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SPORT V PLNÉM PROUDU
V tomto čísle Stavebníka přinášíme další výsledky dlouhodobé soutěže středních odborných škol v devíti druzích sportu, která vyvrcholí v červnu tr. závěrečným vyhodnocením školního roku 2007/08.
Moderní sportovní hala Střední školy technické
v Mostě s neuvěřitelným počtem diváků za účasti
mažoretek zdejší školy, hostila 22. - 24. ledna 2008
14 družstev futsalu.
Zúčastněná družstva si po urputných bojích vydobyla tato čestná i méně čestná místa:
1. SŠT Most, 2. SŠES Chomutov a 3. SŠS
Louny.
Na dalších místech (nemedailových) skončila tato
mužstva: 4. SŠS Teplice, 5. SOŠ Rybitví, 6. SPŠ Ta-

chov, 7. ISŠ Litoměřice, 8. ISŠS Ústí nad Labem,
9. ISŠS České Budějovice, 10. SOŠ Otrokovice,
11. SOŠ Brno-Bosonohy, 12. SOŠS Karlovy Vary,
13. SOU Stochov a 14. SŠ Děčín.
Siláci se sešli ve dnech 12. a 13. března v hale
Střední školy v Teplicích na přeboru v silovém čtyřboji. Přítomno tu bylo a ze všech sil soutěžilo deset
družstev s těmito výsledky:
1. SŠP Brno-Jílová, 2. SOŠ Brno-Bosonohy
a 3. SPŠ Tachov.

Na dalších místech se umístila tato družstva:
4. SŠES Chomutov, 5. SOŠ Rybitví, 6. SŠS Teplice,
7. SŠS Louny, 8. SŠT Most, 9. SOU Stochov a 10. ISŠ
Litoměřice.
Na závěr je třeba nejen vzdát hold nejlepším
sportovcům, ale i poděkovat organizátorům turnaje - tentokrát Janu Vodovi z Mostu a bývalému
olympionikovi a zasloužilému mistru sportu Miroslavu Janotovi z Teplic, předsedovi ZO OS
Stavba ČR.
-ROH● Z důvodů rekonstrukce sportovního areálu
OU v Rybitví u Pardubic se letošní stavařské sportovní hry, bohužel, neuskuteční

Ze 4. zasedání
Sněmu ČMKOS
Dne 20. května se uskutečnilo v pražské budově
DOS na Žižkově 4. zasedání Sněmu ČMKOS.
Na programu byla tradičně zpráva předsedy ČMKOS, zpráva o plnění usnesení 3. Sněmu ČMKOS
a zpráva o činnosti Rady ČMKOS mezi 3. a 4. Sněmem ČMKOS.
Dále byly na programu tyto body: Dopady vládní
reformy a připravované další kroky, Analýza nálezu
Ústavního soudu ČR ve věci Zákoníku práce a jeho
možné dopady, Klady a zápory přijetí eura, Analýza
vývoje zaměstnanosti, situace na trhu práce v roce
2007 a hodnocení plnění Programu ČMKOS v této
oblasti, Zpráva revizní komise ČMKOS a Zpráva
o hospodaření ČMKOS za rok 2007.
V bodě různé byly předkládány tyto dokumenty ČMKOS a evropská integrace (události roku 2007),
Informace k předsednictví ČR v Radě EU, Programové zaměření RROS ČMKOS na rok 2008 a Informační zpráva o činnosti středisek RPP ČMKOS za
rok 2007.
-ruKdo chtěl obstát v silovém čtyřboji, musel si s takovými činkami „tykat“, jinak neměl šanci.

GRATULUJEME ✿ GRATULUJEME
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

MORISOVÁ Dagmar, Rockwool Bohumín 3,
PODHRÁZSKÁ Jaroslava, Střední škola stavební
Chomutov,
POŘÍZKA Karel, VPO Protivanov,
RANDOVÁ Marie, VHS Plus, Vodohospodářské
stavby Veselí n. M.,
VIDRMAROVÁ Danuše, SOUS Přerov, Troubky.

✿ 55 let

ANTONIV Stanislav, předseda OS Stavba ČR Praha,
KURKA Bohumil, GRANITA Chvaletice,
LEMPACH Milan, HOLCIMBETON PardubiceSemtín,
MOTYČÁK František, SSŽ České Budějovice,
NĚMEČKOVÁ Evženie, Českobudějovické PS
České Budějovice,
ŠTEIFOVÁ Zdenka, STAMO Ostrava 2,
STREJC Ladislav, UNIMONTEX Plzeň,
ŠIROKÁ Valéria, Keramika Horní Bříza.

