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KRÁTCE  

• Probíhají volby do všech orgánů ZO OS KOVO LČR 

• Dne 5.9. proběhne v Praze mítink Konec levné práce a 
  následně pak demonstrace 

• Jsou poslední volná místa na zájezdy do Tater a   
Pasohlávek 

• Činíme kroky pro zohlednění dřívějších odchodů do dů-
chodu u náročných profesí 

Blýská se na lepší časy, nebo se jen stahují 
mraky? 
Ing. Petr Slanina 

 
V poslední době to vypadá, 
že se všechno vyvíjí dobrým 
směrem. Podařilo se nám 
navýšit odměnu za dlouhodo-
bé výsledky, domluvili jsme 
pro všechny zaměstnance 
čtvrtletní prémie ve výši 
110%, podepsal se kontrakt 
na výstavbu nové ocelárny, 

zrušili jsme stávkovou pohotovost. S největší pravděpodob-
ností bych měl být nadmíru spokojený. A přesto nejsem. 
Přemýšlím, proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá. 
Všechny výše zmiňované věci jsou jistě pozitivní, ovšem 
realita situace ve firmě je jiná. Při podpisu smlouvy 
v řádech miliard Kč, v jedné z nejlepších hal na huti, prší 
na hlavu výkonnému řediteli Liberty Ostrava. Následně se 
zaměstnanci vracejí na svá pracoviště, kde jsou udělané 
provizorní stříšky nad elektrickými rozvaděči, protože do 
hal prší, jsou zatopené vodou a na opravu střech „nejsou 

peníze“. Na konci směny jdou zaměstnanci do sprch, které 
jeden z posledních personálních ředitelů komentoval slovy 
„Se nedivím, že se zde špatně lákají noví zaměstnanci“. 
A co se týká navýšení mezd, ze kterých nám inflace ukraju-
je stále více, uvidíme, jakmile začneme vyjednávat dodatek 
mzdové části KS. Tady se ukáže, jak to se zaměstnanci a 
potažmo celou firmou myslí majitel do budoucna vážně.  

Volba předsedy pracovní skupiny BOZP a ekologie EWC GFG Alliance 
David Verner 
 

Dne 29. června na prvním fyzickém zasedání pracovní skupiny BOZP a ekologie byla provedena velmi důležitá 
volba předsedy a místopředsedy. 
Tito lidé budou zajišťovat komunikaci mezi členy skupiny, předsedou EWC a také zástupci vedení GFG. Dále budou 
navrhovat program jednání, místo a další organizační záležitosti. Předsedou byl zvolen Vítězslav Prak a místopředse-
dou Jerzy Duda z Polska. Oběma gratuluji a těším se na spolupráci.    

EWC - jednání pracovní skupiny pro  
bezpečnost, zdraví a ekologii 
Vítězslav Prak 
 

Naši huť si prohlédli členové EWC, kteří se zúčastnili 
29.6.2022 jednání pracovní skupiny pro bezpečnost, 
zdraví a ekologii Evropské rady zaměstnanců. 
Je hodně důležité, že to byla právě naše Ostravská Liberty, 
která hostila účastníky prvního zasedání „na živo“ této pra-
covní skupiny. V úvodu jednání, jak již výše uvedl kolega 
David Verner, předseda EWC, byl zvolen předseda pracov-
ní skupiny pro bezpečnost, zdraví a ekologii. Poté jednání 
pokračovalo diskusí o stavu bezpečnosti a hygieny 
v jednotlivých závodech, zakázkovém naplnění a dalších 
provozních a ekonomických problémech. Ze všech podniků 
znělo jednohlasně, že všude chybí lidé, nedostává se 

