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Vyhlášení stávkové pohotovosti ve firmě
ECOCOAL Slag Handling s.r.o je zřejmě otázkou nejbližších dnů
Vítězslav Prak

V pondělí 14. června
2021 se uskutečnilo
další kolo kolektivního
vyjednávání ve firmě,
na které je Liberty Ostrava životně závislá.
ECOCOAL totiž zpracovává naši strusku. Většina zaměstnanců firmy
ECOCOAL se cítí jako zaměstnanci druhé kategorie. Přesto, že pracují v nelehkých pracovních, ekologických i klimatických podmínkách, nemají kolektivní smlouvu a veškeré
jejich mzdové nároky a benefity řeší mzdový předpis, který
vydává zaměstnavatel bez projednání s odborovou organizací, která ve firmě působí. Dokonce mzdový předpis, který
je platný od 1.1.2021, byl předán zástupcům Základní organizace OS KOVO Liberty Česká republika až 14. června
letošního roku. Zaměstnancům ECOCOAL již došla trpěli-

Šatny na koksovně
Marta Polášková

Přijdete do práce, na šatně se potkáte s kolegy
z předešlé směny, někdy si zanadáváte, jindy se zasmějete.
Jdete se sprchovat a ani vás nenapadne si zamykat skříňku, vždyť jste mezi svými. Na každé šatně je šatnářka, která se stará o řádný chod a úklid šatny. Pokud potřebujete
odejít dříve, např. k lékaři, na školení, nebo se během pracovní doby potřebujete převléknout, či cokoli jiného, stačí
zazvonit a jste vpuštěni dovnitř. Zkrátka tyto ženy mají šatny pod palcem. Tak to jsou doby dávno minulé. Nyní chodí
šatnářky uklízet po celém závodě, takže pokud se potřebujete na šatnu dostat během pracovní doby, rovná se to zá-
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vost a většina z nich se vyjádřila, že pokud zaměstnavatel
nezačne urychleně jednat o nové Kolektivní smlouvě, jsou
připraveni vyhlásit stávkovou pohotovost a následně přistoupit i k ostré stávce! Co by to pro huť znamenalo, nemusím předpokládám vysvětlovat. Možná se někteří z Vás
sami sebe ptáte, co se to v Ostravské huti děje? Stávková
pohotovost v Liberty Ostrava, stávková pohotovost
v TAMEH Czech, pravděpodobné vyhlášení stávkové pohotovosti v ECOCOAL, což je také vyčleněný provoz
z Ostravské huti. Neděje se nic divného! Jen nám, zaměstnancům enháčka, již došla trpělivost, které jsme měli zbytečně více, než si náš zaměstnavatel zasluhoval. Teď se
láme chleba, dalších 15 let drancování už naše firma nemůže přežít. Vedení deklaruje, jak se všemožně snaží nalákat do huti nové zaměstnance, dokonce některým nabízejí i nábor přímo do kmene! A oni, pacholci, se nepředbíhají ve frontě u náborového střediska!!! Proč asi? Protože
uchazeče o zaměstnání nezajímají nějaké marné studie o
ocenění pracovních míst. Je zajímá, co dostanou každý
měsíc do výplaty! A pokud to nebude průměrný výdělek
v České republice plus příplatky za směnnost a hnusné
pracovní prostředí, tak budeme hledat marně! A stávková
pohotovost se může brzy změnit na …
zraku. A tak se stává, že šatny zůstávají odemčeny, což je
zřejmě signál pro nenechavce. V současné době se u nás
rozmohl nešvar, a to krádeže na šatnách. V krátké době
zaměstnanci hlásili poničené skříňky, ztráty oblečení, peněz i dokladů. Na šatnách máme pospolu jak kmenové a
agenturní zaměstnance, tak i externí firmy. Vzhledem
k tomu, že doba, kdy jsme měli šatnářky na každé šatně,
se už nevrátí, snažíme se s vedením závodu najít optimální řešení pro tuto situaci. Prioritně proběhla pochůzka na
šatně č. 2 ohledně instalace elektronického přístupu, kdy
má každý zaměstnanec na své kartě nahrán přístupový
kód. Od kolegů ze závodu 14 víme, že řešili podobné problémy. Udělali dvě opatření. Zajistili elektronický přístup a
externím firmám vyčlenili samostatnou šatnu. Problémy se
hodně omezily. Věřím, že tomu tak bude i na Koksovně.