✿ 60 let

BÁRTOVÁ Jaroslava, Lasselsberger-správa Horní
Bříza,

BURIANOVÁ Jiřina, B+BC Zbůch,
FUCHS Václav, TONDACH ČR Stod,
JÁCHIM František, VHS Jihlava,
KALOUS Jan, VUK Horní Bříza,
KALANDR Pavel, MO Prostějov,
KOPPOVÁ Marie, MO č. 2 Olomouc,
KORČÁK Karel, Strojírny Prostějov,
KOROUS Miroslav, Teraso Horažďovice,
KUBŮ Pavel, MABA PREFA Veselí n. Lužnicí,
PAVLÍK Karel, B+BC Zbůch,
PETŘÍČEK Pavel, Písník Čeperka, Staré Ždánice,
POUBA Jan, Kámen Ostroměř,
PÖNDL František, PS Jihlava, Třešť,
ŠILEROVÁ Eva, SŠS Chomutov,
ŠPÉRL Václav, Suroviny-Kaolin Horní Bříza.

✿ 65let

KRÁL Jaroslav, SOŠ a SOU stavební PardubiceRybitví,
NEVĚČNÁ Naděžda, UNIBETON Brno-Chrlice,
ŠINDELÁŘ Josef, SOU stavební Plzeň-Karlov.

✿ 70 let

KOPŘIVA Karel, UNICA Technologies Lysá n. L.

Aktuality
z ČMKOS
● Nepříznivé dopady vládní reformy veřejných
financí, příprava důchodové reformy a arogantní přístup vládní strany k činnosti tripartity byly důvodem
ke svolání mimořádného zasedání Rady ČMKOS,
které se uskutečnilo dne 3. 3. 2008. Zde bylo rozhodnuto vyhlásit stávkovou pohotovost a zahájit propagační kampaň ČMKOS a OS v ní sdružených proti
uplatňování vládní reformy.
● Na řádném zasedání Rady ČMKOS dne 17. 3.
bylo konstatováno, že protestní akce před budovou
Poslanecké sněmovny byla úspěšná. Sešlo se zde na
300 odborářů protestujících proti připravované důchodové reformě.
● Členové Rady se na své schůzi 17. 3. seznámili
s ustanoveními Zákoníku práce, které svým Nálezem
zrušil Ústavní soud ČR na podnět poslanců z koaličních stran.
● Rada ČMKOS vzala na vědomí informaci o obnovení činnosti Rady mladých ČMKOS s tím, že
předsedkyní byla zvolena Denisa Heppnerová z OS
pracovníků státních orgánů a organizací.
● Členové rady uctili minutou ticha památku bývalého člena vedení Koordinačního centra stávkových výborů a pracovníka Útvaru pro regionální politiku ČMKOS Jaroslava Šifty.
● Rada ČMKOS vyslovila podporu protestnímu
mítinku zaměstnanců Jihomoravské armaturky
v Hodoníně uspořádaného ZO OS KOVO dne 18. 3.
v souvislosti s neúspěšným jednáním o mzdách zaměstnanců..
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120 LET SVAZOVÉHO ČASOPISU STAVEBNÍK
Letošní rok 2008 s magickou osmičkou na konci letopočtu nám připomíná
různá významná výročí. Např. v roce 1348 (před 660 lety) založil Karel IV. v Praze
první středoevropskou univerzitu. Ve 20. století mají svá pevná místa v historii
letopočty 1918, 1938, 1948, 1968 a v neposlední řadě rok 1988, který se díky sovětskému vůdci Gorbačovovi stal významným předvečerem roku 1989. Do
jedné řady osmičkových celostátních jubileí však můžeme směle přiřadit i tu,
která se udála před 120 lety, kdy začal vycházet odborový časopis STAVEBNÍK,
aby začal plnit pro OS významnou a nezastupitelnou roli - být organizátorem,
mobilizátorem, sjednocovatelem, vychovatelem a informátorem. Dosti ale
úvodních slov a nechme dále hovořit zažloutlé listy uložené ve Všeodborovém
archivu ČMKOS i kroniku OS Stavba ČR z let nejnovějších:
Hnutí dělníků stavebních v českých zemích
Rakouska-Uherska „za vyšší hospodářskou
úroveň“ bylo založeno v Praze v roce 1869.
„Časopis stavebních dělníků“ jako orgán tohoto hnutí začal vycházet následně v roce 1889
ve formátu A4 o dvou sloupcích na stránce
a o čtyřech stranách. Na 1. stránce byly publikovány apely k řadovým zaměstnancům, oznamovány veřejné schůze dělníků i jejich programy a zprávy z organizací ve všech krajích.
V časopise nechyběly ani různé zajímavosti, dopisy čtenářů redakci a následné odpovědi, a nechyběl v něm pro žánrové zpestření novin ani
fejeton. Prvním vydavatelem a redaktorem časopisu byl tehdy František Mysliveček.
Výtisk Stavebníka z 29. dubna 1893 publikuje výzvu k l. máji a vyzývá všechny dělníky
stavebního průmyslu k hojné účasti na oslavách a demonstracích. Svátek práce je označován za den revoluční, který se plně přihlašuje
k odkazu prvotních oslav 1. máje z roku 1890.
Od roku 1897 do roku 1938 již nesl stabilně název STAVEBNÍK.
V průběhu 1. světové války vycházel Stavebník jako orgán Ústředního svazu stavebních
dělníků v Rakousku každý týden, vždy ve
středu. Redakce sídlila v Praze 1, Myslíkově
ulici.

