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Perníkové chaloupky 
Ivan Pěknica 
 

Po zprávě o vynikajících výrobách by se měl každý novohuťák 
dmout pýchou, že i v této nelehké době lze dosáhnout rekordů.  
Když vstoupí do haly na válcovně, zas tak moc hrdý není. Už u vchodu 
do haly si přečte tabulku POZOR PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY! Střechy na 

hale se loupou jak perníček, dírami lze pozorovat oblohu a není radno se pod takovými 
místy pohybovat. Zatímco zemědělci se modlí, aby pokud možno rozumně pršelo a 
v zimě bylo co nejvíce sněhu, vedení provozů se toho děsí: „Bože dej, aby pršelo a 
sněžilo co nejméně a vítr foukal jen polehoučku“. Vytvářejí se mapy hal s označením, 
kde voda v hale padá nejvíce a kde by se tedy neměl ukládat vyrobený materiál. A když není zbytí, tak v deštivých 
dnech skupinky zaměstnanců pobíhají s obrovskými igelity a snaží se vyrobené hodnoty uchránit. Zároveň se ale dostá-
vají do nebezpečného prostoru, kde každou chvílí může svrchu spadnout další kus krytiny, plechu nebo minerální vaty, 

kterou kdysi vyráběli z něčeho, co je dnes naprosto nepřípustné. 
Zachraňuje se. Vyrábějí se stříšky nad elektrické rozvaděče a 
nad stroje na dílně, aby na ně nepršelo. Pod střechu se zavěšují 
sítě a plachty, které mají zachránit zaměstnance před padajícími 
kusy střechy. Ty se občas protrhnou. Vodu ale sítí nezastavíš. Na 
opravu střech se pro letošní rok nějaké peníze uvolnily. Je ale 
jisté, že stačit nebudou. Spíše budou přibývat podvěsné sítě a 
nouzová řešení. Modleme se tedy, aby se nestalo něco, co nás 
bude všechny mrzet. A rezavý reklamovaný výrobek není to nej-
větší nebezpečí.   

Mediální gramotnost,  
kdo poskytuje informace  
Ing. Petr Slanina 

 
V minulém čísle jsem psal o tom, že bychom si měli 
informace ověřovat.  
Ne všechno, co kdo napíše, je totiž automaticky pravda. 
Dobrým poznávacím znamením je právě to, KDO dané 
informace napíše. V mnoha případech to je někdo, koho 
člověk vůbec nezná. Pak je jednoduché se zamyslet nad 
tím, že pokud potkám cizího člověka na ulici a bude mě o 
něčem přesvědčovat, budu mu to věřit? Hodně zde bude 
rozhodovat vzhled toho dotyčného. Bude rozhodovat, jak 
se tváří a jak moc se mě snaží přesvědčit o své pravdě. 
Máte možnost položit doplňující dotazy a vidět reakci.  To, 
ale není u psané formy většinou možné. 

Trošku jiné je přijímat informace od někoho, koho znám. 
Tady je často zarážející, že lidé uvěří těm, kteří v minulosti 
prokazatelně lhali, nebo minimálně si i informace upravo-
vali ke svému prospěchu. Tito autoři informací, jsou často 
nebezpeční právě tím, že dokážou opakovaně přesvědčit 
lidi, že oni to myslí dobře, ale častokrát je to tak, že myslí 
hlavně na své dobro. Proto je důležité dívat se na informa-
ce nejen z pohledu obsahu, ale také, co tím daná osoba 
sleduje.  

KRÁTCE  
 

• Dne 5.5. proběhne Konference naší základní organizace 

• Proběhla Konference krajského sdružení OS KOVO 

• Probíhají výrobní porady, kde se aktivně účastníme 

• Ve firmě ECOCOAL Slag Handling s.r.o. jsme vyhlásili 
stávkovou pohotovost 

Bezpečnost nadevše??? 
Vítězslav Prak 
 

Ve čtvrtek 24.3. se na závodě 15 – Rourovny konal vý-
bor BOZP.  
Již na srazu před sociální budovou rouroven bylo těm, kteří 
dorazili, jasné, že to nebude žádná hitparáda. 
Z vrcholového vedení firmy nikdo. Ani výkonný ředitel 
Oleksandr Ivanov, ani Ajay Aggarwal, předseda předsta-
venstva LIBERTY Ostrava. Místo personálního ředitele, 
který byl na dovolené, jeho asistentka. Situaci zachraňovali 
ředitel závodu 15 – Rourovny Libor Černý a závodu 10 – 
Koksovna Kamil Kičmer. Účast zaměstnanců útvaru B1, 
jakož i předsedů odborových organizací, je samozřejmostí. 
Zúčastnil se také předseda odborové Komise BOZP Ivan 
Pěknica. 
Na rourovně jsem nebyl několik let a na první pohled bylo 
vidět, že se na válcovacích tratích nic k lepšímu nezměnilo. 

