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Tak jsme otestováni 
Vítězslav Prak 

 

V minulém týdnu proběhlo vlá-
dou nařízené, plošné testování 
zaměstnanců velkých firem. 
Každý, kdo očekával obrovský vý-
skyt coronaviru a následný kolaps 
průmyslu, musel být hodně překva-
pen. Z celé fabriky potvrzených 24 
nakažených není vůbec špatné  
číslo. A protože se navzájem pravi-
delně informujeme s kolegy 
z okolních firem o stavu nákazy, 
můžeme zodpovědně říct, že ani 

jinde není situace dramaticky horší. Prostě se ukazuje, že 
naši zaměstnanci nemají možnosti se nakazit při návště-
vách podniků, jako Techtle Mechtle, popřípadě na naroze-
ninových oslavách v různých hotelích. Tento týden již bu-
deme testovat sami sebe, tak doufejme, že výsledky budou 
stejně pozitivně negativní a že si nikdo nezpůsobí úraz. 

KRÁTCE  

• 15.3. byl novým ředitelem pro personální a právní záleži-
tosti jmenován Mgr. Jaroslav Vystrk 

• 16.3. se konala Komise pro ocel 

• Od 1.4. dojde k vyjednanému nárůstu mezd 

• Nejsou dojednány prémiové ukazatele, proto požadujeme 
vyplacení 120 % všem zaměstnancům za 1. čtvrtletí 

Vzlétáme nebo padáme? 
Ing. Petr Slanina 
 

Pokud se jakýkoliv předmět pohybuje vzduchem a ne-
má kolem sebe pevný bod, tak není jasné, zdali vzlétá 
nebo padá. Obávám se, že v této situaci se momentál-
ně nacházíme. 
Nový vlastník nám namaloval růžovou budoucnost. Posta-
víme novou, moderní ocelárnu, zmodernizujeme válcovací 
tratě. Prostě uděláme huť v Ostravě moderním prosperují-
cím podnikem. Co sliboval 15 let Mittal, tak my uděláme do 
pěti let. Nebudeme řídit Liberty centrálně, ale každá firma 
bude autonomní (samostatně řízená). „My nejsme Arcelor-
Mittal, my jsme Liberty, tak mě nesrovnávejte s Mittalem!“ 
Toto jsou slova majitele naší firmy pana Gupty. 
Realita k dnešnímu dni je ale zcela jiná! Finanční situace 
Guptova impéria se začíná zahalovat mraky, nemáme    

 
generálního ředitele, nemáme ředitele pro prodej, nemáme 
technického ředitele.  
Co máme místo toho? Ředitele pro hutní prvovýrobu a inte-
grovanou těžbu, který řídí huť v Ostravě, aniž by byl právně 
jakkoliv svázán s naší firmou. Řídí nás někdo, kdo je buď 
v Dubaji, Austrálii, Rumunsku, nebo někdy občas v České 
republice. Prodej nám řídí někdo, koho nikdo neviděl. Zato 
nám na ředitelství přibývá spousta zahraničních zaměst-
nanců, kteří nejsou nijak začleněni v podnikových struktu-
rách a vlastně nikdo neví co je jejich náplni práce. Jen dou-
fám, že jsou správně zařazení dle mzdové revize. 
Bohužel mi z toho vyplývá, že sliby, které tady padaly z úst 
pana Gupty, se nemohou naplnit. Nemyslím si, že se dá na 
dálku efektivně řídit firma naší velikosti, veliké rozmanitosti, 
co se týče výroby a která má mít před sebou výše zmiňova-
né modernizace.  

