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CHCEME ŘEŠIT KRIZI SPOLU SE SPS,
ALE NE NA ÚKOR PRÁV ZAMĚSTNANCŮ
Vážené čtenářky i čtenáři, redakční rada našeho časopisu mě požádala, abych
reagoval ve Stavebníku na celosvětovou hospodářskou krizi, která má dopady
samozřejmě i v našem odvětví, a to bohužel hlavně na ty, kteří ji nezavinili, tj. na
řadové zaměstnance.

Zaměstnanci krizi nezavinili
Chci připomenout, že už v únoru loňského
roku předala největší česká odborová centrála Českomoravská konfederace odborových svazů
(ČMKOS), jíž je náš svaz významným členem,
vládě a zaměstnavatelům analytický materiál
s navrženými východisky ke zmírnění dopadů
celosvětové hospodářské krize. Vláda následně
odbory obvinila, že šíří poplašné zprávy a tvrdila, že hospodářská krize se v České republice
neprojeví nijak dramaticky a není tedy nutné
připravovat žádná mimořádná opatření. Zaměstnavatelé k tomu nepochopitelně mlčeli.
V červnu loňského roku, když byl na Radě hospodářské a sociální dohody ČR (tzv. tripartita) projednáván návrh státního rozpočtu na
rok 2009, ČMKOS opět upozornila na jeho nereálnost, i na to, že vláda nedělá nic v přípravách na zmírnění dopadů hospodářské krize.
Vláda se nám opět vysmála a zaměstnavatelé
opět mlčeli.

Hluchá a slepá vláda
Na konci loňského a v průběhu letošního
roku došlo, bohužel, k tomu, před čím jsme
marně vládu a zaměstnavatele varovali. Nemáme z toho nikdo radost. Na webu našeho
svazu (http://stavba.cmkos.cz) najdete stanoviska i návrhy na řešení z pozice Světové
konfederace odborů, Evropské odborové konfederace a ČMKOS.

Co se týká našeho odvětví, stavební výroby
a výroby stavebních hmot, musím bohužel
s lítostí konstatovat, že ze strany Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) došlo ke
zneužití hospodářské situace v odvětvovém
kolektivním vyjednávání mzdového dodatku
kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS)
na rok 2009. Informace máte opět na našem
webu, u výborů základních a místních organizací a u regionálních manažerů našeho
svazu.
Naštěstí zvítězil rozum a 30. března 2009
byl podepsán Dodatek č. 2 KSVS, který zaručuje zvýšení minimálních mzdových tarifů
v odvětví od 1. 4. 2009 o 2,3 %. Dodatek platí do
31. 3. 2010. Podle prognózy SPS z 23. dubna
2009 hrozí propuštění až 50 tisíc zaměstnanců v našem odvětví, a to je velmi vážná
věc. Zodpovědnost za tento stav vedle celosvětové krize nese bývalá Topolánkova vláda,
která pozdě a naprosto neadekvátně reagovala
na situaci. Nová vláda Jana Fischera má
připravena protikrizová opatření, ve kterých
je promítnuta podpora veřejných investic do
výstavby a údržby dopravní infrastruktury,
podpora bytové výstavby, údržby a oprav stávajícího bytového fondu.
Smutnou skutečností je fakt, že tato opatření přicházejí zbytečně opožděně. Největším
problémem je zneužívání hospodářské krize.
Ze strany bývalé Topolánkovy vlády to byly návrhy na tzv. druhou etapu důchodové reformy,
jejíž realizace by ohrozila fungování součas-
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ného důchodového
systému, a tzv. koncepční novela zákoníku práce, kde
jde o brutální útok
na práva zaměstnanců a jejich organizací - odborů.
Vláda
naštěstí
padla a věřím, že
zaměstnanci i důchodci v mimořádných volbách do PoStanislav ANTONIV
slanecké sněmovny
Parlamentu ČR v říjnu letošního roku zabrání
vzniku vlády podobné té Topolánkově.