Po 1. světové válce byl Stavebník orgánem
Ústředního svazu stavebních dělníků v Československé republice. Redakce se přemístila do
Hybernské ulice č. 7. Vycházel každou druhou
středu a průběžně zobrazoval neutěšenou
mzdovou i sociální situaci zedníků v nové ČSR
a přinášel o tom fakta ze všech krajů ČSR. Např.
ve Stavebníku č. 23 ze 17. listopadu 1920 se
konstatuje, že „ postavení stavebního dělnictva
je neutěšené, ale ještě horší jsou poměry u zednických učňů“.
Ve Stavebníku z 8. února 1932 se již konstatuje, že statisíce dělníků jsou zcela bez práce
a další statisíce pracují jen časově omezeně. Jejich sociální podpory jsou údajně přímo katastrofální.
Stavebník č. 1 z 11. ledna 1939 si v úvodním
článku klade otázku, co národu přinese tento
rok. Vyhodnocuje uplynulou hospodářskou
krizi a konstatuje, jak je život těžký, když není
práce a odpovídající mzda. V tomto čísle již
„úřadovala“ tisková cenzura a místo některých
článků zbyla v novinách jen bílá místa.
Stavebník č. 6 z 22. března 1939 již odpovídá na redakční otázku z časopisu č. 1. Zveřejňuje v plném znění výnos Adolfa Hitlera o ustavení Protektorátu na území Čech a Moravy
a důsledky, které z toho pro české občany vyplývají.
Od 19. srpna 1939 začal vycházet Stavebník
jako časopis Jednoty dělnictva stavebních odborů a to každou druhou středu.
V letech 1942 - 1944 vycházel časopis
Stavba a dřevo jednou měsíčně o nákladu
56 500 výtisků. Byl to orgán NOÚZ (Národní
odborové ústředny zaměstnanecké) pro hlavní
skupinu dělnických stavebních odborů dělnictva dřevoprůmyslu a dělníků lakýrnických
a malířských.
Po skončení II. světové války v květnu 1945
vyšlo 1. číslo STAVEBNÍKA 15. září 1946
jako časopisu Svazu zaměstnanců ve stavebním průmyslu. Měl formát A3 o 4 stranách
a jeho redaktorem byl až do roku 1970 Ondřej
Sýkora. Od roku 1954 do roku 1957 byl Stavebník vydáván společně ministerstvem stavebnictví a Svazem zaměstnanců ve stavebnictví (Revoluční odborové hnutí).
V letech 1948 - 1989 se Stavebník stále více
věnoval vyhlašování i kontrole plnění nejrůznějších forem socialistické soutěže a přinášel
často reportáže z tzv. staveb socialismu - výstavby elektráren, údolních přehrad, železáren,

velkých panelových sídlišť apod. Název časopisu Stavebník zůstával po celá poválečná léta
stejný. Měnilo se pouze grafické ztvárnění hlavičky.
Od roku 1971 do roku 1989 vydával časopis
Federální OS (FOS) ve stavebnictví a výrobě
stavebních hmot. Odbory se v letech tzv. normalizace staly ještě více „převodovou pákou
KSČ“, jak bylo oficiálně prohlašováno.
V lednu 1980 Ústřední rada odborů (ÚRO)
sjednotila dosavadní rozmanitou periodicitu
i formát všech svazových časopisů a zavedla
jednotný formát A4 o 16 stránkách jednou za
14 dnů. Sídlo redakce bylo na Gorkého nám. č.
23. Svazové časopisy, tedy i Stavebník, byly po
stránce obsahové řízeny tiskovým oddělením
ÚRO. To svolávalo jednou měsíčně porady vedoucích redaktorů, kde vytyčovalo hlavní závazné politické úkoly a zároveň kontrolovalo
jejich plnění.
Po listopadu 1989 vyšlo prvé číslo nového
Stavebníka dne 15.ledna 1990. Novým redaktorem se stal Ladislav Jenčík. Stavebník na svých
stránkách plně zobrazoval novou politickou situaci v republice i odborech a postupně se měnil i graficky v časopis atraktivnější. Následně
se stal vedoucím redaktorem Roman Cílek.
Na mimořádném sjezdu FOS dne 13. ledna
1990 v pražském Paláci kultury byl vyhlášen
jednotný OS Stavba a rovněž bylo stvrzeno
další vycházení svazového časopisu Stavebník
v českém i slovenském jazyku, a to až do roku
1993, kdy se republika i odborový svaz rozdělily
na samostatné české a slovenské.
Ve Stavebníku č. 5 z 26. května 1998 bylo
publikováno rozhodnutí Předsednictva OS
Stavba ČR, že toto číslo je poslední, svazový časopis přestane v tomto formátu i periodicitě vy-