v potřebné míře finančních prostředků na údržbu výrobních 
zařízení, nedělají se potřebné opravy. Samostatnou kapito-
lou jsou sociální zařízení. Jejich stav je povětšinou tristní a 
neodpovídá zdaleka evropským standardům jednadvacáté-
ho století.  
Po obědě a prohlídce areálu Liberty Ostrava se členové 
EWC přesunuli na Landek, kde se mohli seznámit i 
s historií hornictví na Ostravsku. Při odpoledním jednání 
byl zvolen místopředsedou naší pracovní komise kolega 
z Polska, Jerzy Duda. Členové pracovní komise se dohodli, 
že vzhledem ke smrtelnému pracovnímu úrazu, kdy byl 
zaměstnanec externí firmy usmrcen elektrickým proudem 
v Liberty Ostrava, se zaměříme právě na tuto problematiku.    
Příští jednání bude v rámci podzimního plenárního zasedá-
ní EWC v září v Praze a v lednu 2023 bude zasedat pra-
covní skupina pro bezpečnost, zdraví a ekologii u kolegů 
ve Skopje. Závěrem musím poděkovat Denise Sedláčkové 
a jejímu týmu, stejně jako Barboře Černé Dvořákové za 
pomoc při přípravě i v průběhu jednání komise.  
 
 



 

X.ročník               Zpravodaj ZO OS KOVO Liberty Česká republika                       číslo 7  

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 2 
  JSME TADY PRO VÁS 

 

Déšť radosti 

Bývala to trať pásová, nyní je to linka Koch, 
když do haly vstupujeme vydechneme všichni: Och! 

 
Je tu dneska velká sláva, o tom nejsou pochyby.  
Rozvinuli modrý tepich, budem šťastni za chvíli. 

 
Všichni vzali na tu slávu své nejlepší montérky,  

kdo by řek, že obléknou je též z čétéčka reportérky. 
 

Proslovy a prohlášení, kolik už jsme jich slyšeli? 
Ale pak je podepsaná smlouva s firmou Danieli. 

 
Nejásáme zdaleka, to je jev dost patrný, 
v této huti bez vedení jsme dosti opatrní. 

 
Investice minimální, zisky někam utíkají, 

stroje už jsou penzisti a střechy se rozpadají. 
 

Ale snad je shůry dáno, ten Nejvyšší všechno tuší, 
a do haly plné lidí i přes střechu krásně prší. 

 
Nejsme vůbec rozmrzelí, držíme si pevně pěsti, 
víme totiž zaručeně, že nám prší samé štěstí!  

Výlet do Jeseníků 
Kristina Sanitríková 
 

Dne 18. června jsem se poprvé 
zúčastnila turistického výletu, 
pořádaného naší ZO, přes horu 
Smrk na chatu na Paprsku a na 
Dalimilovu rozhlednu.  
V 6:30 jsme na parkovišti naproti 
Domu kultury v Ostravě nastoupili 
do autobusu přijíždějícího z Havířo-
va. Proběhla kontrola, zda jsme 
všichni a pak už nám nic nebránilo 
vyrazit na cestu, která trvala cca 2 
hod. Cílem byla vesnice Ramzová, 
odkud jsme se všichni společně 
vydali na vrchol Smrk. Po dvou 
hodinách mírného stoupání, které 
doprovázelo krásné slunné počasí, 
jsme dorazili na vrchol. Schováni 
pod stromy jsme uvítali trochu stínu 
a využili pauzu k odpočinku a svači-
ně. Po pauze vedly naše kroky 
směrem k chatě na Paprsku. Bohu-
žel jsme zjistili, že majitel chaty 
pořádá soukromou akci a k naší 
smůle nás nepozval, a tak jsme udělali jen pár fotek okolí a vydali se 
dál k naší poslední zastávce a to k Dalimilově rozhledně. Rozhledna 
je opravdu jako z pohádky. Osvěžení v podobě piva, malinovky nebo 
nanuku, nám v tom slunečném dni všem přišlo náramně vhod. Pak 
ještě hurá na rozhlednu, pokochat se výhledem po širokém, dalekém 
okolí a vyrazit na parkoviště, kde nás vyzvedl autobus. Výlet bych 
zhodnotila jako vydařený a už se těším na další. 

 

Petice na podporu kandidatury Josefa Středuly 
na volbu prezidenta České republiky 

 můžete podepsat u svých  
úsekových důvěrníků nebo na sekretariátu 

ZO OS KOVO Liberty Česká republika.  
S sebou si vezměte platný průkaz totožnosti. 