Zaměstnanci se ze všech sil snaží udržet tratě 
v provozuschopném stavu, pokud možno bez jakýchkoliv 
investic. Při prohlídce jednotlivých provozů jsme však viděli 
hodně vysokou úroveň úklidu na pracovištích, což je až 
s podivem vzhledem k tomu, v jakých podmínkách zaměst-
nanci rouroven musí pracovat. Navíc z důvodu velkého 
podílu fyzicky namáhavé práce je zde i vysoké riziko vzniku 
pracovních úrazů. 
Po vyhodnocení pochůzek na jednotlivých provozech infor-
moval zúčastněné předseda odborové organizace na rou-
rovně Petr Zegzulka, že byly zamítnuty všechny investiční 
projekty pro jejich závod. Totéž sdělili i zástupci z jiných 
závodů. 
V závěru děkuji zaměstnancům rouroven za snahu ukázat 
jejich provozy v co jak nejlepším možném světle, i když 
jejich snaha byla degradována neúčasti těch, kteří nesou 
za bezpečnost a hygienu na pracovištích v LIBERTY Os-
trava největší zodpovědnost.  
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 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika   

pořádá 
 

 RYBÁŘSKÉ 
 

  ZÁVODY 

Pod patronátem  ZO OS KOVO Liberty Česká republika 
startuje první ročník rybářských závodů. 

Závazné přihlášky se startovným 50,-Kč/člen (nečlen 200,-Kč) do 4.5.2022 u Ing. Jitky Javůrkové, tel.2051; Jit-
ka.Javurkova@libertysteelgroup.com 

Občerstvení zajištěno. Chytání na 1 prut a 1 návazec (plavaná, položená), návnada rostl. i živoč. původu.  
Nemusí být rybářský lístek. Bližší informace : Mlýnek Robert, tel. 725 121 325 (po 14 hod). 

 

Rybičky 

Plave loďka po hladině, 
kapr z vody kouká líně. 
Vedle něho plave lín, 
nejradši má hermelín. 

 

Prosmýkla se kolem štika, 
snadno určit pro laika. 

Teď tu proplul malý candát, 
na něj ale nemáš mandát. 

 

Řekou táhnou lososi, 
ti jdou jen po ovoci. 

Medvědi je v proudu chytaj, 
rybky vzduchem jenom lítaj. 

 

Ulovíš-li rybku malou, 
neubliž ji, pusť ji – alou! 
Loďka už je potopená 

a rybička ulovená. 
 

Hodně štěstí rybáři! 
Ať se vám lov vydaří! 

Zájezd do aquaparku Wisla 
Ing. Hana Pastrňáková 

 
Velmi jsme si užili sobotní zájezd do vodního parku Tropikana, kte-
rý se konal 2. dubna 2022. 
V tomto, ne zcela koupacím, počasí bylo příjemné kombinovat koupání 
ve vnitřních bazénech a zrelaxovat ve velké solné jeskyni. Mnozí si také 
přišli na své v saunách, v několika léčivých vířivkách s přídavkem boro-
vicové, mořské, či jiné vůně, a nejen děti se vydováděly na nejrůznějších 
tobogánech a mořských vlnách, či v dětském brouzdališti. Kdo si troufl, 
mohl okusit relaxaci v ledové jeskyni. Opomenout nelze ani velmi zají-
mavé akvárium s exotickými rybami, jako jsou třeba piraně. Velmi pove-
dený sobotní den byl završen chutným obědem v Těrlické restauraci 
Hájenka.  
Tímto bych chtěla organizátorům velmi poděkovat a doufám, že takto 
zdařilý výlet nebyl poslední.  

Kde:  Rybářský spolek Laša 

         Ostrava-Třebovice (ul. Na Heleně) 

Kdy: 7. 5. 2022 
          (prezence v 6:30, konec 14:00) 


