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KRÁTCE  
 

• Řešili jsme problém s přístupem nových zaměstnanců na 
„Můj portál“ 

• Chystají se volby člena  Dozorčí rady voleného zaměst-
nanci (21.-27.1.2022) 

Vážené kolegyně, kolegové 
Marta Polášková 
 

Kvapem se blíží konec roku a my se ohlížíme, co se v letošním roce povedlo a co ne a přemýšlíme, co nás čeká 
v roce nadcházejícím.  
My, kteří v této firmě pracujeme spoustu let, si říkáme, že nás tady už nemůže nic překvapit. Ale vždy se najde situace, 
která nás zaskočí. Loňský rok byl obtížný a věřili jsme, že ten letošní se vrátí do normálu jak v ocelářství, tak v našich 
soukromých životech. Covid -19 je ale jako tasemnice. Ne, a ne se jí zbavit. Přesto nebyl letošní rok úplně špatný. Závo-
dy najely na plné výroby, začali se nabírat noví zaměstnanci, což jsou dobré zprávy. Mezi ty negativní ale patří, že lidí je 
pořád málo, zvýšily se hodiny přesčasové práce a taky zůstává hodně nevybrané dovolené. Pozitivní je, že se letos no-
vým zaměstnancům, nastupujícím přes agentury, konečně otevřely brány ke vstupu do kmenového stavu po půl roce 
práce v huti. S napětím vyčkáváme, jak dopadne stavba nové ocelárny a co to pro všechny, a hlavně pro prvovýrobu, 
bude znamenat. Tak snad do nového roku vykročíme tou správnou nohou a udržíme správný směr. Za vedení Základní 
organizace OS KOVO Liberty Česká republika přeji krásné, ničím nerušené Vánoce v kruhu nejbližších a mnoho štěstí a 
zdraví v roce 2022. 

PF 2022 
 

Přejeme Vám i Vašim blízkým 
příjemné prožití vánočních 

svátků a v novém roce 2022 
pevné zdraví, mnoho štěstí a 

spokojenosti. 
 

Váš výbor základní organizace 
Liberty Česká republika 

 

Výsledek vyjednávání Dodatku KS na rok 2022 
Ing. Petr Slanina 

 
Po 7 kolech kolektivního vyjednávání jsme dohodli nárůst pro rok 2022 v celkové výši 6,2 %, u některých vybra-
ných profesí až o 9%, což je nejvíce v posledních několika letech. 
I přes rekordní výroby v tomto roce, nebylo vyjednávání jednoduché, ale nakonec jsme dohodli navýšení tarifů o 1700 
Kč v průměru a také navýšení některých příplatků (noční, So a Ne, HEM, pohotovost).  Toto navýšení má vliv i na ná-
růst dalších složek mzdy (náhrady, odměny), jak je uvedeno přehledně v tabulce . Jsou tam uvedeny příklady celkového 
navýšení u různých zaměstnanců. Dále jsme dohodli výši odměny za mimořádné hospodářské výsledky, která bude 
vyplacena v listopadové výplatě a která činí 25 000 Kč. Děkuji za dobrou spolupráci všech předsedů a hlavně kolegům 
ve vyjednávací komisi. Velmi důležitá byla podpora Vás zaměstnanců, bez které bychom takového výsledku nedosáhli.  

*v důsledku zvýšení průměrné mzdy, dojde 
ke zvýšení náhrad za dovolenou, svátek, 
nemocenskou 
 

**PV-průměrný výdělek 
 

***pracovní místa, která je třeba zrevidovat 
po mzdové revizi, jedná se o cca 1000 
zaměstnanců kat.D 
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 Sportovní a kulturní komise ZO OS KOVO Liberty Česká republika    

Pořádá 3.3.-6.3.2022 lyžařský zájezd  do VYSOKÝCH TATER 

Závazné přihlášky s nevratnou zálohou 
800,-Kč do 31.1.2022, doplatek do 

15.2.2022  na tel.2051 nebo  
Jitka.Javurkova@libertysteelgroup.com 

Cena pro účastníky :  2 300 Kč (členové a rodinní příslušníci) 
                                :  1 550 Kč dítě do 12 let 
Cena pro ostatní     :  3 500 Kč (dítě  2 750 Kč) 
(Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a polopenzi v hotelu 
Sasanka v Tatranské Lomnici přímo pod sjezdovkou, nezahrnuje skipasy. 
Dítě do 3 let zdarma (bez nároku na stravu, lůžko a sedadlo v autobusu). 
 
3.3. : Odjezd : 5:30 hod. Ostrava, parkoviště Domu kultury 
                         6:00 hod. Havířov, parkoviště u Kauflandu u AN 
                         Lyžování v lyžařském areálu Malino-Brdo. 
4.3. - 6.3. : Individuální program. 
Předpokládaný odjezd zpět 6.3. v 16 hodin. 
Změna programu vyhrazena. 

 

Veselé Vánoce 

Z potrubí, z kapáků, stoupá ven pára, 
řekni mi má milá, co by sis přála? 

Co by sis moc přála pod stromečkem? 
Mám tě překvapit hezkým oblečkem? 

 
Korále, řetízky, luxusní parfémy, 

to jsou ty dary, co fungují na ženy? 
Nekupuj můj milý zbytečné kraviny, 

ať jsou příliš drahé anebo zas laciný. 
 

Nejsou to věci, co radost nám dávají, 
to jsou jen lidi, kteří se usmívají. 

Letos je nenajdeš v žádném megastoru, 
ale jen na vzduchu, ve volném prostoru. 

 
Když se též usměješ, vyplavíš endorfin, 

přežiješ i bez všech stánkových medovin. 
Ať se i na Vás často někdo směje! 

Veselé Vánoce kvítek všem přeje! 

Turnaj v šipkách  
Miroslav Pastýrik 
 

Tak jsme se dočkali a po symbolickém 0. ročníku se po malé přestávce 
konal konečně řádný turnaj. 
Na startovní listině se sešel přiměřený počet borců i hráček něžného pohlaví. 
I když těsně před turnajem naše řady, díky zpřísnění epidemiologické situa-
ce, prořídly. Hrálo se na 3 automaty na soft šipky ve známé restauraci Soko-
lovna v Kunčicích. Soutěžící byli rozděleni do skupin a z každé skupiny ná-
sledně po litých bojích poustoupili nejlepší hráči do závěrečných bojů, kde se 
hrálo na více legů. Po malém chutném občerstvení se začalo hrát ve skvělé 
atmosféře o finále, byly vidět skvělé náhozy a vysoké zavírání doublem aut. 
V konečném účtování, po napínavém finále, zvítězil pan Jiří Balík, před pa-
nem Lubomírem Šandorkou, na třetím místě se umístil pan Petr Lapčík. Za 
nejlepší nához ve výši 140 bodů byl oceněn, po dramatickém rozstřelu, pan 
Lubomír Šandorka. Šipky v poslední době zažívají vzrůstající popularitu, už 
to není jen hra několika hráčů v hospodách. Budeme se těšit na příští ročník, 
snad za lepších podmínek. 


