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eNHáčko
IX.ročník

Vydává ZO OS KOVO Liberty Česká republika

číslo 6

Protestní mítink
5.5.2021 od 13:45 hod.
u hlavní brány

•
•
•
•
•

•
•

Může tato huť přežít další vyvádění peněz?
Chceme dopadnout jako OKD, Vítkovice, Poldi?
Zůstane ocelařina v Ostravě?
Kolik slibů a lží ještě přežijeme?
Povolenky jsme bránili před Mittalem pro budoucnost naši huti a našeho kraje, ne pro Guptu!
My jsme tady doma, před Mittalem i po Guptovi!
Chceme moderní ekologickou firmu!

Přijďte podpořit svou
budoucnost v této firmě.
Přijďte podpořit

budoucnost našeho kraje.
Jak vznikla odměna k výročí 70 let huti
Ing. Petr Slanina

Před více než dvěma měsíci jsme dostali nabídku v rámci vyjednávaní. Nabídka zněla, že zaměstnanci dostanou odměnu 3 000,-Kč, pokud nebudeme mít nic proti tomu, že se do Rumunska „půjčí“ podstatná část
povolenek. Následně jsme se dozvěděli, že se jedná o 3 miliony tun CO2 povolenek. Tuto nabídku jsme odmítli s tím, že nechceme spojovat CO2 povolenky s vyjednáváním.
Před více než měsícem jsme dostali novou nabídku. Ta zněla, že pokud nebudeme mít nic proti tomu, že se
„půjčí“ 2,5 milionu CO2 do Rumunska, dostanou zaměstnanci odměnu 13 000,-Kč. Opět jsme tuto nabídku
odmítli s tím, že nechceme spojovat CO2 povolenky s vyjednáváním. Jsme přesvědčeni, že zaměstnanci si
tuto odměnu za svou práci zaslouží nejen z důvodu plné výroby a vysokých zisků, ale také proto, že nedošlo
k vyplacení 100 % prémií a k navýšení mezd v letošním roce došlo až k 1.4.2021.
Včera 3.5.2021 jsme se dozvěděli, že všichni zaměstnanci dostanou odměnu 13 070,-Kč.
Od začátku jsme vedení tvrdili, že zaměstnanci si odměnu zaslouží bez ohledu na prodej povolenek.
Jsme rádi, že vedení Liberty vyslyšelo naše argumenty a s Vámi zaměstnanci se rádi uvidíme 5.5.2021 před
hlavní bránou.
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Podporu nám vyjádřila řada odborových organizací a svazů

•

ZO OS KOVO Třinecké železárny a.s.

•

Sdružení hornických odborů a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

•

Odborová organizace Aliance drážního provozu

•

Odborový svaz hasičů

•

Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu

•

Odborový svaz UNIOS

•

Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví

•

Odborový svaz pracovníků knihoven

•

Odborový svaz Media

•

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

•

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

•

Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

•

Odborový svaz Stavba ČR

•

ZO OS KOVO Motor Jikov

•

ZO Železárny Veselí

•

Herecká asociace
Nadále chodí další a další podpory.

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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