Řešení na úkor zaměstnanců
Hospodářské krize, bohužel, zneužívá i řada
zaměstnavatelů, k vyvolávání strachu zaměstnanců z nezaměstnanosti, k porušování jejich
zákonných práv. Právě proti zneužívání celosvětové hospodářské krize a k obraně sociálního
státu svolala ČMKOS a EOK na sobotu 16. 5.
2009 od 13.00 hod. demonstraci na Hradčanském náměstí v Praze. Účastí na této demonstraci ukážeme politikům a zaměstnavatelům,
že nedovolíme likvidaci evropského sociálního
modelu – sociálního státu a vrácení kapitalismu do 19. století.
OS Stavba ČR je připraven řešit dopady
hospodářské krize na úrovni odvětvové KS
se SPS a prostřednictvím svých základních
i místních organizací na podnikové úrovni,
ale budeme vždy vystupovat proti porušování práv zaměstnanců, proti zneužívání
krize vůči nim.
Na webu svazu, na výborech ZO/MO
i u regionálních manažerů máte k dispozici „Paragrafy do krize“. Zde najdete
pracovněprávní a sociální minimum pro
zaměstnance. Funkcionáři i zaměstnanci
svazu - všichni jsme připraveni pomoci
v této nelehké době. Stanislav ANTONIV,
předseda OS Stavba ČR

DODATEK Č. 2 KSVS
NA ROK 2009 PODEPSÁN
Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš, předseda OS
Stavba ČR Stanislav Antoniv a předseda
OS dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Jan Rejský
podepsali v Praze dne 30. března Dodatek
č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na
roky 2008 – 2010 (na snímku vlevo).
Podepsané smluvní strany se dohodly, že se
prodlužuje účinnost části F. Mzdy, náhrady
mzdy, ostatní náhrady a odměňování do 31. 3.
2010 s tím, že se mění článek 33 - Minimální
mzdové tarify - platné do 31. března, se od
1. dubna 2009 zvyšují ve všech tarifních stupních o 2,3 %. V ostatním se článek 33 nemění.

VE VÍDNI O SYSTÉMU EVIDENCE ČLENŮ
Zástupci OS Stavba ČR uskutečnili dne 11. března tr. návštěvu ve Vídni u kolegů
z Odborového svazu sdružující odboráře ve stavebních a dřevařských firmách
(GBH).
Za náš OS se jednání zúčastnili místopředseda Ing. Milan Vomela, specialista Josef Vach a softwarový specialista Pavel Mach. Za GBH předseda Johann Holper a generální tajemník Herbert
Aufner. Na programu jednání byl systém evidence členů „MVZV“ a systém speciálních bonusů pro
členy GBH.
Tento systém se používá v GHB sedm let a po celou dobu se neustále zdokonaluje podle potřeb.
Na jeho vývoji pracuje 15 lidí. Přestože GBH má jiný systém v evidenci členů, placení členských
příspěvků a jiné právní prostředí, je možné některé zkušenosti a pravidla použít i v našem prostředí.
Je třeba poděkovat zástupcům GBH za vstřícné, otevřené a přátelské jednání. Tato návštěva
dokonale splnila svůj cíl, a to načerpat co nejvíce informací o centrální evidenci členů a poskytování speciálních bonusů. Získané informace projednáme v našem svazu a případně je navrhneme
použít i v našich podmínkách.
–jv-

Páté zasedání Sněmu OS Stavba ČR se
uskutečnilo ve středu dne 6. května 2009,
tedy právě v den uzávěrky Stavebníka
č. 3. V tomto čísle tedy uvádíme pouze stanovený program, kdežto k průběhu i přijatým závěrům se vrátíme až v příštím
čísle 4.
Zasedání se konalo od 10 hodin ve Velkém
sále budovy DOS v Praze – Žižkově a celý jeho
průběh řídil člen Předsednictva OS Pavel
Meyer.
Po zahájení, schválení navrženého programu, volbě pracovního předsednictva, pracovních komisí a skrutátorů bylo zkontrolo-

V. SNĚM OS STAVBA ČR
ZASEDAL V DOBĚ UZÁVĚRKY
váno usnesení ze IV. Sněmu, který se konal ve
dnech 10. a 11. prosince 2008. Následně přednesl předseda OS Stanislav Antoniv zprávu
o činnosti Předsednictva OS od předešlého
sněmu a místopředseda OS Ing. Milan Vomela
podal informaci o výrobě a mzdovém vývoji
ve stavebnictví za rok 2008.
Po vystoupení hosta zasedání – předsedy
IOZ SR Ing. Dušana Barčíka – následoval blok
bilančních a informačních zpráv – informace
o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání
na odvětvové úrovni, zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za rok 2008, zpráva
Revizní komise, účetní uzávěrka OS za rok
2008, organizační, obsahové a finanční zajištění slavnostní části VI. Sněmu OS, které se
uskuteční ve dnech 9. a 10. prosince 2009.
V závěru zasedání se uskutečnila Valná hromada Podpůrného fondu OS Stavba ČR, byl
přijat návrh usnesení a závěrečné slovo přednesl předseda OS Stanislav Antoniv.
–red-