(Pokračování na str. 2)
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PŘEDSTAVITELÉ V-4 V TATRÁCH
Tak jako každý rok, i letos se sešli předsedové stavbařských odborů z Česka,
Maďarska, Polska a Slovenska ke společnému jednání. Tentokrát se porada
uskutečnila ve dnech 17. a 18. dubna 2008 ve slovenské Tatranské Lomnici.
Hlavními body programu byly vzájemné informace o politické i hospodářské situaci v zúčastněných zemích, vývoj ve stavebnictví za
dobu od minulého setkání (26. a 27. září 2007),
problematika kolektivního vyjednávání a na závěr návrh vzájemné Dohody o spolupráci. Jednání řídil předseda slovenského OZ Stavba Dušan Barčík.
Předsedové stručně seznámili své kolegy
se všeobecnými informacemi o činnosti jednotlivých odborových svazů, o politické situaci ve své
zemi a o stavu v kolektivním vyjednávání na odvětvové i podnikové úrovni. Předseda Stanislav
Antoniv mimo jiné informoval o stávkové pohotovosti ČMKOS a o připravovaných dalších protestních akcích odborů.
Zbigniew Janowski (Polsko) informoval o návrhu kolegy Klause Wiesehügela na svolání společného setkání s předsedy V-4 v Německu, kde
by představil společný návrh projektu GBH (Rakousko), IG-BAU (Německo) a UNIA (Švýcarsko)
- tzv. Super svaz migrujících pracovníků z různých zemí. K tomuto návrhu se předsedové
shodli, že se již koncem května tr. všichni sejdou
na zasedání Výkonného výboru EFBWW v Lucemburku, kde bude příležitost k podrobnějšímu
vysvětlení toho projektu. Na základě toho se pak
předsedové V-4 vyjádří k navrhovanému společnému setkání.
Ke konci jednání se diskutovalo k upravenému

návrhu „Dohody o spolupráci v rámci mezisvazové Visegrádské skupiny odborů ve stavebnictví
a příbuzných odborech“, kterou předložil předseda OS Stavba ČR. Kolegové s takto upraveným
návrhem Dohody souhlasili a podepsali českou
verzi. Dále bylo dohodnuto, že každá strana si
opatří překlad této Dohody do vlastního jazyka
a na jednání Výkonného výboru v Lucemburku
(27.-28. 5. 2008) ji předloží ostatním kolegům
znovu k podepsání.
Při závěrečném obědě předseda OS Stavba ČR
Stanislav Antoniv pozval zahraniční kolegy na
příští jednání V-4 v roce 2009 do Prahy.
-ip-

PODPORA ŠKOLÁKŮM
Předseda OS Stavba ČR Stanislav ANTONIV
zaslal koncem dubna tr. předsedovi ČMOS pracovníků školství Mgr. Františku DOBŠÍKOVI
dopis tohoto znění:
„Vážený kolego, pozorně sledujeme jednání
vašeho odborového svazu s ministrem školství
mládeže a tělovýchovy ČR o dosažení takového
financování školství, které zaručí fungování celého systému. Nerozumím tomu, proč Vláda ČR
svými rozhodnutími způsobila pokles reálných
mezd zaměstnanců ve školství.
Podpoříme vždy vaše akce, jsme s vámi a počítejte s naší podporou.“
S. A.

