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Návštěva našeho nového majitele
Ing. Petr Slanina

V úterý 9. 7. , krátce po převzetí naší hutě společností Liberty House, nás navštívil náš nový majitel Sanjeev Gupta.
Jeho jedna z prvních návštěv nově nabytých podniků vedla do
Ostravy, největšího podniku, který nedávnou koupí získal. Setkal se s vrcholovým vedením a také s odboráři. Dle jeho slov
má s odbory, které působí v jeho podnicích, velmi dobré a silné
vztahy a ty předpokládá, že budou i v Ostravě. Hovořil o 100
dnech analýzy a mapování našeho podniku k vytvoření následných investičních plánů. Tuto analýzu povede pan Gupta osobně.
Nadnárodní Evropská rámcová dohoda mezi Liberty House a
zástupci odborových organizací všech podniků, které ArcelorMittal prodal, je hotova. Naše místní dohoda, která zabezpečí budoucnost naší huti, bude hotova do konce měsíce.

Zaměstnanci firmy ECOCOAL se stali sou- smlouva AMO a nový zaměstnavatel ji dodržoval. Prudký občásti naší odborové organizace
Vítězslav Prak

Vážení čtenáři, již dříve jsme Vás informovali o tom, že
na žádost zaměstnanců firmy ECOCOAL Slag Handling
s.r.o., v této firmě začala působit naše odborová organizace.
Nutno podotknout, že do roku 2012 byli tito zaměstnanci
zaměstnáni ve firmě ArcelorMittal Ostrava na závodě 12Vysoké pece. Když se vedení AMO rozhodlo vyčlenit provoz haldy a šlichtovací stanice a převedlo zaměstnance
pod firmu Ecocoal, vztahovala se na ně platná Kolektivní

rat však nastal, když po třech
letech vypršela platnost Kolektivní smlouvy. Ecocoal odmítl
podepsat
novou
Kolektivní
smlouvu a vše vyřešil vnitřním
mzdovým předpisem. Zaměstnanci tak rázem přišli o spoustu
benefitů, jako například odměnu
za odpracované roky, bezúročné půjčky, rekondiční
ozdravné pobyty, místo odměn na dovolenou a Vánoce
dostávají unišeky.
Pokračování na str.2

Černá ocel do zelené EU
Ing. Petr Slanina

Asi už všichni víte, že náš podnik musel sáhnout k dočasnému opatření snížení výroby o 20%. Co za tímto krokem opravdu stojí?
Většinu zaměstnanců zcela logicky napadne, že to má souvislost s prodejem naší firmy. Z různých stran se ale dočítáme informace o uzavírání výrob v hutích v okolních státech. Co se s hutní výrobou v Evropě děje?
Ocelářské podniky v EU jsou zatížené povolenkami na vypouštění CO 2. Asi se s většinou z Vás shodneme, že snaha o
zlepšování životního prostředí je v pořádku. Co ale nemá podle mě logiku je to, že výrobky, které se do EU dováží, tímto zatížené nejsou. Továrny mimo EU si s ekologií hlavu nelámou. Tam to po nich nikdo nevyžaduje. A proto se cenám
jejich výrobků, které nejsou zatížené náklady na ekologickou výrobu, dá jen stěží konkurovat. Proč Evropská komise
nepodporuje své výrobce oceli, kteří splňují nejpřísnější ekologické limity a naopak navyšuje importní kvóty bez požadavků, aby země mimo EU dodržovaly jakékoliv emisní limity? Tváříme se všichni,
že je všechno v pořádku, ale není. Trochu mi to připomíná diskuzi ohledně kouření
v restauracích, kdy padaly návrhy, že v jedné polovině hospody se bude kouřit a
v druhé ne. A tak se jedna část světa snaží zmírnit dopady lidí na životní prostředí,
zatímco druhá přírodu
KRÁTCE
vesele drancuje dál.
Taky se objevují názo-  OS KOVO vydalo tiskovou zprávu, ve které nesouhlasí s rozhodry které tvrdí, že oce- nutím Evropské komise navýšit kvóty dovozu oceli do EU o 5%
lářství je přežité. Pro  Zaměstnanci AMDS CR začali v horkých dnech dostávat nealkoty mám jasný vzkaz. holické pivo
Neexistuje jiný stejný  5.9.-8.9. pořádáme cyklistický zájezd do Pasohlávek
materiál,
který
je  19.9.-22.9.
pořádáme
turistický
zájezd
do
100% recyklovatelný a Vysokých Tater
 19.10. a 2.11. budeme organizovat zájezd do aquaparku Wisla
to neomezeně krát.
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Shakespeare je opět tady
Petr Žerava

