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Rekonstrukce šatny na dělicích linkách 
Miroslav Pastýrik 
 

Tak jsme se konečně dočkali řádné rekonstrukce šaten na Dělicích linkách Z16. 
Naše šatna pamatuje už spoustu desetiletí, vždy byla jen kosmeticky opravena, a tak se i modré límečky mohou po prá-
ci důstojně umýt a užívat nových sprch a pracovních skří-
něk. Termín rekonstrukce se nám díky zborcené venkovní 
kanalizaci o pár týdnů natáhl, ale výsledek stál za to. Vy-
měnily se i kotle na vodu, včetně všech rozvodů a trubek. 
Teď už víme, jakou barvu má čistá užitková voda. Do re-
konstrukce jsme to jen odhadovali a snažili se rychle 
opláchnout a pryč z té hnědé vody. Jen doufám, že se 
všichni budeme chovat k tomuto zařízení jako lidé. 

KRÁTCE  
 

• 23.-25.6. proběhl sjezd OS KOVO   

• 29.6. se v Ostravě konal bezpečnostní výbor EWC 

• 20.8. organizujeme zájezd do Prahy 

• 15.9.-18.9. vyjedou cyklisté na zájezd do Pasohlávek 

„Životnost“ personálních ředitelů 
Ivan Pěknica 
 

Kdybychom vyhlásili soutěž v rychlosti opouštění 
postu personálního ředitele, tak rekordmanem je 
jednoznačně František Šourek. 
S optimismem se rozběhnul, ale vzápětí vzdal. Již po 

třech měsících ve funkci rezignoval. A my se můžeme domýšlet, proč to udělal. Stejně jako jeho předchůdci, kteří také 
odešli zakrátko. „Co je tady špatně?“ ptají se zaměstnanci. Je faktem, že personální ředitelé za „mittalovské“ doby měli 
úkol jednodušší. Snižovat stavy. Každý kdo chtěl, mohl firmu opustit a ještě za to dostal vysoké odstupné. Však ono to 
pojede i bez nich. Vyučenci v hutních oborech, zaměstnanci s maturitou z hutní průmyslovky a zkušení specialisté stáli 
frontu na výpověď, chtiví nadstandardních sociálních příspěvků. Dnes se snažíme získat pro práci v hutních provozech 
kohokoliv. A odměna je pro ně samotné a ty, co je přivedou. Ale nejde to. Lidi se nehrnou. Úroveň vzdělanosti na výrob-
ních provozech se rapidně snižuje. Je to ten zádrhel, který přesvědčil pana Šourka, že rezignuje? Zřejmě ne. Když jsme 
se s ním na Výboru ZO v březnu sešli, říkal, že se rozkoukává. Podle všeho se rozkoukal rychle a racionálně vyhodnotil 
situaci.   

OS KOVO  International Secretary 
Mgr. Dana Sakařová 
 

Na závěr 110. zasedání Mezinárodní konference práce 
(ILC) ILO v Ženevě členové odhlasovali uznání bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci jako pátého základního principu a 
práva při práci. Je to poprvé za čtvrt století, kdy byla rozší-
řena základní lidská práva zaměstnanců, a je to pro odbory 
velký úspěch.  

Kvíz: Poznáte je?       (pod fotografií je počet měsíců ve funkci)  

   27       59       32         82          34          6         11           5 

Navýšená odměna pro zaměstnance 
Ing. Petr Slanina 
 

Dohodli jsme se se zaměstnavatelem na navýšení odměny D9.  
Jedná se o Příspěvek za dlouhodobé finanční výsledky společnosti LO a LEPO. V rámci této odměny se dle KS mělo 
vyplatit 35 mil. Kč. Vzhledem k situaci, která je v letošním roce velice odlišná od minulých let, navrhla strana odborů 
ještě před dalším vyjednávaní KS, navýšit tuto odměnu. Odměna byla navýšena na 70 mil. Kč. Výsledek uvidíte ve vý-
platě za červen. Další vyjednávání nás čeká na podzim.  
Užijte si navýšené odměny, nejlépe v rámci letní dovolené se svými nejbližšími. 

