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Kolektivní vyjednávání 
Ing. Petr Slanina 
 

Jak probíhá vyjednávání nárůstu 
mezd v době evropské krize oce-
lářství, kdy firma negeneruje zis-
ky?  
Opravdu těžce. Zaměstnavatel chce ušetřit, kde se dá, což 
již dal najevo svými návrhy úspor v různých oblastech bene-
fitů, které jsme běžně při vyjednávání neotevírali a považo-
vali je za „samozřejmost“. Na druhou stranu je tady, ale fakt 
veřejného oznámení investic ve výši 19 mld Kč. Mimocho-
dem, tato výše investic vychází z Dohody, kterou odborové 

organizace dohodly s Liberty při nákupu naší firmy. Že inves-
tice naše firma opravdu potřebuje, na tom se určitě všichni 
shodneme. Mají se na ní však podílet i samotní zaměstnan-
ci, kteří si opět utáhnou opasky a spokojí se se mzdou, která 
zdaleka neodpovídá těžké práci v ocelářství a je velmi vzdá-
lená mzdám v jiných podobných podnicích  západní Evropy? 
Loajalitu zaměstnanců s firmou úspěšně zlikvidoval její pře-
dešlý majitel Mittal, který své tučné zisky z firmy vyváděl a 
do zastaralého zařízení prakticky neinvestoval (vyjma ekolo-
gických investic, na které dostal dotace). Proto chceme po 
zaměstnavateli, aby úspory hledal především jinde a za-
městnanci dostávali mzdu, kterou si zaslouží. 

Valná hromada Hutnické odvětvové sekce OS KOVO 
Ivan Pěknica 
 

Zástupci hutních podniků z celé ČR se setkali ve Žďáru nad Sázavou.  
Mimo obvyklé záležitosti spojené s běžnou agendou Valné hromady, se zabývali také situací v jednotlivých podnicích. 
Zcela zjednodušeně lze současnost nazvat jako špatnou. Všechny podniky, které se zabývají čistě hutní výrobou, se 
potýkají s velkými problémy v naplnění kapacit a jsou v propadu. Firmy, které se zabývají výrobou zboží s vyšší přida-
nou hodnotou, ale takové problémy nemají, dokonce navyšují výrobu či plánují stavby nových hal (např. Bonatrans). 
Výjimkou jsou kladenské Strojírny, které jsou na prodej.  O hutích v Kladně ani nemůže být řeč, protože firma, ač byla 
v poněkolikáté opakované dražbě prodaná, je prakticky mrtvá a obnovení výroby je jen iluze. Mimo jiné bylo pozname-
náno, že ačkoliv vláda ČR požaduje při realizaci veřejných zakázek v první řadě využívání oceli z českých oceláren, 
firmy to obcházejí a nakupují stejné výrobky z východních zemí. Na květen bylo naplánováno zasedání Rady HOS s tím, 
že na něj budou pozváni i zástupci zahraničních ocelářských firem. 

Když neteče pitná voda 
Ivan Pěknica 
 

Občas se stane, že potrubí praskne. 
Najednou někde v cestě začne vyvěrat množství 
vody. V domácnostech přestane téct z kohoutku. Přijíždí 
havarijní služba vodáren, provede výkop, zjistí rozsah ško-
dy, nastoupí havarijní četa. Mezitím je mezi domy přistave-
na cisterna a lidé vybíhají s různými nádobami, aby si mohli 
uvařit kafe, nebo spláchnout záchod. Obchody fungují bez 
přestávky a restaurace na dobu výluky omezí provoz. 
Oprava obvykle netrvá déle, než několik hodin a část oby-
vatel si ničeho ani nevšimne, protože třeba byli zrovna 
v práci.  
Co se, ale stane, když praskne hlavní potrubí pitné vody 
v práci? Uf, není to voda provozní, zařízení může jet stále 
dál! A lidi? Ti si přece mohou zajít pro pitnou vodu třeba na 
jiné provozy. Cisternu? To ne, to stojí peníze! Oprava? 
Prasklo to ve středu na odpolední, přijedeme s bagrem 
zítra dopoledne. Ale to je jen bagr velký, tím se to celé ne-
odkryje, malá mechanizace přijede až v pátek. Ale dopředu 
avizujeme, opraveno to bude nejdříve v úterý. Jéje, ta díra 

je fakt velká, tak to 
opravit nedokážeme. 
Zavolejte si na to 
někoho jiného. Tepr-
ve teď přijíždí někdo 
z OVAKu posoudit 
stav a za dvě hodiny
(!!!) je porucha opra-
vena. 
Kantýna je, ale už druhý den zavřená. Otevřít se nemůže, 
protože potrubí nebylo dva dny užívané a musí se udělat 
mikrobiologický rozbor. A tak zůstane uzavřena týden. 
Zaměstnanec, dělník z provozu, se diví. Nerozumí těm vni-
tropodnikovým procesům při takové havárii, kdy zřejmě 
není reálné zajistit rychlou opravu a dočasnou dodávku 
náhradního zdroje pitné vody. Nechápe, proč odborníci, co 
to umí opravit, se nezavolají hned a místo toho se řada lidí 
zabývá hledáním důvodů a vysvětlováním, proč to nejde 
rychle nebo vůbec.  
A napadá ho jediné: Protože to, co prasklo, nebyla voda 
provozní, ale voda pro lidi k pití a hygieně. 