KOMISE MLADÝCH
NASADILA TEMPO
Komise mladých OS Stavba ČR se
sešla ke svému 2. zasedání dne 22.
dubna tr. v pražském hotelu Olšanka.
Prvé a zároveň ustavující zasedání
této komise se konalo dne 15. ledna
2008.
Jednání zahájil a řídil její předseda Tomáš
Krejčí, který také informoval členy komise
o průběhu 1. zasedání Rady mladých ČMKOS,
konané 21. února 2008 i o průběhu 7. schůze
Předsednictva OS (26.3.2008) a upozornil dále

Z činnosti komisí
OS Stavba ČR
na některé body programu květnového jednání
Sněmu OS.
Na jednání komise byl přizván i předseda OS
Stanislav Antoniv, který informoval o průběhu
kolektivního vyjednávání vyššího stupně, stávkové pohotovosti a plánovaných akcích ČMKOS.
Hovořil rovněž o výchově a vzdělávání funkcionářů OS. S příznivým ohlasem byl přijat návrh,
aby se členové komise sešli v dohledné době na
společném svazovém školení. Předseda OS
s tímto návrhem souhlasil s dovětkem, že na
příštím zasedání komise bude již konkrétně dohodnut termín tohoto školení.
Nejčilejší diskuse se následně vedla k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a k návrhu vlastní webové stránky Komise mladých. Komise doporučila přizvat na příští zasedání správce IT, kdy se bude tento bod znovu
projednávat.
Závěrem schůze projevili členové Komise mladých zájem, aby byl všem od příštího čísla zasílán
svazový časopis Stavebník. Další zasedání Komise
mladých se uskuteční 24. června 2008.
-ip-

Zasedal III. Sněm OS Stavba ČR
Jarní jednání Sněmu OS Stavba ČR roku 2008 se konalo 7. května v pražské budově DOS. Kromě členů Sněmu byli na jednání pozváni zástupci Revizní komise, předsedové a zástupci odborných komisí, regionální manažéři a hostem
jednání byl též Milan Štěch, předseda ČMKOS.
Předseda OS Stavba ČR vystoupil úvodem se
zprávou o činnosti Předsednictva OS, kterou
ústně doplnil o aktuální odborové a společenské
otázky. Po připomenutí významu nedávného
Svátku práce pro odboráře zrekapituloval závěry
jednání Sborů volitelů a dále se věnoval oblasti
svazového vzdělávání, kde se náš OS nemá za co
stydět a připomenul rovněž nález Ústavního
soudu k Zákoníku práce. V závěru se věnoval výkladu přijatých opatření OS i perspektivám v oblasti personalistiky. K aktuálním společenským
otázkám kolem reformy veřejných financí, záměrům vlády v oblastech zdravotnictví a reformy důchodového systému sdělil, že OS Stavba podporuje kroky ČMKOS v rámci akce „Květen, měsíc
občanské neposlušnosti“. Na jeho vystoupení navázal předseda ČMKOS Milan Štěch, který podrobně vysvětlil některé dopady realizovaných
i zamýšlených kroků vlády, upozornil na přípravy
novely Zákoníku práce, kde je záměrem zpracovatelů další oklešťování zaměstnaneckých jistot.
V další části jednání se Sněm OS věnoval otáz-

kám kolektivního vyjednávání a jeho strategii pro
rok 2009, vzal na vědomí zprávy o vývoji v oblastech BOZP, vzdělávání, výrobě a mzdovém vývoji
ve stavebnictví, projednal a schválil výsledky hospodaření v roce 2007. Sněm zhodnotil práci a výsledky Podpůrného fondu OS Stavba ČR a zvolil do
rady fondu novými členy Alenu Janíčkovou a Josefa Vacha.
Petr JANOUŠEK
● KSVS JE ZÁVAZNÁ NA DALŠÍ ZAMĚSTNAVATELE podle klasifikace CZ- NACE uvedené
ve sdělení MPSV ve sbírce zákonů v částce č. 47
pod č. 154/2008 Sb. dne 7. 5. 2008.
MPSV podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona
č. 255/2005 Sb. sděluje, že KSVS (ze dne
4. 2. 2008) uzavřená mezi OS Stavba ČR a SPS
v ČR na straně druhé je s účinností od prvního dne
měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení,
tj. od 1. 6. 2008.

KOMISE STŘEDNÍCH
ŠKOL NA PLNÝ PLYN

Účastníci tatranského zasedání stavařských odborových svazů V-4 zleva předseda OS Stavba ČR
Stanislav Antoniv, předseda ZZ Budowlani Zbigniew Janowski, předseda OZ Stavba SR Dušan
Barčík a předseda EFEDOSZ SZ Gyula Pallagi.

