SRPEN 2019
ZPRAVODAJ

eNHáčko
VII.ročník

Vydává ZO OS KOVO Liberty Česká republika
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Ode dneška Vás a Vaše zájmy hájí Základní Podle našeho názoru se projekt spojení Koksovny a Válcoorganizace OS KOVO Liberty Česká republika! ven zdařil. Díky pilné každodenní práci celého kolektivu
Vítězslav Prak

Je to pár let, co jsme Vám sdělovali, že musíme upustit od našich
původních názvů Koksovna a
Válcovny, které byly tehdy hodně
dobrou a ceněnou značkou.
Připravovali jsme naše spojení a
název Základní organizace OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
jsme si společně vybrali. Pevně
jsme věřili v to, že nový název bude mít zanedlouho stejné,
ale spíše ještě větší renomé, než původní dvě ZO. Jen ten,
kdo nebyl u budování značky Válcovny, nemůže pochopit,
jak těžce jsme se s tím názvem loučili! Nejinak tomu bylo
ale také u koksařů, kteří pod vedením Poldy Laskovského
mnoho let vytvářeli jednu z nejsilnějších odborových organizací v huti.

odborářů, tvrdému, ale férovému
vyjednávání s vedením společnosti
jsme si vybudovali u zaměstnavatele
oprávněný respekt. Podpora ze strany Vás, zaměstnanců naší firmy,
nás těší dvojnásob. Svědčí o tom,
že jsme se vydali správným směrem.
Právě to jsou ty důvody, proč Vám
dnes, s o hodně větším klidem sdělujeme změnu názvu naší Základní
organizace. Smysluplné odbory bez zaměstnavatele být
nemohou. Odbory tu jsou primárně od toho, aby hájily
oprávněné nároky zaměstnanců. To, že odbory musí často
také hájit naši firmu před vnějšími nepřátelskými vlivy, je
ale také pravda. Hlavně v dnešních dnech!
Mějte na paměti, že Základní organizace OS KOVO
Liberty Česká republika je tu i nadále pro Vás!

Dohoda s Liberty

7 let s Vodafone

Ing. Petr Slanina

Marta Polášková

K dnešnímu dni 23.8.2019 byla podepsána Dohoda mezi
odbory, majitelem firmy Liberty Ostrava a vedením firmy.
Dohoda se tvořila více než rok. Ještě než došlo k rozhodnutí,
kdo bude novým majitelem, jsme začali podnikat kroky k tomu,
ať zajistíme budoucnost naší huti na další roky. Poté, co vyplulo na povrch, že veškeré sliby ze strany ArcelorMittal o modernizaci se vypařily, stejně jako veškeré peníze, které ostravská
huť vyprodukovala, jsme začali o to usilovněji pracovat na tom,
ať má naše firma budoucnost.
Byl to velice hektický a vypjatý rok, který ale přinesl i pozitivní
věci. Mezi ně v prvé řadě patří spolupráce mezi odbory napříč
celou firmou. Ne vždy jsme měli stejný názor na to, jak postupovat, ne vždy to bylo jednoduché, ale důležitý je výsledek a
ten se dostavil.
Poté, až bude Dohoda podepsána od všech, tak ji určitě zveřejníme v plném rozsahu. Prozatím jen ve zkratce:
 Dohoda stanovuje, jakou výrobu a za jakých podmínek musí
nový majitel zachovat.
 Dohoda určuje zachování zaměstnanosti a pracovních míst.
 Dohoda popisuje, jak a za jakých okolností je nový majitel
povinen investovat a to do udržovacích a strategických investic.
 Dohoda zaručuje sociální jistoty a kolektivní smlouvu na příští
roky.
 Dohoda stanovuje, jak nakládat s emisními povolenkami.
 Dohoda řeší problém s nákupem energetiky TAMEH.
 Dohoda zajišťuje skutečnou konkurenci vůči ArcelorMittal.
 Dohoda popisuje transparentnost financování nákupu hutě.
 Dohoda popisuje transparentnost hospodaření hutě.
Děkuji za konstruktivní spolupráci všem, kteří se na tvorbě Dohody podíleli a to jak za stranu Liberty, vedení ostravské huti,
tak především všem předsedům odborových organizací v naší
huti a kolegům z naší ZO!!!
eNHáčko

Na podzim 2019 to bude 7 let, co jsme uzavřeli
smlouvu s Vodafone.
Vše začalo v roce 2012, kdy se navýšily tarify u zaměstnaneckého programu O2 a odboráři z Koksovny
přišli s návrhem oslovit Vodafone.
Začali jsme
s Vodafone jednat a 12. 11. 2012 byla podepsána
smlouva o spolupráci na dobu určitou do 30. 9. 2014.
V této chvíli byly tarify vyjednány jen pro členy ZO OS
KOVO AM ČR (Válcovny a Koksovna). Nechtěli jsme
si nechat výhodné tarify jen pro sebe, chtěli jsme se
zachovat férově a proto jsme nabídli ostatním předsedům ZO, aby se připojili k zvýhodněnému programu a i
jejich členové tak mohli využívat námi domluvené výhodnější tarify Vodafone. Téměř všichni se připojili.
V roce 2014 se zrušilo VPN, protože se vyjednalo volání a SMS v síti Vodafone neomezeně pro všechny.
Změny byly i u nejvyššího tarifu a klesla cena za data.
V roce 2016 se snažili všichni mobilní operátoři zdražovat tarify. Přesto se nám povedlo s Vodafone prodloužit smlouvu a využívat nadstandartní domluvené
tarify další dva roky beze změn. Přibylo jen připojení
bez kabelu a internet na doma. V roce 2018 se podařilo domluvit podmínky zase o kousek výhodnější a naši
členové tuto nabídku mohli využívat už od května
2018.
Pokračování na str.2

