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Firmy navyšují
lidem platy. Někde
až o 22 procent
Mnohé firmy na Břec-
lavsku, Hodonínsku
a Znojemsku nyní
zvyšují mzdy zaměst-
nancům. I kvůli nedo-
statku pracovních sil
na trhu.

MICHAL HRABAL
ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

Jižní Morava – Téměř o
sedm procent navýšila od
ledna mzdy zaměstnancům
břeclavská společnost Gu-
motex. Loni to přitom bylo
jen asi o dvě a půl procenta.
„Nečekal jsem to, ale potě-
šilo mě to. Když to srovnám
s každoročním navyšováním
něco přes dvě procenta, je
takový rozdíl určitě příjem-
ný. Pokud by tomu tak bylo
každoročně, vůbec bych se
nezlobil,“ pochvaloval si
změnu instalatér Miroslav
Martuška, který v Gumotexu
pracuje už čtrnáct let.
Dělníkům vzrostou ve

firmě se zhruba čtrnácti
stovkami zaměstnanců pla-
ty o čtyři a půl procenta.

Zvýšení se dotkne i prémií
pro operátory, a to ze sedmi
na devět procent. Rozdílný
je nárůst mezd u zaměst-
nanců na technických pozi-
cích. Pohybuje se od dvou
do čtyř a půl procenta podle
složitosti, odpovědnosti a
namáhavosti prací.
Mzdy půjdou od prvního

ledna nahoru i pracovní-
kům nábytkářské firmy
Lenza Hnanice na Znojem-
sku. Podle jednatele společ-
nosti Jindřicha Růžičky o
pět až osm procent.
Přilepšit svým zaměst-

nancům plánuje také nej-
větší soukromý zaměstna-
vatel v hodonínském okrese
Kordárna Plus ve Velké nad
Veličkou. „Průměrný plat u
nás ve firmě vzrostl v letech
2015 a 2016 o více než dva-
advacet procent. Tento rok
plánujeme nárůst zhruba o
dvě a půl procenta,“ infor-
movala mluvčí Kordárny
Plus Adriana Holland.
Podle informací ředitele

hodonínské Okresní hospo-
dářské komory Michala
Švagerky od členských firem
musejí letos zvyšovat platy
v podstatě všichni. „Je ne-

dostatek lidí od uklízeček
přes vrátné až po specialisty,
konstruktéry či stavbyve-
doucí,“ vyjmenoval důvody
nárůstu mezd Švagerka.
V břeclavské společnosti

Fosfa, která se věnuje che-
mické výrobě, zvyšují mzdu
zaměstnancům průběžně
přes rok. A to po individu-
álním vyhodnocování. „Ve-
dení v posledních dvanácti
měsících navýšilo mzdu
téměř polovině lidí. Prů-
měrné navýšení měsíčního
platu bylo téměř čtyři a půl
tisíce korun. Průměrné
tempo nárůstu mezd ve fir-
mě za posledních deset let
činí 6,6 procenta,“ shrnula
specialistka marketingu ve
Fosfě Viera Gáliková.
Větší navyšování se podle

ní týkalo referentů, specia-
listů či inženýrů, kde činil
průměrný nárůst mzdy
dvaadvacet procent a mnozí
si polepšili i o více než šest
tisíc korun. Operátorům
přidala Fosfa v průměru o
deset procent, tedy zhruba o

dva tisíce korun měsíčně.
Od prosince navíc ve Fos-

fě zavedli nový systém od-
měňování. „Například jsme
odlišili a jinak mzdově za-
řadili odborníky s vyšší
kvalifikací, jako jsou me-
chanici údržbáři, zámečníci
nebo elektrikáři,“ uvedla
Gáliková. Třeba mechanik si
tak polepší zhruba o dva ti-
síce korun měsíčně.
Naopak ve firmě Laufen

cz, která vyrábí koupelnové
produkty a má svou provo-
zovnu ve Znojmě, ještě jas-
no o letošním navýšení
mezd není. Vedení firmy s
odbory totiž jednají o nové
kolektivní smlouvě. „Loni
jsme mzdy navýšili v prů-
měru o 3,27 procenta. Už
dnes je jasné, že pro rok
2017 to bude, s ohledem na
situaci na trhu práce a ne-
dostatek pracovních sil,
hodnota vyšší,“ sdělil per-
sonální manažer Laufenu
Miloslav Hambálek. Roz-
hodnutí má padnout do
konce ledna.