120 LET SVAZOVÉHO ČASOPISU STAVEBNÍK
(Dokončení ze str. 1)
cházet a redakce bude rozpuštěna. Jako hlavní
důvod tohoto závažného kroku byly uvedeny
vysoké finanční náklady na jeho vydávání.
Na 15. zasedání Sněmu OS Stavba ČR ve
dnech 26. - 27. listopadu 1998 v Javorné na
Šumavě byla schválena nová koncepce Sta-
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vebníka s platností od č. 6 v listopadu 1998
(před 10 lety). Od té doby vychází Stavebník
z úsporných důvodů jako dvouměsíčník o 4
stranách (při mimořádných událostech o 6 či 8
stranách) formátu A4. V současné době řídí časopis redakční rada vedená místopředsedou
OS ing. Milanem Vomelou a výkonným redaktorem je od roku 1998 PhDr. Rudolf Unger.
Tímto způsobem se výrobní náklady Stavebníka snížily z původní částky na jednu desetinu.
Zpracoval: PhDr. Rudolf Unger

Svazová Komise středních škol,
která byla nově ustavena po V. sjezdu
OS Stavba ČR a je složena ze zástupců všech regionů, pracuje ve složení: Martin RYBA - předseda (SŠ Teplice), Zdeněk Václavík - zástupce
v MAUZ (SŠT Praha), Jaroslav Vokoun (SOŠ a SOU Kladno), Miloslav
Knapil (SŠP Brno-Jílová), Jiří Batík
(SŠ Vimperk), Vladimír Gruncl (SŠ
stavební, svářečská a dopravní Liberec), Hana Vachoušková (SOŠS Karlovy Vary), Jindřiška Lišková (SŠ Tovačov), František Peml (SOUŠ a SOU
Rybitví), Václav Rohrbach (tajemník
komise - OS Stavba ČR). Komise je
poradním orgánem Předsednictva
OS, projednává materiály z oblasti
středního školství, předkládá stanoviska, návrhy a doporučení P-OS na
opatření v této oblasti.
Prostřednictvím předsedy se komise podílela
na zpracování dokumentu „Krize učňovského
školství a návrh jejího řešení“. Ve spolupráci zejména se Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR se na pozvání francouzských kolegů Martin
Ryba zúčastnil tematického zájezdu zaměřeného na výměnu zkušeností z oblasti výchovy
a vzdělávání i na model francouzského systému
odborného školství.

(Pokračování na str. 3)

Často v poslední době čteme i slyšíme, jak odborové organizace ohrožují samotné bytí toho či jiného zaměstnavatele. Můj názor na tento
problém je prostý - je to totiž vždy
problém obou stran. Vstřícná spolupráce zaměstnavatele s odbory může
totiž v dnešní době přinést sladké
ovoce oběma stranám: zaměstnancům lepší pracovní podmínky i prostředí a zaměstnavatelům pak zviditelnění jména firmy i prestiž, která je
v civilizovaném světě nejlepší reklamou.

SPOLUPRÁCE PŘINÁŠÍ
SLADKÉ OVOCE
Příkladem takové spolupráce je pro naši odborovou organizaci například řešení problémů
týkajících se pracovních podmínek a prostředí
na pracovištích. Touto problematikou se podrobně zabývá projekt Move Evrope, do kterého
se zapojilo již více než 1440 firem z celé Evropy,
z toho 120 z České republiky. Jen pro přiblížení
se jedná o vylepšování zvolených pracovních
postupů a technologií. Velká pozornost je zaměřena zejména na fyzikální rizikové faktory prašnost, hluk, vibrace, osvětlení apod., chemické - chemické látky a jejich kombinace, biologické - ínfekce či paraziti a ergonomické - především psychologické a fyziologické. I přesto, že
výše vyjmenované faktory se mohou zdát pro
práci našich zaměstnanců vzdálené, není tomu
tak. Téměř každý zaměstnanec se s těmito faktory více či méně setkává na svých pracovištích
denně, a to bez rozdílu postavení, které ve firmě
zastává.
Díky pochopení a dohodě generálního ředitele LB Minerals, a. s. Ing. Fialy a předsedy VZO
OS Stavba ČR K. Hniličky bylo rozhodnuto, že
i pracoviště spadající pod uvedenou ZO se tohoto projektu zúčastní. Podle požadavků Move
Europe byly zpracovány a předloženy výsledky
společné práce, a kde je to sladké ovoce? Byli
jsme vyhlášeni firmou měsíce. Kdo nás chce následovat, ať se přihlásí na www.move-europe.cz.
Karel HNILIČKA
předseda VZO LB Minerals, a.s.