Volby do dozorčí rady 
Ing. Petr Slanina 
 

Gratuluji Aleně Sobolové k vítězství ve volbách do 
dozorčí rady Liberty Ostrava a.s. 
Firmu čekají důležitá rozhodnutí, a proto jsem rád, že jsme 
zvolili právě Alenu. První věc, která nás společně čeká, je 
schůzka s členem dozorčí rady za stát Ing. Muřickým. 
S ním se musíme domluvit na spolupráci, jak dohlédnout 
na zajištění budoucnosti naší firmy.  

KRÁTCE  
 

• 4.3. proběhne v Praze čtvrté zasedání Pracovní skupiny 
pro ocelářství   

• jsme ve spojení s oddělením B2-Hygiena a zdraví, které 
připravuje preventivní opatření proti šíření Koronaviru 

• 4.3. se pro ženy k MDŽ koná exkurze ve firmě Marlenka 

• 6.3. plánujeme jednodenní lyžařský zájezd do Jeseníků 

• 7.3. a 18.4. se koná zájezd do aquaparku Wisla 

• 13.3. pořádáme další ročník turnaje v mariáši 
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Nezima 

Daroval jsem pod stromeček  
svoji dcerce Stáně, 

mimo jiné hezké hračky,  
také krásné sáně. 

 
Od té doby kouká z okna, 

potichu se modlí, 
že by měly vločky padat, 
na tom jsme se shodli. 

 
Teď už skončil únor, 

víra nemá smysl, 
tato zima nerozjela 
sněhový průmysl. 

 
Otevřel jsem tedy aspoň  
náš kuchyňský mražák, 
vyrobil jsem sněhuláčka, 

svařil jsem si svařák. 
 

Sníme si sníh polárkový, 
sáňky v regál uložíme, 

se svou dcerkou Stáňou  
tuto „zimu“ ukončíme. 

 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika 

Lyžařský zájezd na Malino Brdo 
Ing. Renáta Sedláčková 
 

V pátek 31. ledna se uskutečnil již tradiční lyžařský zájezd, tentokrát do stře-
diska Malino Brdo,  blízko slovenského Ružomberoku. 

Předpověď počasí nebyla nikterak valná, přesto 
jsme se těšili na první letošní lyžování a doufali, 
že se počasí změní. Na kopec jsme vyjeli ze 
záchytného parkoviště kabinkovou lanovkou. 
V provozu byla pouze jedna sjezdovka, dlouhá 
asi 1250 metrů. Na ostatních nebylo dostatek 
sněhu. Předpověď vyšla dokonale. Kdyby jen 
pršelo, ale ono vyloženě lilo. Ti otrlejší však ly-
žovali. Sníh byl celkem dobré kvality. V poledne 
jsme se šli trochu usušit do restaurace, občer-
stvit a hurá znovu na svah. Přestalo pršet!  
Ti měkčí povahy se občerstvovali ve ski baru, 

nebo restauraci na svahu. Zimní rado-
vánky jsme si užívali do půl třetí, kdy 
dokonce začalo vylézat i sluníčko. Pro-
močeni až do spodních vrstev oblečení 
jsme vydrželi po celý den s obavami, 
zda neulehneme. Jsme však stále fit, 
oceláři zoceleni naší hutí! Na zpáteční 
cestě jsme se stavili do salaše Krajinka 
a  nakoupili zásoby skvělých sýrů, do-
mácí pagáče a buchty z místní pekárny. 
Po návratu domů jsme byli příjemně 
unaveni a spokojeni. 

výlet vlakem 
PRAHA   22.- 23.srpna 2020 

Cena pro členy a rodinné příslušníky 
 750,- Kč (děti do 14,99 let - 450,- Kč) 

V ceně je doprava vlakem tam i zpět a 1x ubytování 
v hotelu blízko středu města se snídaní.  

Program individuální. 

Odjezd z Havířova (Ostravy) v sobotu po 6 hod (časy budou upřesněny). 
Příjezd do Ostravy (Havířova) v neděli po 21 hod (časy budou upřesněny). 

Přihlášky s nevratnou zálohou 350,- Kč pouze do naplnění kapacity – nejpozději však do 31.3. 2020 
 u Ing. Jitky Javůrkové / 2051, jitka.javurkova@libertysteelgroup.com. Doplatek do 30.6.2020! 