PREVENCE BOZP POMÁHÁ

LETOŠNÍ MSV BRNO VE STÍNU KRIZE

Delegáti Sněmu OS Stavba ČR projednali na svém V. zasedání dne 5. května mj.
„Zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za rok 2008“. Podrobnější rozbor
stavu v ochraně životů a zdraví v našem odvětví přinášíme ve Zpravodaji OS. Naše
svazové noviny však zřejmě mají širší
okruh čtenářů, a proto zveřejňujeme alespoň několik údajů z činnosti svazové inspekce bezpečnosti práce.

Ve dnech 21. – 25. dubna tr. se konal na brněnském výstavišti 14. ročník mezinárodního stavebního veletrhu, jehož hlavním tématem bylo Energeticky úsporné
stavění. Letošní veletrh tvořily čtyři relativně samostatné části : IBF – Mezinárodní stavební veletrh, který pokrývá všechny oblasti stavebnictví, SHK Brno –
mezinárodní veletrh technických zařízení budov, EDEN 3000 – stavební centrum, kde bylo možné získat informace o novinkách a trendech současného
V loňském roce se uskutečnilo celkem 138
bydlení a URBIS INVEST - mezinárodní veletrh investic, financí a realit.
kontrolních akcí a metodických pomocí, při
Podle hodnocení Evropské federace stavebního průmyslu jsou tyto brněnské veletrhy jedinou akcí svého druhu a takového významu ve
střední a východní Evropě, s téměř 70procentním zastoupením odborné veřejnosti. V rámci
celé Evropy dlouhodobě patří mezi pět největších veletrhů v oboru. Na ten letošní se přihlásilo na 1300 firem a na 70 oborových novinek
i zlepšení.
Třebaže se letošní brněnský stavební veletrh
koná v době světové hospodářské krize, zůstává stavebnictví jedním z největších tahounů
české ekonomiky. Z celkového oboru stavebnictví je však nyní, jak bylo konstatováno na
veletržních odborných poradách i konferencích, vystavena největšímu propadu poptávky
(o více než 50 %) bytová výstavba a vůbec pozemní stavitelství, kde je trh v tomto směru již
nasycen. Kromě bytů se staví i méně objektů
pro obchod, služby a výrobu. Na druhé straně
však rostou požadavky na rozvoj infrastruktury, což by mělo zmírnit celkový propad ve sta-
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vebnictví. V důsledku krize propustily některé
firmy zahraniční nekvalifikované pracovníky,
přičemž kvalifikovaných je trvalý nedostatek
a v poslední době sílí tlak na renesanci učňovského školství.
Na tiskové konferenci, kterou u příležitosti brněnského stavebního veletrhu
uskutečnil Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, informoval prezident Ing. Václav Matyáš, že v uplynulých měsících došlo ke snížení
poptávky po bytech v rozmezí 20 až 40 %, zvýšilo
se přitom riziko platební neschopnosti u stavebních firem i u developerů, budou se zřejmě
zpožďovat platby ze státního rozpočtu, nastanou nesporně problémy s financováním projektů a stavební firmy se zřejmě nevyhnou propouštění, což při poklesu produkce o 10 procent
představuje až 50 tisíc pracovníků.
Prezident Matyáš shrnul nejdůležitější úkoly
stavebnictví pro současná i budoucí léta do
hesel: „Výše zisku není prioritou tohoto období,
ale získaná zakázka, likvidita a solventnost!“,
„Oživení stavební výroby bývá typickým znakem dokončení krizového cyklu!“, „Nepodléhejme panice!“ -ru-