S hlubokým zármutkem členům našeho
odborového svazu oznamujeme, že dne 3.
dubna tr. zemřel po těžké nemoci ve věku 77
let pan

DRAHOSLAV KRATOCHVÍL,

dlouholetý funkcionář OS Stavba ČR,
předseda ZO Pozemstav Brno a delegát minulého V. sjezdu OS Stavba ČR.
Jarní Sněm OS Stavba ČR zasedal v období zvýšené aktivity odborů proti asociálním vládním návrhům v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

KOMISE STŘEDNÍCH…
(Dokončení ze str. 2)

STAVEBNÍCI SVĚTOVĚ V BRNĚ
Mezinárodní stavební veletrhy, které se konaly ve dnech 22. až 26. dubna na
brněnském výstavišti, překonaly letos z uplynulých 13 let, většinu ukazatelů.
Podle závěrečné tiskové zprávy se jich zúčastnilo na 1470 vystavujících firem,
které obsadily rekordní plochu 74 300 m2.
Zahraniční firmy ze 24 zemí tvořily 15 procent všech vystavovatelů. Veletrhy navštívily oficiální delegace odborníků z Ruska, Běloruska, Polska a Slovenska. Součástí letošního MSV byly
ještě 9. mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK a Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest. U všech akcí byl zaznamenán výrazný
vzestupný trend.
Letošními zvýrazněnými tématy byla rostoucí bytová výstavba, regenerace stárnoucích panelových domů. Odborné konference se zabývaly např. stavem francouzského odborného školství,
nejnovějšími poznatky i dosaženými výsledky ve francouzském stavebnictví a v oblasti udržitelného stavění. Konference se dále zabývaly stavem českých mostů i obchodními možnostmi českých stavebních firem v zahraničí.
-red-

Komise navázala spolupráci s Českomoravským odborovým svazem školství a někteří členové se zúčastnili diskusního fóra na téma Perspektivy učňovského školství, jehož pořadatelem
byl právě ČMOS školství. Přítomni tu byli též poslanci Parlamentu ČR, zástupci krajů, MŠST,
Unie zaměstnavatelských svazů a další.
Všechny ZO OS Stavba ČR působící na středních odborných školách obdrželi pozvánku na seminář „Francouzské zkušenosti s učňovským
školstvím“ pořádaný SPS v ČR, OS Stavba ČR
a a.s. Veletrhy Brno, na kterém mj. a.s. Metrostav
představila své záměry a dosavadní výsledky spolupráce se školami v oblasti vzdělávání učňů. -vr-
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PŘEDSTAVITELÉ V-4 V TATRÁCH
Tak jako každý rok, i letos se sešli předsedové stavbařských odborů z Česka,
Maďarska, Polska a Slovenska ke společnému jednání. Tentokrát se porada
uskutečnila ve dnech 17. a 18. dubna 2008 ve slovenské Tatranské Lomnici.
Hlavními body programu byly vzájemné informace o politické i hospodářské situaci v zúčastněných zemích, vývoj ve stavebnictví za
dobu od minulého setkání (26. a 27. září 2007),
problematika kolektivního vyjednávání a na závěr návrh vzájemné Dohody o spolupráci. Jednání řídil předseda slovenského OZ Stavba Dušan Barčík.
Předsedové stručně seznámili své kolegy
se všeobecnými informacemi o činnosti jednotlivých odborových svazů, o politické situaci ve své
zemi a o stavu v kolektivním vyjednávání na odvětvové i podnikové úrovni. Předseda Stanislav
Antoniv mimo jiné informoval o stávkové pohotovosti ČMKOS a o připravovaných dalších protestních akcích odborů.
Zbigniew Janowski (Polsko) informoval o návrhu kolegy Klause Wiesehügela na svolání společného setkání s předsedy V-4 v Německu, kde
by představil společný návrh projektu GBH (Rakousko), IG-BAU (Německo) a UNIA (Švýcarsko)
- tzv. Super svaz migrujících pracovníků z různých zemí. K tomuto návrhu se předsedové
shodli, že se již koncem května tr. všichni sejdou
na zasedání Výkonného výboru EFBWW v Lucemburku, kde bude příležitost k podrobnějšímu
vysvětlení toho projektu. Na základě toho se pak
předsedové V-4 vyjádří k navrhovanému společnému setkání.
Ke konci jednání se diskutovalo k upravenému

návrhu „Dohody o spolupráci v rámci mezisvazové Visegrádské skupiny odborů ve stavebnictví
a příbuzných odborech“, kterou předložil předseda OS Stavba ČR. Kolegové s takto upraveným
návrhem Dohody souhlasili a podepsali českou
verzi. Dále bylo dohodnuto, že každá strana si
opatří překlad této Dohody do vlastního jazyka
a na jednání Výkonného výboru v Lucemburku
(27.-28. 5. 2008) ji předloží ostatním kolegům
znovu k podepsání.
Při závěrečném obědě předseda OS Stavba ČR
Stanislav Antoniv pozval zahraniční kolegy na
příští jednání V-4 v roce 2009 do Prahy.
-ip-

