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Dozorčí rada Liberty Ostrava a.s.
Ing. Petr Slanina

Děkuji za Vaši podporu, kterou jste mi ve volbách do DR projevili.
Vnímám to jako obrovskou důvěru v mou práci. Velice si toho vážím a zároveň to cítím jako veliký závazek vůči Vám
zaměstnancům. Chci dodat, že mám výhodu, že na svou práci nejsem sám, ale mám velikou podporu jak ve své organizaci ZO OS KOVO Liberty ČR, tak taky podporu zástupců většiny ostatních odborových organizací na huti. Jsem velice
rád, že spolupráce funguje.
Momentálně mě a Alenu Sobolovou čeká náročná práce, a to z důvodu, že DR nepracuje tak, jak by měla. Bohužel se
pořád setkáváme s problémy ohledně termínů zasedání a ohledně materiálů, které bychom jako členové DR měli mít
k dispozici automaticky. Ve své práci nepolevím a nadále budu bojovat za prosperitu naší firmy a taky všech zaměstnanců.

Štítkování OOPP
Marta Polášková

Zaznamenali jsme stížnost ohledně štítkování pánského spodního prádla.
Štítek, který je umístěn na vnitřní straně trenýrek,
se dostává do kontaktu s kůží, na kterou se lepí a
škrábe. Není to dvakrát příjemné. Obzvláště
v horkých provozech, kdy se člověk hodně potí. V
Pokynu ředitele pro řízení obslužných činností
PoŘKS 03-3 Hospodaření ve výdejnách nářadí a
OOPP je v příloze č.10 popsáno vše o čištění,
opravách a výměnách OOPP. Štítkování nových
OOPP zajišťuje u smluvní firmy výdejna. Proto
jsme zjišťovali u pí Stavařové (Řízení skladů a
výdejen), jak postupovat. Mistr při objednávání
OOPP přes SAP zajede až na konec daného řádku a tam do poznámky napíše požadavek, např.
štítkování z vnější strany. Firma by pak měla provést štítkování dle požadavku.

Přehled kreditních plateb v kantýně
Miroslav Pastýrik

Tak běžná věc, jako přehled kreditních plateb, konečně dorazila i do
LIBERTY.
Po mnoha letech, kdy zaměstnanci museli věřit systému i obsluze
v kantýnách, se dočkali snadného přehledu svých plateb v kantýnách a
to v aplikaci Můj portál – Zaměstnanecké výhody a programy – Přehled
kreditních plateb v kantýně. Stačí jen zvolit požadovaný den od – do a
asi po minutě se vám zobrazí sestava
vašich plateb v zadaném časovém úseku
s datem a časem, provozem, kantýnou,
částkou a číslem účtenky. Ty tam jsou
doby, kdy si zaměstnanec schovával
účtenky a kontroloval správnou částku za
celý měsíc na své výplatním lístku.

KRÁTCE
• 10.2. proběhlo zasedání Pracovní skupiny pro ocelářství s novým ministrem průmyslu Ing. Jozefem Síkelou
• Veškeré finance, které měla naše ZO uložené v bance Sberbank, jsme
převedli do jiné banky
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Ve čtvrtek 3. února 2022 se konala Valná hromada Hutnické odvětvové sekce
Vítězlav Prak