nichž bylo zjištěno 242 závad a nedostatků.
Rádi konstatujeme, že všechny tyto závady
byly odstraněny během kontroly nebo v dohodnutých termínech. Nejvíc závad (200)
bylo – jako již tradičně - od fyzických závad
na strojích, strojních zařízeních a dopravních
prostředcích přes nedostatky na elektrických
zařízeních a v bezpečnostním značení až po
nedostatečná zajištění při pracích ve výšce
a nad volnou hloubkou.
Svazoví inspektoři šetřili čtyři smrtelné
a pět závažných pracovních úrazů, devět stížností na úroveň pracovního prostředí, pracovní
podmínky a odškodňování pracovních úrazů
i nemocí z povolání. Pokračovala oboustranně
výhodná a prospěšná spolupráce se systémy
Českého báňského úřadu a Státního úřadu
inspekce práce, součástí 21 vzdělávacích akcí
(s účastí 574 funkcionářů našeho svazu) byly
i aktuální informace BOZP.
Zúčastňovali jsme se generálních a komplexních prověrek Státní báňské správy a šetření mimořádných událostí, podíleli jsme se na
lektorské, poradenské a konzultační činnosti
s orgány státního dozoru nad bezpečností
a ochranou zdraví při práci.
Radoslav VLASÁK

ZASEDÁNÍ KOORDINÁTORŮ EFBWW
Pravidelně každoročně se koná zasedání skupiny multiprojektových koordinátorů EFBWW ze všech zemí EU. Letos se konalo ve dnech 18. – 20. března 2009
ve školicím středisku IG BAU ve Steinbachu poblíž Frankfurtu nad Mohanem.
Úvodem musím poznamenat, že z koordinátorů nových zemí EU jsem byl na jednání opět
sám. Náš OS jako jediný z nových zemí EU zapojuje své členy do činnosti ERZ a kolegy z ostatních zemí EU jsme tak považováni za rovnocenné
a stabilní partnery. Objektivně lze konstatovat,
že náš svaz má mezi ostatními svazy - členy EFBWW - dobré jméno a je vhodné tuto skutečnost
zdůrazňovat.
Sluší se poznamenat, že toto rozsáhlé školící
středisko IG BAU bylo v době konání zasedání až
po střechu zaplněno školícími se zástupci zaměstnanců z podnikových rad německých stavebních firem. Na žádost belgického kolegy byla
hned úvodem projednána situace, kdy nadnárodní společnost odmítá jednat se zástupci v ERZ
o zavádění úsporných opatření formou propouštění zaměstnanců. Jednalo o společnost Recticel.
Součástí tohoto postupu je společné zapojení koordinátora ERZ a EFBWW, včetně případné medializace. Výstupem byl dopis obchodnímu vedení společnosti, který podepsal příslušný
koordinátor a generální tajemník EFBWW Sam
Hägglund. Jednání poté probíhalo dle schváleného programu. Projednána byla podoba informační brožury pro členy ERZ a koordinátory
ERZ. Po dopracování bude tento „manuál“ přeložen a poskytnut k dalšímu využití. Druhý den jednání došlo k velmi živé diskusi o materiálech
pod názvem „Pokyny pro nadnárodní vyjednávání“. Účastníci zasedání se rozdělili do dvou
skupin. Mluvčí každé skupiny přednesl závěry
jednání a nakonec bylo společně dohodnuto konečné stanovisko k tomuto citlivému tématu.
Byla přitom ustavena pracovní skupina, která
připraví nový dokument. Ten bude zejména obsahovat možné okruhy otázek, o kterých lze jednat v rámci nadnárodních dohod. V žádném případě se však nebude jednat o vyjednávání výše
mezd apod. V další části druhého dne zasedání
byly projednány nástroje ke zlepšení výměny informací mezi jednotlivými koordinátory ERZ
i mezi členy ERZ. Bylo konstatováno, že v současnosti přetrvávají v činnosti některých ERZ

dílčí nedostatky, a to především v nedostatečné
komunikaci mezi samotnými členy a v některých
případech i v malé informovanosti samotných
členů. K odstranění těchto nedostatků byly odsouhlaseny nové postupy výměny a sdílení informací o jednotlivých ERZ. Závěrem se hovořilo
o vzájemné interakci koordinátorů a stálého výboru a nad projekty připravovanými na základě
výzev Evropské komise. Bylo rovněž zdůrazněno, že každým takovým jednáním se utužují
přátelské vztahy, které jsou mezi odboráři nezbytné. Zejména k výměně zkušeností mezi odboráři „starých“ i „nových“ zemí EU.
Ing. Pavel ZÍTKO, specialista OS

OLŠANKA SE SLEVOU
Majetková, správní a delimitační unie
OS nabízí všem členům ZO i jejich rodinným
příslušníkům pobyt v pražském hotelu OLŠANKA v květnu 2009 za speciální ceny.
Snížená cena 490 Kč za osobu a noc, včetně
polopenze (polévka a hlavní jídlo), se týká i pobytu v jednolůžkových pokojích. Za plnou penzi
se inkasuje příplatek 140 Kč za osobu. Tato nabídka je platná pouze v případě volné ubytovací
kapacity hotelu Olšanka. Dotazy či přihlášky
adresujte na tel. 267 092 212, či e-mail: info@hotelolsanka.cz.
-r-