Volby do orgánů ZO OS KOVO LO ČR  
Marta Polášková 
 

Včera 30.6.2022 se sešli členové volební komise. Tato 
komise vyhlásila termíny voleb. Volby do všech orgánů 
ZO OS KOVO LO ČR začnou 7.7.2022 volbou úsekových 
důvěrníků Bude následovat volba jednotlivých RÚD. 
Ukončeny budou volbou předsedy ZO, 1. místopředsedy 
a hospodáře ZO na volební konferencí, která se uskuteč-
ní 22.9.2022 na Kováku 
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Valcířská 50 
Iveta Danysová 
 

Víťa Prak donesl letáčky na ediční radu firemního časopisu, nešlo se tedy účasti letošní Valcířské 50 vyhnout. 
Pro mě to bylo letos poprvé, i když ve firmě letos v červenci slavím 20 let. S partou kolegyň a kolegů napříč odděleními 
jsme si akci parádně užili. Příští rok se těším na kulatiny Valcířské a kromě slavnostní atmosféry si opět užiju dobrou 
partu lidí, výborné občerstvení, kvalitní zázemí, hory, přírodu a skvěle objednané počasí. 

 
ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ STAROSTCE OBCE OSTRAVICE, PANÍ MGR. PAVLÍNĚ 
STANKAYOVÉ ZA VELMI VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP K AKCI V50. 
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika  

Nezoufám 

Drahý je chleba i nafta je drahá, 
do rezerv bankovních teď už se sahá.  

„Myslete na důchod!“ říkala vláda. 
Proto jsem začala spořit za mlada. 

Tak jako slimáci žerou mi zahrádku,  
inflace žere mou starobní pohádku. 

Důchod se vzdaluje, peníze slábnou, 
nebudou hodnotu mít pak už žádnou. 

Teď ale četla jsem dost dobrou zprávu,  
výsledky hutě jsou v nejlepším stavu. 

Proto si nezoufám, velmi jsem hrdá,  
že se tak vyplácí má práce tvrdá.  

Výsledky výborné i v této krizi,  
obrovské výkony mi nejsou cizí. 

Nyní, když si na bráně znamenám průchod, 
už mě tak netrápí zmařený důchod. 

 Věřte mi, nemluvím z cesty, či ze snu. 
Do penze nepůjdu, tady já zesnu!   

 

Závazné přihlášky s nevratnou zálohou 
800,-Kč do 15.7.2022, doplatek do 

15.8.2022 na tel. 2051 nebo 
Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com 

pořádá 8.9.-11.9.2022 turistický zájezd do VYSOKÝCH TATER 
Cena pro účastníky : 2 700 Kč (členové a rodinní příslušníci, kteří letos nečerpali dotaci) 
                                  : 1 700 Kč dítě do 14,99 let na přistýlce 
Cena pro ostatní      : 3 900 Kč 
                                  : 2 900 Kč dítě do 14,99 let na přistýlce 
(Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a polopenzi v hotelu  
Rysy v Tatranské Štrbě) 
8.9. Odjezd 5:30 hod. Ostrava, parkoviště Domu kultury 
                    6:00 hod. Havířov, parkoviště u Kauflandu u AN 
9.9.-10.9.: Individuální program, je možno zúčastnit se společných túr (info: krejcir37@seznam.cz). 
11.9.: Po snídani návštěva Štrbského plesa. Odjezd ze Štrbského plesa v 16 hodin.  
Změna programu vyhrazena.  

Upozorňujeme, že každý 
absolvuje zájezd na vlastní 

nebezpečí! 

ZA ROK SE NA VŠECHNY 
TĚŠÍME NA JUBILEJNÍM 

50. ROČNÍKU V50 