Poněvač si náš stálý zástupce v Hutnické odvětvové sekci, Ivan Pěknica, užíval zaslouženou dovolenou, zúčastnil jsem se Valné hromady já.
Po úvodních procedurách vystoupil jako host Daniel Urban, šéf Ocelářské unie. Vysvětlil delegátům, kteří se jednání
účastnili distančně, jaké hlavní priority má pro letošní rok Ocelářská unie. Jde hlavně o čtyři základní témata.
Jednání s vládou o podmínkách dekarbonizace firem v České republice, kdy vláda musí v EU dojednat dotace na tento
proces, což předešlá vláda neudělala. V rámci Euroferu jednat s Bruselem o množství a ceně emisních povolenek. EU
má v plánu snižovat množství vydaných povolenek, což by samozřejmě zvýšilo jejich již tak enormně vysokou cenu.
S vládou ČR jednat o možnosti snížení DPH u energii, stejně jak to udělalo např. Polsko. Zabránit EU přesunout část
financí z Fondu modernizace (který mají využívat hlavně země z východu Evropy), do Fondu inovace, který jsou připraveny čerpat hlavně země ze západní Evropy.
Další z hostů, který předal informace Valné hromadě HOS, byl předseda svazu Jaroslav Souček. Informoval o prvním
jednání tripartity s novou vládou, o tom, že druhé jednání bude 9. února, o den později proběhne jednání pracovní skupiny pro ocel na ministerstvu průmyslu, kde bude také náš předseda Petr Slanina. Jako velmi nepříjemné okomentoval
předseda svazu jmenování vládou ČR Miroslava Kalouska místopředsedou Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Odborový svaz KOVO v tom vidí snahu vlády zavést komerční připojištění k zdravotnímu pojištění, které zaměstnancům rapidně prodraží zdravotní péči!
V závěru Valné hromady Hutnické odvětvové sekce proběhlo klasické „kolečko“, ve kterém všichni připojeni delegáti
informovali o situaci ve firmách, jejichž zaměstnance zastupují.

Estetizace šaten
Marta Polášková

Všichni si uvědomujeme, že celková rekonstrukce šaten je
velmi nákladná akce.
Některé šatny už celkovou rekonstrukcí prošly, ale spousta dalších čeká, kdy na ně dojde řada. A pořád se ptáme „kdy“? Zaměstnavatele by mělo zajímat, v jakém stavu jsou, zajít se podívat, jak vypadají v reálu, protože fotky nezachytí vše. Na fotografii vypadají např. sprchové boxy v naprostém pořádku, člověk by řekl dokonce hezky, ale na živo vypadají jinak. V rámci
BOZP se plánují a probíhají estetizace. Ale je to pomalý proces,
který vyvolává pocit lepení těch největších děr. Po odvedené
práci by zaměstnanci měli do šaten vstoupit jako do „oázy a ne do pekla“. Na šatnách taky moc nepomáhá míchání našich zaměstnanců s externími firmami. Pořád slyšíme jen výroba, výroba a zase výroba, která je pro nás samozřejmě
velmi důležitá. Ale místy to působí, že se na ostatní, tak trochu zapomíná. A co se týče šaten, sbírají jen drobečky.
Myslíte, že náš majitel firmy má doma taky takovou hezkou koupelnu jako naši zaměstnanci v Liberty Ostrava?
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Jednání Rady KS OS KOVO MSK
Ing. Petr Slanina

17.2.2022 se konalo zasedání Rady Krajského sdružení OS KOVO Moravskoslezského kraje.
Konference KS OS KOVO MSK se uskuteční 7.4.2022. Na konferenci jsou pozvání hosté: předseda OS KOVO Jaroslav Souček,
místopředseda OS KOVO Pavel Komárek, kandidát do VV Ing. Ivo
Kužel, předseda Tripartity MSK doc. Ing. Jiří Cienciala CSc. a náměstek hejtmana kraje Ing. Jakub Unucka. Byl stanoven klíč pro
rozpis delegátů OS KOVO na VIII. sjezd ČMKOS, který se bude
konat 23.6.-25.6.2022. Následně proběhla diskuse o kandidátech
do VV OS KOVO. Zástupci jednotlivých VO informovali o výsledcích příp. stavu vyjednávání v jednotlivých firmách. Jednoznačně
se ukazuje, že vyjednávání pro rok 2022 byla velmi složitá a až na
výjimky je růst mezd sjednán v rozmezí od 2,5% do 5,9%. Dále
proběhla diskuse o navrhovaných úpravách stanov OS KOVO a
diskuse o volbách do funkcí VV OS KOVO. Rada KS OS KOVO
MSK nominuje kandidáta do funkce VV OS KOVO za KS OS KOVO MSK kolegu Bc. Romana Ďurča a ukládá členům Rady KS zajistit účast co nejvíce zástupců ZO na Konferenci KS OS KOVO
MSK.
Odpoledne se připojili k jednání členové rad z celé Moravy a taky předseda ČMKOS Josef Středula.