KOMISE MLADÝCH ZASEDALA
Komise mladých OS Stavba ČR se sešla ke svému
5. zasedání dne 28. 4. v hotelu Olšanka. Na programu
byly informace předsedy komise T. Krejčího, výklad
historie českých a moravských odborů z úst předsedy OS St. Antoniva i jeho informace k přípravám
odborářské eurodemonstrace na Hradčanském náměstí v sobotu 16. května. Hlavním bodem byla ale
organizační příprava prvního setkání členů komise
s mladými slovenskými kolegy, která se uskuteční
ve dnech 3. – 4. června 2009.
–ip-

PROBĚHLA 5. ZASEDÁNÍ SBORU VOLITELŮ
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro rok 2009 proběhla v měsíci dubnu
již pátá zasedání Sboru volitelů v jednotlivých regionech. Lednové zasedání
P/OS Stavba ČR schválilo tento jejich program:
Informace předsedy a místopředsedy OS a další ústní informace jednotlivých zástupců OS v RR
OS ČMKOS, regionálních manažerů a svazových inspektorů BOZP.
Ve třech regionech byli zvoleni noví členové Sněmu OS, a to v Ostravě – Artur Koch, předseda
VZO Teplotechna Ostrava, a. s., za region Praha Ing. Petr Dražil, předseda VZO Skanska CZ, a. s.,
Pozemní stavitelství Čechy, a v Hradci Králové František Mázla, předseda VZO Stavba silnic a železnic, a. s., závod Hradec Králové.Všechna zasedání byla usnášeníschopná, a zvláště je nutné vyzvednout vysokou účast na Sboru volitelů dne 21. dubna v Ústí nad Labem (viz foto!)

V souladu s plánem práce OS na rok
2009 proběhla v posledním březnovém dnu tradiční porada předsedů
Koordinačních odborových orgánů
OS Stavba ČR. Tohoto jednání se
zúčastnil místopředseda ing. Milan
Vomela a další specialisté svazu.

PŘEDSEDOVÉ KOO
SE RADILI
Účastníci porady byli seznámeni s aktuálními odborovými otázkami, zejména s podpisem Dodatku č. 2 KSVS, jednáním Předsednictva OS, přípravou Sněmu OS, závěry
jednání s rakouskými kolegy o propagaci
OS i výhodách členství, přípravě eurodemonstrace v Praze dne 16. května, o jednání
s představiteli SPS o protikrizových opatřeních, o návrhu novely ZP, sbory volitelů,
o připravované brožuře pro členy OS „ Paragrafy do krize“, o školení funkcionářů OS aj.
Dále se hovořilo o aktuálním stavu uzavírání
PKS pro rok 2009 a o přípravě analýzy PKS
v roce 2009. Zástupci KOO stručně zhodnotili
výsledky kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni, včetně informace o aktuální
situaci ve ﬁrmě. Z diskuse vyplynulo, že vyjednávání bylo velmi složité, dohodnuté výsledky považují přítomní za maximum možného. V současné etapě hospodářské krize se
většina zástupců zaměstnanců věnuje především jednáním s cílem zachování pracovních
míst pro své členy.
Ing.Pavel ZÍTKO,
specialista OS

ZLATÍ PERMONI ZA ROK 2008
UDĚLENI
Dohoda mezi Českým báňským
úřadem, OS PHGN, OS Stavba ČR
a pojišťovnou Kooperativa o každoročním udělování ceny Zlatý
Permon za celoroční nejlepší
výsledky v bezpečnosti práce došla
opět svého naplnění a ve středu 6.
května byla na Českém báňském
úřadu v Praze předána tato prestižní ocenění vítězným organizacím
za rok 2008 podle jednotlivých
kategorií:
V I. kategorii – hornická činnost prováděná hlubinným způsobem (hlubinný důl)
– Důl Centrum, a. s. Důl Kohinoor Horní
Jiřetín.
Ve II. kategorii – hornická činnost
prováděná povrchovým způsobem (uhelný
lom) – Lom Libouš – Doly Nástup Tušimice,
a. s. Severočeské doly Chomutov.
Ve III. kategorii – hornická činnost
prováděná povrchovým způsobem – lom,
těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt
s alespoň 51 zaměstnanci) – Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. České Budějovice.
Ve IV. kategorii – činnost prováděná hornickým způsobem, včetně
těžby nafty (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci) – Skanska BS, a. s. Praha
(stavba Vestec-Lahovice).
V V. kategorii – hornická činnost nebo
činnost prováděná hornickým způsobem
(subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci) – Správa
úložišť radioaktivních odpadů, Praha.