KRÁTCE
 17.9. pořádá ČMKOS v Praze manifestační mítink Konec
levné práce

 16.11. se bude konat badmintonový turnaj ve čtyřhře
 Kdo neobdržel sociální podporu za dlouhodobou nemoc
přes AMOS po 1.7., zadejte prosím znovu.
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Ekologie v Evropě
Ing. Petr Slanina

Jak se bude vyvíjet ekologie
v Evropě? Momentálně je společnost v EU hodně nakloněna k ekologii a za sebe říkám, že to je správné.
Máme určitou zodpovědnost za kvalitu nejen našeho života, ale taky
naších potomků.
Dovolím si tvrdit,
že jsem rád za
každou
aktivitu,
která má v úmyslu
zlepšení
kvality
života. Problém,
ale nastává ve
chvíli, když někdo
přináší
„jednoduchá“ řešení.

Zpravodaj ZO OS KOVO Liberty Česká republika
Naše firma udělala v této oblasti mnoho pozitivního. Nejsem odborník na
ekologii, ale znám kroky, které udělala
naše firma v této oblasti. Jsem za to
rád a věřím, že tento trend bude pokračovat. Proto jsou pro mě nepochopitelná rozhodnutí, která mají za následek
zvýšení dovozu oceli do EU ze zemí,
které se ekologicky nechovají. Vnímám
jako velice sobecké, když někdo pod
záminkou ekologie útočí na hutní podniky v EU, ale vůbec mu nevadí, že se
do EU dováží čím dál vetší množství
ocele z venku. Tato ocel má daleko
větší dopad na ekologii napříč celým
světem.
Opravdu si přejeme zánik ocelářství
v EU a chceme dovážet daleko více
ekologicky zatíženou ocel?

číslo 9

Ocelová Evropa
Na drátech, profilech i na slévárně,
zakázky čekáme, zatím však marně.
Co se to děje s evropskou ocelí?
Že by to s ní bylo už zcela v pr….?
Copak se teď děje ve světě litiny,
že se k nám dováží až z Argentiny?
Copak se to děje? Spotřeba klesla?
Nebo jsou v Evropě špatní u vesla?

7 let s Vodafone …..pokračování ze str.1

Z množství přibývajících SIM karet si troufám říci, že Vodafone byla a je pro odboráře dobrá volba. Posuďte sami. 12. 11. 2012 byla podepsána smlouva. V
Staví se mosty, staví se dálnice
lednu 2013 jsme využívali 370 SIM karet a na konci téhož roku už jich bylo
a tam je potřeba ocele nejvíce.
2 178. Číslo využívaných SIM karet stále stoupá. Momentálně jsme se dostali na
číslo 6 569 SIM karet. Pro ty, kteří ještě nemají program Vodafone, protože o
Staví se budovy, staví se stožáry,
něm třeba nevěděli, nebo jsou ve fázi rozhodování, připomínáme, jak si program pro zboží haly, pro letadla hangáry.
objednat. Na www.vodafone.cz/odboryam zadejte své ID, vyplňte objednávku a
odešlete. Po odeslání Odkud však pochází výrobky z ocele,
objednávky vám Vo- odkud je přivezli? Co říkáš Brusele?
dafone do 4 pracovních
dnů zavolá pro její ověŽe se k nám vozí ocel od Turků?
ření. Také můžete vyuCo na to říkáš ty - Lucemburku?
žít telefonní kontakt:
800 777 791 (volba č. 2). Přejeme všem,
kteří se rozhodli, i těm, kteří se rozhodují
využít zvýhodněného programu, co největší
spokojenost, protože to je náš cíl.

Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika
Pořádá zájezd do aquaparku WISLA
19. října 2019
2. listopadu 2019
Cena zájezdu pro členy ZO OS KOVO Liberty
Česká republika a jejich rodinné příslušníky je

100,- Kč, pro ostatní 250,- Kč
Orientační ceny v aquaparku: dospělý 40 zlotých za 1,5 hod., poté
5 zlotých za každých 30 min. Děti platí poloviční ceny.
Částku 100 Kč nebo 250,- Kč uhraďte nejpozději 14 dní před konáním zájezdu.

V ceně je doprava a oběd, vstup do aquaparku si hradí
každý sám.

Závazné přihlášky u Ing. Jitky Javůrkové tel. 2051.
Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com

Odjezd – Ostrava DK města Ostravy 8:00

Pojištění není součásti zájezdu.

– Havířov autobusové nádraží 8:30

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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