze dopravu.
- Cena nezahrnuje skipasy, pojištění.
- Při koupi skipasu na pokladně je nutno se prokázat
platným certifikátem o očkování nebo o prodělání Covidu.
- Vhodné i pro běžkaře.
Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 21.1.2022 přijímá Ing. Jitka
Javůrková 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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