STAVEBNÍK - 3

PŘEBOR STAVEBNÍCH ŠKOL V SILOVÉM ČTYŘBOJI
SŠ polytechnická Jílová, Brno uspořádala z pověření sportovní komise OS stavba ČR přebor stavebních škol ČR v silovém čtyřboji. Do moravské metropole se
19. března sjelo devět družstev, která v pěkné hale 20. března dopoledne soutěžila ve shybu na hrazdě, v tlaku s činkou 75 % hmotnosti závodníka, v trojskoku
snožmo z místa a ve svisech vznesmo na hrazdě. Pořádající škola připravila svým
hostům všestranně kvalitní podmínky k soutěžení i k potřebnému odpočinku.
V Ý S L E D K Y D R U Ž S T E V:
1. SŠ polytechnická
Jílová, Brno
2. SŠ E a stavební
Chomutov
3. SOŠ a SOU stavební
Pražská, Brno

4. SŠ stavební Teplice
5. SOŠ a SOU stavební Rybitví
6. SOŠ a SOU Otrokovice
7. ISŠ technická a COP Most
8. SŠ služeb a řemesel Stochov
9. SŠ stavební Louny

615,95 bodů
505,45 bodů
493,50 bodů

477,45 bodů
466,10 bodů
405,70 bodů
385,85 bodů
384,50 bodů
269,85 bodů

VÝSLEDKY NEJLEPŠÍCH JEDNOTLIVCŮ
Poř.

Závodník

Škola
SŠP Jílová, Brno

Shyby

Tlaky

Trojskok

Svisy

Body
232,10

1.

PETR Tomáš

26 opak. 29 opak.

890 cm

40 opak.

2.

HLADÍK Marek SOŠ Pražská, Brno

24 opak. 43 opak.

770 cm

26 opak.

198,70

3.

BÍLEK Pavel

SŠP Jílová, Brno

21 opak. 33 opak.

820 cm

30 opak.

194,95

4.

ADÁMEK Jiří

SŠP Jílová, Brno

19 opak. 31 opak.

800 cm

33 opak.

188,90

5.

ZÁVORA Vl.

SŠ E a S Chomutov

17 opak. 29 opak.

860 cm

24 opak.

177,80

NEJLEPŠÍ VÝKONY V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLINÁCH

SHYBY
PETR Tomáš SŠ polytechnická Jílová, Brno
TLAKY S ČINKOU
HLADÍK Marek SOŠB a SOU Pražská, Brno
TROJSKOK SNOŽMO
PETR Tomáš SŠ polytechnická Jílová, Brno
SVISY VZNESMO
PETR Tomáš SŠ polytechnická Jílová, Brno

26 opak.
43 opak.
890 cm
40 opak.

GRATULUJEME z GRATULUJEME

Soutěži byli přítomni i zástupci OS Stavba ČR
Bc. František Faron a komisař sportovních přeborů OS Vladimír Samek, kterým se soutěž
velmi líbila a její organizaci vyslovili pochvalu.
Poděkování patří rovněž Odborovému svazu
Stavba ČR a Svazu podnikatelů ve stavebnictvíČR za finanční a psychologickou podporu
této sportovní akce, a stejně tak i závodníkům
za jejich výtečné výkony a vzorné chování.
V roce 2010 budou mladí siláci porovnávat svou
výkonnost v Teplicích.
Mgr. Miroslav HOLOMEK,
ředitel přeboru ČR v silovém čtyřboji

Aktuality
z ČMKOS
VŠICHNI 16. KVĚTNA
NA HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ !
Členové Sněmu ČMKOS se dne 3. dubna
sešli v pražské budově DOS na svém mimořádném zasedání, na němž se rozhodli svolat na sobotu 16. května na pražské Hradčanské náměstí celostátní odborářskou
demonstraci a přidat se tak k celoevropskému hnutí EOK (Evropské odborové
konfederace).
Tato protestní akce má za cíl důrazně se ohradit proti dosavadním postojům i praktickým
krokům Topolánkovy vlády, která neustále hrozila zneužítím současné ekonomické krize
k dalšímu drastickému omezování práv zaměstnanců, k dalšímu propouštění zaměstnanců
i snižování jejich mezd, k živoření v nezaměstnanosti a znehodnocování důchodů.