Jízda na kole do práce je zdravá – ale nesmí být nebezpečná
Ivan Pěknica

V roce 2020 v ČR zemřelo na 40 cyklistů. Sami cyklisté způsobili 2728 nehod.
Ale to je jen statistika nehod, které byly šetřeny policií. Případů, kdy někdo spadne z kola, zle
se dokaličí, ale doplazí se domů a policie to nešetří, bude několikanásobně více. Podle statistik
jsou dvě třetiny nehod cyklistů způsobeny jejich vlastním zaviněním. Kdo často jezdí na kole,
se určitě s pádem vlastního těla seznámil. Díra v cestě, která tam včera nebyla, překážka, kterou tam někdo nastražil, štěrk v zatáčce, který tam někdo vysypal, či vozidlo, které by tam nikdo nečekal. A bum – ležím. Oddělení bezpečnosti práce každoročně provádí preventivní akci zaměřenou na bezpečnost cyklistů. Zaměstnavatel nemá žádný zájem na tom, aby se zaměstnanci na kole něco stalo, ať už v areálu firmy, nebo mimo ni. Během jednoho květnového týdne bylo v areálu naší firmy kontrolováno 332 cyklistů. Naprostá většina kolistů a jejich bicyklů byla
vzorně vybavena. Přilba, zářivé reflexní oblečení a plně vybavené kolo, je u většiny normální standard a takové kontroly
je nemohou zaskočit. S úsměvem se podrobili rychlé kontrole, získali dárek a na svém stroji dál ujížděli. Ale je tu i drobná skupinka odpíračů, pro které je přilba nepřijatelná, reflexní prvky
KRÁTCE
nevkusné a vybavení kola zbytečné. A jak už je to u odpíračů obvyklé,
•
Podporujeme
prodloužení
ochranných opatření
mají vždy připraveno dvacet důvodů, proč tu či onu výbavu nemají.
na
dovoz
oceli
do
EU
Transplantační chirurgové si mnou ruce – mladý cyklista bez přilby je
zásobárna kvalitních orgánů. Potom je tu stále se zvětšující skupina • 9.6. proběhla schůzka k EWC
elektrokoloběžkařů, kteří se jako surikaty proplétají mezi chodci, cyklis- • 21.8.-22.8. pořádáme zájezd do Prahy
• 9.9.-12.9. pořádáme zájezd do Pasohlávek
ty i auty. Ale to už je na jiný článek….
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Valcířská 50
Vladimír Marek

Je sobota ráno.
Venku počasí, že bych ani psa nevyhnal. Chvíli váháme, ale nakonec vyrážíme z Ostravy směr
Ostravice. Čím blíž jsme horám, tím víc prší. Na hřišti už je všechno v plném proudu, a tak se
registrujeme, děti dostaly drobný dárek a jdeme na jedno. Hned potkávám lidi, které jsem díky
různým omezením neviděl celý rok.
Přestává pršet a vyrážíme na cestu. Kvůli počasí volíme s dětmi 10 km trasu a děláme dobře.
Než jsme dorazili do Malenovic, stihli jsme asi 3x zmoknout, ale nejsme z cukru, takže pohoda. Pod sjezdovkou zvládáme pár soutěží, drobotina nafasuje další dárky, dáme jídlo a svištíme zpátky.
Počasí se trochu umoudřilo a na hřišti v Ostravici se rozjely kolotoče. Samozřejmě toho využíváme! Děti jsou spokojené
a plné zážitků, stejně jako dospělí. Nezbývá, než poděkovat celému štábu, který letošní V50 organizoval a těšíme se na
příští rok.
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I přes nepříznivé počasí přišlo na V50 200 účastníků.
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Nebezpečí je na huti více než dost
Ivan Pěknica