Rekondiční ozdravné pobyty
Vítězslav Prak

Náš zaměstnavatel Liberty Ostrava vybral poskytovatele Rekondičních
ozdravných pobytů.
V letošním a příštím roce budeme mít možnost využít těchto lázní:
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník, délka pobytů 15 a 8 dnů
Knebl, spol. s.r.o., Lázeňský dům Praha, Luhačovice, délka pobytů 8 dnů
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec, délka pobytů 15 a 8 dnů
Slovenské liečebné kúpele Turčianské Teplice, a.s., délka pobytů 8 dnů
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízela ještě Lázně Darkov a.s.,
Darkov, délka pobytů 8 dnů a Bardějovské kúpele a.s., Bardějov, délka
pobytů 8 dnů. Tyto lázně ale nebyly Liberty Ostrava vybrány. Darkov zřejmě pro malou atraktivitu z hlediska lokality a
Bardějov pro velkou vzdálenost vzhledem k možnosti jen osmidenního pobytu.
Bohužel horší zprávou pro naše zaměstnance, kteří využívali Rekondiční ambulantní rehabilitaci na naší Poliklinice je, že BIPHEDIA, která tyto služby našim zaměstnancům dlouhodobě poskytovala, nebyla ve výběrovém řízení vybrána.
V Ostravě byl vybrán jediný poskytovatel, a to Modrý pavilon na Bazalech. Takže
pro doslova pár korun, které pojišťovna ušetří, bychom měli cestovat deset kilometrů tam a deset zpátky! Tomu říkám totální vítězství zdravého rozumu, logiky i ekologie.

Informace k vlakové lince S6 Ostrava-Frenštát pod Radhoštěm
Radek Kohut

Na informaci o chystané petici zareagoval ještě bývalý personální ředitel pan Mgr. Vystrk.
Uskutečnila se schůzka ke vzniklé situaci. Zúčastnili se jí zástupci závodu 5 Doprava, včetně jejího ředitele, zástupci
naší odborové organizace a zástupci Kodis
Ostrava (za kraj). Zatím jsou informace takové, že by měl být zaveden další autobusový spoj ze zastávky Kartonážka ve 22:15
do Frýdku Místku, včetně úprav spojů vnitropodnikové dopravy tak, aby byl umožněn
přestup našim zaměstnancům na Vratimovské bráně. O případných dalších spojích a
jiných možných řešeních se jedná. Bohužel
však bylo zástupci Kodisu řečeno, že obce
a města ležící za FM od Bašky až po Ostravici se řešit nebudou.
Na oficiální vyjádření nyní čekáme. Poté
budeme o dalším postupu znovu jednat a
informovat Vás.
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Výsledky turnaje v mariáš
1. místo: Otto Berka
2. místo: Milan Holáň
3. místo: Pavel Pišťák

Trenka
V trenýrkách je samolepka,
lepí se mi na chlupy,
chytá už mě z toho depka,
teď mi vlezla do dupy!
Označit má můj mistr,
kde si přeji štítek.
To je super výmysl,
když to slyšel, vytek.
Proč ten lepič v prádelně
nelepí ji zvenku?
Vyřeším to obráceně,
převrátím si trenku!

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

BOWLINGOVÝ
TURNAJ

Finále 22.4.2022 od 15 hodin v Bowling SKY Vltava—Ostrava-Poruba
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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