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KRÁTCE  

 

• Od 1.1.2020 zaměstnavatel mění směnnost na P1500, 
zaměstnanci s tímto krokem nesouhlasí 

• 7.12.2019 jsme zorganizovali tradiční adventní zájezd, 
tentokrát do Brna 

• 31.1.2020 plánujeme jednodenní lyžařský zájezd na 
Malino Brdo  

Vážené kolegyně, kolegové 
Marta Polášková 

 
Už jen krůček nás dělí od dalšího roku, roku 
2020. Když se ohlédneme zpět, co vše se 
během letošního roku událo, vydalo by to na 
knihu. Byly chvíle dobré i horší. Úspěšně 
jsme prošli obdobím prodeje firmy a všichni 
jsme napjatě očekávali, jak se nám u nového 
majitele bude pracovat. Což o to, pracuje se 
nám stále stejně, jen evropský trh s ocelí 
zamíchal kartami a všichni to cítíme. Ať už 
zaměstnavatel nebo sami zaměstnanci. Přes veškerou snahu firma nedosáhla dobrých výsledků, a proto nebyla vypla-
cena odměna na konci roku. Snad nám nový rok bude příznivěji nakloněn. Blíží se čas vánoční, čas klidu a pohody a 
proto Vám všem za vedení Základní organizace OS KOVO Lliberty Česká republika přeji opravdu hezké, pohodové a 
ničím nerušené vánoce. 

Vyjednávaní dodatku KS na rok 2020 
Ing. Petr Slanina 
 

Vzhledem k situaci, která je momentálně na trhu s ocelí, 
jsme odložili vyjednávaní dodatku KS v LO na konec ledna 
2020. Prodloužením platné KS, jsme zachovali platnost celé 
stávající KS. 
V dceřiné společnosti LEPO jsme také prodloužili platnost, 
nicméně k pokračování v jednání dojde 7.1.2020. 

Děkujeme, za zastání se ocelářství!!! 
 
Zajímavý projev poslankyně Evropského parlamentu  
Ing. Kateřiny Konečné najdete na :  
https://www.facebook.com/konecna.k/
videos/754836758260030/ 

Situace v ocelářství 
Ing. Petr Slanina  
 

Situace na evropském trhu 
s ocelí se bohužel nelepší. 
Toto jsme my, zaměstnanci 
Liberty Ostrava a.s., pocítili 
ve výplatě před Vánocemi. 
Nesplnila se podmínka pro 
výplatu odměny za hospo-
dářské výsledky dle platné 
KS. K tomu všemu je pořád 
podstatná část zaměstnanců 
doma a dostávají 70% mzdy 
(zákoník práce udává 60 %).  

Proběhlo další „druhé“ jednání Komise pro ocel, ale bohu-
žel hmatatelné výsledky z tohoto jednání nejsou. Nejsem si 
jist, že státní úředníci si jsou vědomi vážnosti situace. 
Všichni by si měli uvědomit, že firma, která vyrábí ocel, je 
pro stát strategická, i když je soukromá. V pátek 
20.12.2019 budeme celkovou situaci probírat s premiérem 
Andrejem Babišem. 

Zeptali jsme se za vás 
 
Mám poškozené reflexní prvky. Musím montérky vy-
měnit? 
Montérky, které nemají reflexní prvky nepoužívejte. Po-
kud je jinak OOPP v pořádku, lze ho nechat opravit. Prá-
delna ale tuto práci většinou neudělá sama od sebe (aby 
nedocházelo k platbám za zbytečné opravy), je třeba o 
opravu požádat.  
- vložte montérky do sáčku společně s papírem – poža-
davkem na opravu (formulář je na intranetu – šablony 
hospodářské a majetkové) 
- sáček vložte do kontejneru na špinavé prádlo 
Takto lze vyřešit nejen opravu reflexních prvků ale i zkrá-
cení délky, opravu zipu atp.  
 
Za pomoc při odpovědi na tuto otázku děkujeme paní Ivaně 
Mourkové—Řízení skladů a zásob 

Další otázky a odpovědi příště. 

https://www.facebook.com/konecna.k/videos/754836758260030/
https://www.facebook.com/konecna.k/videos/754836758260030/
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Sportovní a kulturní komise při ZO OS KOVO Liberty Česká republika 

Pouze bruslení 
(bez hokejek).  

Možnost zapůjčení 
bruslí na místě. 

BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

ZIMNÍ STADION HAVÍŘOV 

28.12.2019 od 16:30 do 17:45 

VSTUP ZDARMA pro všechny zaměstnance LO  (včetně agenturních)  a          
dceřiných společností. Bruslení na vlastní nebezpečí ! 

Zájemci se hlaste u Jitky Javůrkové tel. 2051; Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com 

Badmintonový turnaj 
Robert Kögler 

 
V sobotu 16.11. pořádala naše ZO již 5. ročník badmintonového turnaje.  
Sportovního klání 
se zúčastnilo 17 
kvalitně připrave-
ných hráčů, posil-
něných dobrou 
náladou, pět z nich 
bylo navíc vyzbro-
jeno ženskými 
zbraněmi. Utkání 
se hrála, až na ne-
patrné úpravy, ve 
stejném systému 
jako uplynulé roč-
níky. Při pohledu 
na probíhající hru bylo jasně vidět, že jsou to souboje ukrutné a ani jedna dvojice 
nedá jediný bod lacino. Soutěžící byli tak vtaženi do hry, že neměli téměř ani prostor 
nabídnout si připravené občerstvení. Atmosféra byla úžasná a radost ze hry nešla 
přehlédnout. Poděkování patří všem účastníkům za sportovní chování, gratulace ví-
tězům a věřím, že za rok si znovu přijdete s chutí zapinkat.    

1.místo :  Kamil Vadas,    
     Petr Slanina  
2.místo :  Jaroslav Vařák,            
           Stanislav Ostruška  
3.místo :  Petr Hrbáč,  
    Petr Holuša           

Vánoční realita 
 

Včera při průchodu přes bránu, 

tam co jsou vrzavé šraňky, 

našel jsem na zemi po ránu, 

ve sněhu skleněné baňky. 

Jsou to jen malinké ozdoby 

ve tvaru stromku a ryby, 

snad z auta náhle vypadly, 

nyní už někomu chybí. 

Pověsím stromek na lampičku, 

rybičku položím na stůl, 

políbím svou malou Aničku, 

jablko rozkrojím napůl. 

Vánoce prožijem skromně, 

hlavně však, že jsme zdraví, 

bude to o tobě, o mě, 

nevadí nám v krámech davy. 

Pěkné vánoce! 


