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Průměrná mzda v 2. čtvrt. meziročně stoupla o 297 Kč na 24 953

Když mi řekli, že jsi zemřel, hodně mě to polekalo. To proto, že to přece není tak dávno, co
jsi odešel do penze. Ale, že se tvůj odpočinek
tak rychle změnil na věčný, tak to jsi přehnal.
Vždycky jsi do všeho důležitého šel natvrdo.
Prostě chlap se zásadami. Vzpomínám na Tebe,
jak jsi na konci roku 1989 v zasedačce SJV stál
před námi – vykulenými z těch událostí a vysvětloval nám, že nastal čas věci změnit.

Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 297 korun
na 24 953 korun. Růst tak nominálně činil 1,2 procenta.
Reálně, po odečtení inflace, se mzda
ovšem snížila o 0,3 procenta. Informoval o tom dnes Český statistický úřad s
tím, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců
mají mzdu nižší než je celostátní průměr.
Medián mezd ve druhém čtvrtletí meziročně stoupl o 1,3 procenta na 20 944
korun. U mužů medián činil 22 769 Kč,
u žen byl 18 836 Kč. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed
mzdového rozdělení. To znamená, že
polovina hodnot mezd je nižší a druhá
polovina je vyšší než medián.
"Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 9 986 Kč a 40 301 Kč,"
uvedli statistici.
Spotřebitelské ceny ve druhém čtvrtletí

stouply o 1,5 procenta, objem mezd zůstal na stejné úrovni jako ve 2. čtvrtletí
minulého roku a počet zaměstnanců
poklesl o 1,2 procenta.
V podnikatelské sféře ČSÚ zaznamenal
nárůst průměrných mezd nominálně o
1,1 procenta a reálný pokles o 0,4 procenta. V nepodnikatelské sféře vzrostla
průměrná mzda nominálně o 1,9 procenta a reálně stoupla o 0,4 procenta.
Za celé první pololetí stoupla průměrná
mzda meziročně o 101 korun na 24.503
Kč, tedy o 0,4 procenta. Spotřebitelské
ceny stouply za uvedené období o 1,7
procenta, reálně se tak v pololetí průměrná mzda snížila o 1,3 procenta.
Autor: ČTK

Rozloučení se směnou E
Obrovská práce Tebe a Tvých spolupracovníků
při vzniku Podnikové odborové rady Nové Huti, ale i samotného Odborového svazu KOVO
posunula odborovou organizaci v naší huti na
vysokou úroveň. Odbory v jiných firmách se od
nás potom teprve učily, jak pracovat v nových
podmínkách.
Tvé zásady Tě neopustily ani poté, co jsi vedl
jako předseda ZO Válcoven. Autem do podniku všichni vjíždíme hlavně díky Tobě. Tvůj
neúprosný boj s vedením podniku proti propuštění velkého množství pracovníků zrušených
hlubinných pecí a blokovny nakonec vyústil do
ukončení pracovního poměru jen malé hrstce
lidí. Někteří vedoucí zaměstnanci se s tebou
neradi přeli. „To raději s čertem než
s Macurou“ říkali. A pamatuji si docela dobře,
jak jsi býval těžce naštvaný, když Tvoje úsilí
nepřišli podpořit na protestní akci ti, o které ses
tak rval.. Ale nemysli si Karle, ono to stále není
o moc lepší.
Zatím ještě nevěřím v posmrtný život. Ale jestli
nějaký je, tak ať tam jsou pro Tebe Karle i vysoké hory. Ty, které jsi tolik miloval a zdolával
se svými kamarády. A přesto že jsem byl vždy
těžkým kritikem Tvé vášně, tak doufám, že se
tam snad najde i to cigárko.
Fusatému čest!
Ivan Pěknica
ENHÁČKO

Měsíc říjen se rychle blíží a s ním i konec směny E, která existovala 25 let a 5
měsíců.
Za celou tu dobu většina z nás potkala a poznala plno kolegů, kteří pro koksovnu
žili a nám tady něco zanechali. Chci se jménem svým, tak i jménem starých koksařů se směnou E rozloučit a poděkovat všem, kteří se zasloužili za ty krásné roky, za
předané zkušenosti.
Písmeno E sice zmizí ze směnových kalendářů, ale pevně věřím, že ze srdcí koksařů ne.
KOKSIK JIŘIK