V květnu a červnu se dožívají, a jistě také oslavují, své „kulaté“ a „půlkulaté“ narozeniny tito naši spolupracovníci – funkcionáři OS Stavba ČR. Jménem široké rodiny stavbařů – odborářů jim srdečně gratulujeme nejen k významnému životnímu
jubileu, ale zároveň i přejeme mnoho zdraví a životní energie do dalších let.

± 50 let

± 60 let

BINKO Milan, Ing., Wienerberger cihlářský průmysl Chrudim,
KOŘÍNEK Jiří, SSŽ a. s. STAS 71 Řevnice,
KRIPNEROVÁ Jitka, Chlumčanské keramické
závody,
KROČÁKOVÁ Zdeňka, Wienerberger CP, České
Budějovice,
KYKAL Vladimír, Kámen Ostroměř,
MERTA Oldřich, STAMEDOP Olomouc,
NERUŠIL Josef, Ing., Keramoprojekt Brno,
RUDYOVÁ Marie, RPC BEBO ČR Aš,
ŠPRYŇAROVÁ Jitka, STAVOS – Luděk Souček
Nechanice.

BERÁNEK Jan, SOU stavební Brno-Bosonohy,
BOMBAČOVÁ Libuše, HOLCIM (Česko) Prachovice,
ČERMÁKOVÁ Eva, Pískovny Hrádek n. Nisou,
DVOŘÁK Miloslav, SSŽ Jihlava,
HAMPL Antonín, POZEMSTAV Prostějov,
HAVLÍK Pavel, SUBTERRA Tišnov,
CHARVÁT Jiří, SOŠ, SOU a U Otrokovice,
KOTULA Jindřich, Ing., Průmyslové stavby Qualiform Brno,
KUBEŠ Václav, Chlumčanské keramické závody,
MALÁ Irena, HELUZ CP Dolní Bukovsko,
PETŘEK Robert, LIGRANIT Liberec 6,
SAJDLER Bohumil, Vápenka a velkolom Tmaň,
ŠVAJCR Josef, TARMAC CZ Liberec, Královec,
TICHÁ Věra, Betonika Lobodice,
VAVŘÍN Pavel, Zámečnická provozovna Brněnec,
VITOUŠKOVÁ Marie, Wienerberger CP Týn nad
Vltavou.

± 55 let
HORÁK Zdeněk, PREFA Grygov,
HRADILOVÁ Eva, SOU Kladno II,
HROMOSOVÁ Vladimíra, SSŽ Hradec Králové,
KŠÍROVÁ Ivana, SOŠ a SOU Beroun – Hlinky,
KUBEŠOVÁ Marie, ŽPSV Uher. Ostroh, Žamberk,
NĚMCOVÁ Jaroslava, Slezský kámen Jeseník,
ONDRAŠÍKOVÁ Irena, RD Rýmařov,
ŘÍČKOVÁ Zdena, S. P. M. B. Brno,
ŠÁCHA Jan, LOGIT Podbořany,
TRHLÍKOVÁ Eva, MO soukromých stavebních firem Brno.

STAVEBNÍK -

± 65 let
VACÍK Stanislav, SUBTERRA Praha 4,
VANĚK Zdeněk, Ing., Technický a zkušební ústav
stavební Praha 9,
VAZAČ Pavel, HOCHTIEF CZ České Budějovice.

Mimořádnému Sněmu ČMKOS byl rovněž
přítomen zástupce generálního tajemníka EOK
Reiner Hoffmann (na snímku uprostřed), který
zdůraznil, že Evropa nyní prochází největší hospodářskou krizí po 2. světové válce a přivítal
tak rozhodnutí Sněmu ČMKOS připojit se k celoevropskému odborovému hnutí proti oslabování práv pracujících, zejména prostřednictvím
navrhované novelizace zákoníku práce. V průběhu května budou obdobné odborářské demonstrace probíhat i v dalších evropských metropolích, např. v Berlíně ve stejný den
– 16. května, za spoluúčasti zástupců sousedních odborových centrál.
-red-
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