Chceme vyrábět, ne skladovat 
Aleš Konvička, Miroslav Pastýrik, Ivan Pěknica 
 

Situace ve skladech je od počátku letošního roku kritická a řešení je v nedohlednu.  
Začalo to už na konci loňského roku, kdy se ve velkém válcovalo, ale zákazníci uzavřeli sklady před Vánoci, stejně jako 
každý rok. Výroby jsou stále na maximu, ale odvoz materiálu zaostává. Už dávno se způsob expedice změnil. 
V minulosti se naprostá většina výrobků odvážela vlakem, nyní zákazníci preferují odvoz kamiony. Naše huť se zatím 
nedovedla tomuto trendu přizpůsobit. A tak můžeme sledovat před halami středojemné a hrubé válcovny i před dělícími 
linkami spoustu čekajících kamionů a nervózních řidičů, kteří si své nářky vylévají na zaměstnancích našich expedic.   
Výrobky jsou připravené k nakládce, ale zákazník si nechá naložit jen část zakázky a zbytek nechá u nás ve skladu, kde 
se materiál hromadí. Není neobvyklé, že jeden kamion má i pět a více položek. Nakládá se v různých délkách, rozmě-
rech, různých halách a je běžné, že materiál, pro který kamion přijel, je založený a celá „hromada“ se musí přeložit.  
Jak tuto situaci vyřešit? Naválcovat, připravit a expedovat. Expedovat celou zakázku, ne jenom její část. Přímo zákazní-
kovi, nebo do skladů, které ale nemůžou být v našich výrobních halách! To, že zastavujeme válcování (od začátku roku 
několik dní) kvůli absolutnímu přeplnění prostoru za válcovací tratí, není normální. Přece jsme výrobní závod a ne exter-
ní sklady našich drahých zákazníků!  
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Letošní V 50, již v pořadí 48. ročník 
Miroslav Pastýrik 
 

Jako každý rok nás poslední víkend měsíce lásky čeká tradiční akce 
organizována naší odborovou organizací v Beskydech, známá Valcíř-
ská 50.  
Za normálních okolností, při běžném režimu, by už od ledna běžely přípra-
vy na tuto naší největší akci se spoustou tras, soutěží, překvapení. 
V současné podivné době nás už druhý rok čeká jen improvizace, co nám 
daný termín 29.5., s ohledem na aktuální situaci v našem kraji, dovolí. Vše 
pozorně sledujeme a jsme připraveni s velmi omezeným předstihem naplá-
novat krásnou procházku kolem Frýdlantu nad Ostravicí. O variantě letošní 
akce Vás budeme ještě informovat. 

MDŽ 
Hana Piko 
 

Poslední rok je pro nás pro všechny poněkud „jiný".  
A proto i tento krásný svátek všech žen proběhl poněkud netradičně. Žád-
né potřesení rukou, žádná pusa a žádné hromadné setkání. Odbory, ale na 

nás ŽENY nezapomněly a daly 
nám velké sladké překvapení. 
Zřejmě nám chtěly navodit loňskou 
oslavu MDŽ, která se konala v 
podniku Marlenka, kde jsme měly 
zajímavou exkurzi a posezení s 
ochutnávkami. Také jsme tam do-
staly sladký dárek a kytku z rukou 
"našeho" Víti Praka. Doufejme, že 
příští rok nás odbory opět příjem-
ně překvapí a oslavíme tento svá-
tek společně. 
Za ženy děkuji. 

Změny 

Mění se nám vedení, jako dětem pleny, 
není to nic divného, jsou to běžné změny. 
Generální, personální, často také výrobní, 
nejsou tady na věky, ale jenom na pár dní. 

 
Valcíř, hutník, ocelář, to jsou těžké fleky, 

o koksařích nemluvím, učí se to věky, 
jeřábnice, otékářka, nebo třeba výpravčí, 
naučit se svoji práci, nestačí jim roky tři. 

 
A pak přijde jeden chytrý, z Dillí, nebo 

z Gentu, 
podívá se, rozhlédne, zvolá lidi jsem tu! 

Se mnou to tu pojede všechno jako 
 na drátkách, 

ti, co dosud veleli, byli pěkná oslátka. 
 

Nové pece, nové tratě, jedna velká bublina, 
investovat v Evropě, to je přece blbina. 

Udržovat budeme, tento skanzen v chodu, 
vysvětlím vám okamžitě myšlenky výhodu. 

 
Vytěžit až do mrtě a pak vrátit státu, 

Jako vzor mám pořád, jen Mittala, tátu! 

V 50 před Covidem 

V 50 v Covidu 