Letošní navýšení platů ve firmách
Gumotex Břeclav – nárůst o téměř sedm procent
Fosfa Břeclav – pokračuje průměrný růst výplat o 6,6 pro-
cent za deset let
Kordárna Plus Velká nad Veličkou – plánovaný nárůst
o dvě a půl procenta
Laufen cz Znojmo – loni nárůst mezd o více než tři procen-
ta, letos zatím v jednání
Lenza Hnanice – nárůst o pět až osm procent

Panenky z šústí dělá Pavková už čtyřicet let
KAROLÍNA ŠTUKAVCOVÁ

P
anenky, zvířata i
košíky. To vše vy-
rábí z kukuřičného
šústí už přes čtyři-
cet let Zdena Pav-

ková z Vnorov. Do tajů výroby
ji zasvětila tchyně. Ta je zase
pochytila od slovenských
dělnic, které tehdy pracovaly
v tamním družstvu. „Výroba
moc rozšířená není. Nejdůle-
žitější je opatrnost. Nesmí se
nic polámat a popraskat. Je
to opravdu hodně pracné,“
upozorňuje Pavková.
Nejžádanější jsou podle ní

výrobky s vánoční a veliko-
noční tematikou. Jejích výro-
ba ale začíná dávno předtím,
než zasedne ke stolu. Šústí
jsou lýkovité listeny, které
zbarvují kukuřičné palice
a při odzrňování jsou vlastně

odpad. Otrhané listy se musí
nejdříve usušit a roztřídit
podle barvy a velikosti.
„S farmáři jsem už předem
domluvená, sama chodím na
pole a na palicích vybírám ty
nejhezčí lístky,“ vykládá
Pavková.
Když kukuřice

dozrává, je nejdů-
ležitější počasí,
které umí kolikrát
připravit nepěkné
patálie. „Už se mi
stalo, že tři roky po
sobě bylo škaredě
a pršelo. Listy
byly proděra-
vělé a pro-
lezlé červy.
To se pak
těžko vybí-
rá,“ líčí žena
s šikovnýma
rukama.

Usušené listí pak namáčí
v teplé vodě se saponátem,
vypere ho a vymáchá, takže
je pak poddajné a dobře se
s ním pracuje. „Dále se listy
musí vysířit, aby byly světlé.
Tímto procesem se také

konzervují, aby neples-
nivěly,“ pokračuje
Pavková.

Základem každé
figurky je ohebný
drátek. Hlavičku
a tělo tvoří Vnoro-
vanka buď z vaty
nebo polystyrenu.

Šústí, z něhož
je pak třeba
sukně pa-
nenky, barví
hnědou bar-
vou na textil.
Letos ji ale

potkal neče-
kaný zádrhel.

„Asi byla vypěstovaná jiná
odrůda kukuřice, protože
když mi figurky vyschly, byly
hrozně tvrdé,“ ohlíží se Pav-
ková. Ta si pak musela dávat
pozor při jejich zastřihávání,
aby listy nepopraskaly.
Trpělivá žena vyrábí vždy

několik stejných figurek do
série, aby jí šla práce lépe od
ruky. Čas na výrobu jedné si
ale netroufá sama odhado-
vat. Celý komplet dotváří
dřevěné doplňky, které si ne-
chává vyrábět na zakázku.
Jak ale dodává, výzdobu z
šústí je nutné obměňovat,
protože časem tmavne.
Výroba z kukuřičného šústí

je tedy plná úskalí. „Rozho-
dující je počasí a druh kuku-
řice. Když vyrábíte třeba
kraslice, téměř vše si můžete
koupit v obchodě. To tady
neplatí,“ uzavírá Pavková.