Každý, kdo sleduje prezentace bezpečnosti práce, se letos nestačí divit.
Ještě není ani půl roku 2021 za námi a úrazů ve statistice je více než za
celý loňský rok. O letech předcházejících ani nemluvě. Čím to je? Covidovým psychickým vyčerpáním? Zvyšováním výroby? Nedostatkem zaměstnanců? Těžko říct, snad vším dohromady. Naštěstí naprostá většina všech
incidentů nejsou poranění závažná. Ale, stačil by malý kousek a ten prst by
nebyl pohmožděn, ale amputován. Stačil by malý krok vedle a ten pád by
nebyl na rovině, ale z třímetrové výšky a stačilo malinko méně štěstí a místo popálené ruky mohl být spálený obličej.
Jeřábnická
Je na tomto stavu možné najít něco pozitivního? Ale ano! Jestliže
v minulosti bylo přiznání pracovního úrazu něco, co rozpoutalo mašinérii
vyšetřování, obviňování a postihů zaměstnanců, kteří se zraněným, nebo S obrovským jeřábem jezdím sem, tam,
jeho prací, neměli nic společného, tak dnes snad už se věci mají jinak. Mihodiny dlouhé si s nikým nepokecám.
stři už přišli na to, že zavolat sanitku kvůli prověření, zdali pád zaměstnanci
Malé i veliké převážím břemena,
nezpůsobil nějaké vnitřní zranění, není závadou – právě naopak. Zaměst- chlapi se pode mnou chovaj jak vemena.
nanci snad už pochopili, že je opravdu nutné oznámit vlastní poranění a
netajit to. Protože každý, ale úplně každý, si hned po úrazovém ději uvědoLezou mi pod háky, nedbají signálů,
muje, co udělal špatně a
tak jako na stavbě až někde v Nepálu.
kde byla chyba.
Rád bych vám vzkázal, vy blázniví pitomci,
Dávejte tedy na sebe poněco se vysmekne a už jste na konci.
zor. To, co byste určitě
věděli po vlastním zranění,
Na konci bytí, na konci éry,
si zkuste uvědomit ještě
nedáte života, ni kariéry.
před tím, než se zranění
Mně taky zničíte všechno, co mám,
stane. Nebojte se svým
bude ze mě troska, co zavřela krám.
kolegům říct, že něco dělají blbě, že je to ohrožuje.
Proto vás prosím, když převážím věci,
Ruce, nohy, hlava se naodstupte, počkejte, nechte si kecy.
hradit nedají. Život už vůbec ne. A nebezpečí na
huti je více než dost.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika pořádá

16.9.-19.9. 2021 turistický zájezd do VYSOKÝCH TATER
Cena pro účastníky : 2 600 Kč (členové a rodinní příslušníci, kteří letos nečerpali dotaci).
: 1 600 Kč dítě do 14,99 let
Cena pro ostatní
: 3 800 Kč (dítě 2 800 Kč)
(Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a polopenzi v hotelu
Sorea Hutník II v Tatranských Matliaroch, krytý hotelový bazén)

16.9. : Odjezd : 5:30 hod. Ostrava, parkoviště Domu kultury
6:00 hod. Havířov, parkoviště u Kauflandu u AN
Před ubytováním návštěva vesničky Vlkolínec (Velká Fatra).
17.9.-18.9. : Individuální program, je možno zúčastnit se společných túr (info: krejcir37@seznam.cz).
19.9. : Po snídani návštěva Štrbského plesa. Odjezd ze Štrbského plesa v 16 hodin.
Změna programu vyhrazena.

Závazné přihlášky s nevratnou
zálohou 800,-Kč do 15.7.2021,
doplatek do 15.8.2021 na tel.2051
nebo
Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com

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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