Kolegové, byl jsem při tom.
V pondělí 15. července byly zahájeny Letní Shakespearovské slavnosti
v Ostravě na Slezskoostravském hradě premiérou hry Zkrocení zlé ženy
v ostravské produkci s Kristínou Leichtovou a Josefem Kalužou v hlavních
rolích Kateřiny a Petruccia. Kdo by neznal tento příběh plný lásky, citu, ironie,
metafor a komiky. V podání ostravského divadelního souboru se hra velmi
povedla. Dokázala věrohodně zobrazit komplikovaný vztah mezi ženou a mužem. Co na to divák? Divák se bavil a byl tedy spokojen. A co William Shakespeare? Jistě by byl spokojen také. Tento velikán světové kultury je mistrem divadla a během slavností
bude uvedeno šest jeho her a
odehráno 21 představení. Věřím, že Shakespearovské slavnosti budou opět důkazem vysoké kulturní úrovně našeho města. Jsem rád, že naše odborová
organizace ZO OS KOVO
AMČR nám vstupenky na tyto
kulturní akce zprostředkovává.

Zaměstnanci firmy ECOCOAL .....pokračování ze str.1
Naše základní organizace činí kroky, které by měly podmínky zaměstnanců
ve firmě Ecocoal zlepšit. Připravujeme návrh Kolektivní smlouvy, který chceme v nejbližších dnech předat jednatelům firmy. Uskutečnili jsme ve spolupráci se specialistou na BOZP kol. Šmídem z regionálního pracoviště OS
KOVO v Ostravě bezpečnostní audit na pracovišti, chystáme kontrolu řízené
dokumentace. Vím, že se našim novým členům, zaměstnancům firmy Ecocoal zdá, že změny k lepšímu probíhají pomalu, nebo nejsou vůbec vidět, ale
nastartovat proces dialogu mezi zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců,
který byl několik let přerušen, není jednoduché. A je třeba si uvědomit, že
tento stav, kdy se vedení firmy nemuselo s odbory bavit, jim velice vyhovoval! Milé kolegyně a kolegové, věřte nám, že děláme vše pro to, aby rovnocenný dialog začal fungovat.

Dobrá značka
Jako malý, malé robě,
kdysi dávno v jiné době.
V kočárku jsem ležel, táta byl hrdý,
a řval jsem jako tur, to že jsem měl prdy.
Pak na trojkolce valil se z kopečka,
díru v koleně mám až dodneška.
A s mou modrou koloběžkou
pádil jsem za sousedkou Anežkou.
Přijela do lesa na kole s torpédem,
tam jsme se scházeli neviděni sousedem.
Všemi lumpárnami z dětství do puberty,
provázely mě vozítka z mělnické Liberty.
Liberta už není, projela tunelem,
ať chceme nebo ne, už s tím nic nesvedem.
Nyní jsme ty i já z Liberty, váháme zdali,
jsou noví vlastníci schopní a dosti zralí.
Prý silná Liberty je dobrá, kvalitní,
ekonomicky snad i dosti bonitní.
Ať tedy žije v Nové huti značka nová,
a ať nás čeká budoucnost jen snová!

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
Pořádá 12. října 2019
zájezd

Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal
Česká republika a jejich rodinné příslušníky je

na Hrad Sovinec a
do Pradědovy galerie

150,- Kč
pro ostatní 300,- Kč
(Cena zahrnuje pouze dopravu)

Harmonogram:
7:30 odjezd od Kauflandu-Havířov
8:00 odjezd od Domu kultury města Ostravy
10:00 příjezd na hrad Sovinec, pak návštěva Pradědovy galerie

Závazné přihlášky s účastnickým poplatkem do 25.9.2019
u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051,
Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com

18:00 odjezd
20:00 příjezd do Ostravy, Havířova

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

eNHáčko

www.odboryam.cz

JSME TADY PRO VÁS

2