Ne vše se daří podle našich představ…
Začátkem letošního roku došlo na toaletách v podchodu u Hrubé trati na
závodě 14-Válcovny k havárii.
Část zaměstnanců z tohoto provozu byla nucena začít používat WC, které bylo od
jejich pracoviště značně vzdálené. Naše ZO začala okamžitě jednat s vedením závodu o rychlé opravě. Ačkoliv požadavek na odstranění závady byl hospodářským
vedením Válcoven vystaven, dlouhé měsíce se nic nedělo. Na neutěšený stav jsme
opakovaně upozorňovali jak vedení závodu, tak
posléze také ředitele pro bezpečnost a zdraví ing.
Michálka a ředitele pro personalistiku Mgr. Rafaje.
Další měsíce se nic nedělo a finanční prostředky na
opravu nebyly vedením společnosti uvolněny. Teprve oznámení generálnímu řediteli, že vedení firmy v tomto případě porušuje Kolektivní smlouvu,
ve které se zavázalo, že bude udržovat hygienická
zařízení v odpovídajícím stavu znamenalo obrat.
Peníze se našly, výběrové řízení proběhlo a do čtrnácti dnů má firma začít s rekonstrukcí.
Věřím, že to tak doopravdy bude a že nebudu muset v příštím čísle Enháčka konstatovat, že jsem
naivní blázen.
Víťa Prak
www.odboryam.cz
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Vodafone – změna

Výlet do Prahy

Po naléhaní naší ZO na
Vodafone, došlo ke změnám v počtu čísel a
v cenách volání po vyčerpání volných minut.
Objednat si lze 10 telefonních čísel najednou, nebo
postupně během trvání programu. Mezi prvními 5-ti čísly mohou být stávající čísla v síti Vodafone nebo nová i přenášená. Dalších 5 čísel pouze nová a přenášená. Celková nabídka je na www.odboryam.cz.
(ceny jsou uvedeny včetně 21%DPH)
Petr Slanina

Ve dnech 24. – 25.8.2013 se konal
výlet do Prahy, který pořádala
ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika.
Organizačně to měl na starosti kol.
Ivan Pěknica a zvládl to na výbornou. V dostatečném předstihu
všechny účastníky zájezdu kontaktoval s podrobnými informacemi o
dopravě, ubytování či stravování,
ale také s tipy a odkazy, kam se třeba v Praze vydat. A k vidění toho
bylo opravdu dost. Za zhlédnutí
stály nejen historické památky, ale
bylo také možné vybrat si i
z bohatého kulturního programu.
Tak někteří z nás doplnili návštěvu
Karlova mostu či Hradčan o zážitek
z Křižíkovy fontány nebo výstavy o
faraónovi Tutanchamonovi. Rodiče
s dětmi se zase zastavili v Galerii
panenek Barbie nebo v Expozici
Lega. A protože si každý svůj volný
čas organizoval dle svého uvážení,
byli spokojeni všichni. Jen toho času
bylo málo....... Výlet se celkově
vydařil, dík náleží kol. Pěknicovi za
organizaci. Ubytování v hotelu Olšanka bylo opravdu nedaleko centra
a na velmi dobré úrovni. Počasí nám
také přálo, takže závěrem lze konstatovat jen spokojenost a nadšení.
A snad si přát, aby se podobná akce
v budoucnu zopakovala.

Dá se tato křižovatka bezpečně projet???

Valerie Paszová

VSTUPENKY
DO
CINESTAR
(poukázka platí na 2D, na 3D se doplácí
rozdíl z klasické ceny)

Cena pro členy ZO OS KOVO ArcelorMittal Česká republika 100,-Kč(max.4ks)
Zájemci o vstupenky se přihlaste a zaplaťte u svých úsekových důvěrníků
Děkujeme všem členům, že nenakupují vstupenky pro ty, co se nijak nepodílí na naší odborové organizaci.
Redakční rada:Chamrád Aleš 5600 Ales.Chamrád@ArcelorMittal.com, Krausz Jiří 6499 krausz.j@seznam.cz , Laskovský Leopold 6906 Leopold.Laskovsky@ArcelorMittal.com, Pěknica Ivan 3769 Ivan.Peknica@ArcelorMittal.com
Polášková Marta 5350 polaskova22@seznam.cz, Prak Vítězslav 7424 Vitezslav.Prak@ArcelorMittal.com, Slanina Petr 2553 Petr.Slanina@ArcelorMittal.com, Vlach Marek 5581 Marek.Vlach@arcelorMittal.com
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