Dobré ráno, Břeclavsko
I na dvanáctky

V yšší plat je snad jediná
věc na světě, která
nemá vyloženého od-

půrce. Člověk díky němu cítí
o něco větší svobodu, nebo
aspoň úlevu, že po zaplacení
nenažraných složenek zbude i na
dvě dvanáctky. Při současném firemním zápolení
o kvalitní zaměstnance jde každopádně o signál
s mottem Vážíme si vás. Lukáš Ivánek

Country Rebels dovezli medaile
Břeclav – Čtyři zlaté a dvě stříbrné medaile přivezli
tanečníci ze skupiny Country Rebels z břeclavské
části Charvátská Nová Ves. Cenné kovy pochází
z mistrovství světa v takzvaném line dance, které
se uskutečnilo v Liberci. „Po náročném maratonu
kvalifikačních soutěží v Rakousku, Belgii a českém
Písku se do Liberce vypravilo osm zástupců z Břec-
lavi. Po šestidenním tanečním klání přivezli cenné
medaile,“ uvedla za Country Rebels Liba Vojteková.
Úspěch ještě doplnila dvě čtvrtá a jedno páté místo.
Šampionátu se zúčastnilo téměř čtyři sta lidí z jed-
nadvaceti zemí. „Tímto se pro naše tanečníky uza-
vřel taneční rok. Již se koná příprava na další sou-
těžní ročník,“ řekla Vojteková. (ber)

Mapu města najdou lidé na
webu. Historickou i katastrální

Hustopeče – Další plán. Současně se zprovozněním
nových webových stránek města Hustopeče uvažují
tamní radní rovněž o vzniku mapového informač-
ního portálu. Webová aplikace umožní prohlížet
kromě základní také historickou a katastrální ma-
pu, čísla popisná a evidenční, výměry pozemků,
pozemky různých vlastníků nebo rozdělení po-
zemků podle druhu. (ber)

Krátce z regionu

Začala údržba turistických cest
Hustopeče – Údržbu turistických
a zahrádkářských cest zahájili
pracovníci Městských služeb
v Hustopečích. „Začali jsme
prořezem suchých stromů za
druhým rybníkem po levé
straně, kde vede cesta do za-
hrádkářských kolonií a k pra-
meni Štinkovky. Větve topolů
jsou proschlé a hrozí nebezpečí
jejich pádu. Většinu uřezaných větví použije-
me jako štěpku do městské zeleně,“ uvedl vedoucí
Městských služeb Hustopeče Ivan Chrastina. (ber)
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PAVEL KAŠUBA Z GUMOTEXU O MZDÁCH ŘÍKÁ:

Polepší si všichni
Břeclav – Gumotex Břeclav
je jednou z firem na jižní
Moravě, která zaměstnan-
cům od ledna zvedla vý-
platy více než v minulých
letech. Podle tajemníka
firmy Pavla Kašuby se na-
výšení liší podle pozic.

Proč jste se rozhodli od led-
na zaměstnancům výrazněji
navýšit platy?
Růst mezd v naší spo-

lečnosti není otázkou jen
roku 2017. Platy rostou
každoročně. Zvyšování
mezd je vázáno na dosa-
hování firemních cílů, což
se nám dlouhodobě daří.

Dostanou přidáno všichni

zaměstnanci Gumotexu?
Ano. U operátorů mzdy

rostou o zhruba sedm
procent a zahrnují tarifní
mzdu, prémie a výkon-
nostní odměnu. Navýšený
jim byl i příplatek za práci
v noci. Rozdílný růst mezd
zaznamenají zaměstnanci
na technicko-hospodář-
ských pozicích, u kterých
navýšení činí od dvou do
čtyř a půl procenta.

Na kterých pozicích dochází
k nejvyššímu nárůstu platů?
Vedení společnosti ten-

tokrát podpořilo výraznější
růst mezd operátorů. V
porovnání s loňskem je to
zhruba trojnásobek. (hra)
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