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Peníze přišly, budou sloužit huti v Ostravě?
Ing. Petr Slanina

Zdánlivě to vypadá, že je vše v pořádku.
Všem zaměstnancům bylo tiskovou zprávou 7.5.2021 sděleno, že Liberty Ostrava již má na účtu 100 % částky za
prodej emisních povolenek Liberty Galati. Zisk z tohoto
prodeje byl použit na výplatu odměny k 70. výročí založení
huti a každý zaměstnanec obdržel 13 070 Kč čistého. Zbylá část zisku by měla být použita na investiční projekty Liberty Ostrava. Na první pohled to vypadá, že se vlastně nic
nestalo. Peníze přišly, tak co?
Ale ve skutečnosti nejsou peníze jako peníze. Peníze alokovány v povolenkách byly zárukou a jakousi jistotou, že
budou sloužit na účely popsané v Dohodě mezi Liberty a
odbory, což je modernizace huti. Není jednoduché
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s povolenkami obchodovat, aniž by to prošlo bez povšimnutí. Toto se, ale o penězích na účtu říct nedá. Nedá se
dost dobře ohlídat, kde ve finále skončí a zkušenost
z minulých let je alarmující. Peníze odtekly do zahraničí a
v Ostravě zůstala podfinancovaná firma se zastaralým zařízením. Nutno dodat, že problém s investováním a chodem
firmy musíme hledat již ve špatně nastavené privatizaci,
kdy nový majitel neměl za povinnost tehdejší Novou huť
modernizovat.
Tato zkušenost a obava o budoucnost firmy, významné
nejen pro kraj, ale pro celou Českou republiku, je důvodem, proč nemůžeme být spokojeni. Cesty pro narovnání
důvěry mohou být jen dvě. Buď se emisní povolenky za
utržené peníze nakoupí zpět a budou uloženy pro potřeby
modernizace, nebo se peníze jednoznačně a za jasných
podmínek využijí pro budoucnost hutě.

Zasedání Správní rady České Průmyslové Zdravotní Pojišťovny
– několik hodin v jiném světě
Vítězslav Prak

Ve středu 28. dubna proběhlo druhé zasedání Správní rady v tomto funkčním období.
Nebudu Vás unavovat informováním o projednávané agendě, zaměřil bych se raději na
atmosféru zasedání a styl vedení pojišťovny ze strany generálního ředitele a jeho podřízených.
Na zasedání Správní rady předložil k projednání generální ředitel Ing. Petr Vaněk možnost vyplacení kvartálních prémií
zaměstnancům i přesto, že nebyly splněny všechny prémiové ukazatele. Pro mne, jako zaměstnance firmy Liberty Ostrava a dlouholetého předsedu vyjednávačů za stranu zaměstnanců, bylo až nepochopitelné, jak se generální ředitel bil
za vyplacení 100% prémií pro své podřízené. Jak argumentoval, jak se svých zaměstnanců zastával, jak zdůvodňoval,
proč v této pandemické době bylo nereálné všechny prémiové ukazatele splnit. Jak vysoce hodnotil pracovní nasazení a
loajalitu všech svých podřízených.
A to byl důvod, proč jsem již na zasedání Správní rady věděl, jak svůj článek nazvu. Bylo to totiž opravdu několik hodin
v jiném světě. Ve světě (firmě), kde se evidentně pracuje zaměstnancům jinak než u nás. A kde si jich a jejich práce
nadřízení váží také jinak. Nemyslím si, že by zaměstnanci pojišťovny neměli náročné úkoly, že by jejich nadřízení nebyli
přísní, ale …
Vím, že indická mentalita je jiná než středoevropská, ale když podnikám v nějakém geopolitickém prostoru, měl bych
své chování tomu alespoň elementárně podřídit.

Rekondice
Martin Klein

Po roční pauze, která byla způsobena možná čínskými
netopýry v podobě viru Covid 19, se opět rozjíždějí rekondičně ozdravné pobyty.
Ve dnech nedávných byly zveřejněny termíny a destinace
těchto pobytů. Nabídka je opět bohatá a zajímavá. Zaměstnanci pojištění u ČPZP mají možnost absolvovat 8 denní či
15 denní pobyty v Luhačovicích, Priessnitzových lázních
v Jeseníku, Novém Smokovci a Turčianských Teplicích.
Pro zaměstnance ostatních pojišťoven je zajištěn pobyt
v lázních Luhačovice.
Nutno taky podotknout, že na letošní lázně už zaměstnanci
nemusí čerpat dovolenou na celý pobyt. Vše se vrátilo do
zaběhnutých kolejí. To znamená, že budou čerpat u 15

denních pobytů 7 kalendářních dnů dovolenou + 8 kalendářních dnů pracovní volno s náhradou mzdy. U 8 denních
pobytů je to půl na půl. Podle mimořádného opatření, platného v ČR od 12.5.2021, mohou zaměstnanci všech pojišťoven a všichni rodinní příslušníci jet v případě, že absolvovali ANTIGENNÍ test s negativním výsledkem nejdéle před
48 hod., nebo absolvovali PCR test s negativním výsledkem nejdéle před 48 hod., prodělali onemocnění COVID19, uplynula doba izolace a od potvrzení pozitivity neuplynulo více než 90 dní a nebo mají vystaven certifikát MZČR
o provedeném očkování na COVID19, od jehož aplikace
uběhlo nejméně 14 dní. Všem, kteří se letošních pobytů
zúčastní, přejeme krásné počasí a spoustu odpočinku, který si v této nelehké době zaslouží.

KRÁTCE

• Do konce května bude podepsána Dohoda o Evropské radě
zaměstnanců Liberty

• Podílíme se na přípravě revitalizace šaten
• 6.5. proběhlo zasedání Rady Hutnické odvětvové sekce
OS KOVO
• K 31.5. ukončí pracovní poměr Ing. Jiří Michálek, ředitel
pro bezpečnost a zdraví
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Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili mítinku a
kterým není osud naší huti lhostejný.
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Věřte
Radost teď zasáhla celou huť,
pýchou se zdvihá má i tvá hruď.
Výročí ještě tu zdaleka není,
a už jsme dostali zajímavé jmění.
A je to taková podivná oslava,
že ji snad nevěří celičká Ostrava.
Jediný majitel na hromadě valné,
navrhl, schválil. Námitky? Marné.
Já jsem ten, který to všechno ovládá,
diktovat nebude mi žádná vláda.
Jestli si přejete tak cokoliv slíbím,
jenom já všechny ty transakce řídím.
A že vám připadá, že něco tu nehraje?
Věřte mi! Váš Sanjeev, zdravím vás
z Dubaje!

Štáb V 50 při ZO OS KOVO Liberty Česká republika vyhlašuje
na sobotu 29.5.2021
48. ročník pochodu

VALCÍŘSKÁ 50
•
•
•
•
•
•
•

KDE: areál fotbalového hřiště TJ Ostravice
TRASY: pěší 10, 15, 20, 50 km
cyklo 50 km
Každý účastník obdrží na startu dárek
Ze startovného je v cíli hrazeno občerstvení
Po absolvování trasy každý účastník obdrží diplom
Je připravena dětská trasa se zábavou a dárečky
Čepuje se Valcířský ležák a Koksařský dehet

Přijďte spláchnout coronavirové zákazy!
Prosíme o dodržování všech opatření v souvislostí s pandemií Covid-19.
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
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