PODPORA ŠKOLÁKŮM
Předseda OS Stavba ČR Stanislav ANTONIV
zaslal koncem dubna tr. předsedovi ČMOS pracovníků školství Mgr. Františku DOBŠÍKOVI
dopis tohoto znění:
„Vážený kolego, pozorně sledujeme jednání
vašeho odborového svazu s ministrem školství
mládeže a tělovýchovy ČR o dosažení takového
financování školství, které zaručí fungování celého systému. Nerozumím tomu, proč Vláda ČR
svými rozhodnutími způsobila pokles reálných
mezd zaměstnanců ve školství.
Podpoříme vždy vaše akce, jsme s vámi a počítejte s naší podporou.“
S. A.

KOMISE MLADÝCH
NASADILA TEMPO
Komise mladých OS Stavba ČR se
sešla ke svému 2. zasedání dne 22.
dubna tr. v pražském hotelu Olšanka.
Prvé a zároveň ustavující zasedání
této komise se konalo dne 15. ledna
2008.
Jednání zahájil a řídil její předseda Tomáš
Krejčí, který také informoval členy komise
o průběhu 1. zasedání Rady mladých ČMKOS,
konané 21. února 2008 i o průběhu 7. schůze
Předsednictva OS (26.3.2008) a upozornil dále

Z činnosti komisí
OS Stavba ČR
na některé body programu květnového jednání
Sněmu OS.
Na jednání komise byl přizván i předseda OS
Stanislav Antoniv, který informoval o průběhu
kolektivního vyjednávání vyššího stupně, stávkové pohotovosti a plánovaných akcích ČMKOS.
Hovořil rovněž o výchově a vzdělávání funkcionářů OS. S příznivým ohlasem byl přijat návrh,
aby se členové komise sešli v dohledné době na
společném svazovém školení. Předseda OS
s tímto návrhem souhlasil s dovětkem, že na
příštím zasedání komise bude již konkrétně dohodnut termín tohoto školení.
Nejčilejší diskuse se následně vedla k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a k návrhu vlastní webové stránky Komise mladých. Komise doporučila přizvat na příští zasedání správce IT, kdy se bude tento bod znovu
projednávat.
Závěrem schůze projevili členové Komise mladých zájem, aby byl všem od příštího čísla zasílán
svazový časopis Stavebník. Další zasedání Komise
mladých se uskuteční 24. června 2008.
-ip-

Zasedal III. Sněm OS Stavba ČR
Jarní jednání Sněmu OS Stavba ČR roku 2008 se konalo 7. května v pražské budově DOS. Kromě členů Sněmu byli na jednání pozváni zástupci Revizní komise, předsedové a zástupci odborných komisí, regionální manažéři a hostem
jednání byl též Milan Štěch, předseda ČMKOS.
Předseda OS Stavba ČR vystoupil úvodem se
zprávou o činnosti Předsednictva OS, kterou
ústně doplnil o aktuální odborové a společenské
otázky. Po připomenutí významu nedávného
Svátku práce pro odboráře zrekapituloval závěry
jednání Sborů volitelů a dále se věnoval oblasti
svazového vzdělávání, kde se náš OS nemá za co
stydět a připomenul rovněž nález Ústavního
soudu k Zákoníku práce. V závěru se věnoval výkladu přijatých opatření OS i perspektivám v oblasti personalistiky. K aktuálním společenským
otázkám kolem reformy veřejných financí, záměrům vlády v oblastech zdravotnictví a reformy důchodového systému sdělil, že OS Stavba podporuje kroky ČMKOS v rámci akce „Květen, měsíc
občanské neposlušnosti“. Na jeho vystoupení navázal předseda ČMKOS Milan Štěch, který podrobně vysvětlil některé dopady realizovaných
i zamýšlených kroků vlády, upozornil na přípravy
novely Zákoníku práce, kde je záměrem zpracovatelů další oklešťování zaměstnaneckých jistot.
V další části jednání se Sněm OS věnoval otáz-

kám kolektivního vyjednávání a jeho strategii pro
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rady fondu novými členy Alenu Janíčkovou a Josefa Vacha.
Petr JANOUŠEK
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soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona
č. 255/2005 Sb. sděluje, že KSVS (ze dne
4. 2. 2008) uzavřená mezi OS Stavba ČR a SPS
v ČR na straně druhé je s účinností od prvního dne
měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení,
tj. od 1. 6. 2008.
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Účastníci tatranského zasedání stavařských odborových svazů V-4 zleva předseda OS Stavba ČR
Stanislav Antoniv, předseda ZZ Budowlani Zbigniew Janowski, předseda OZ Stavba SR Dušan
Barčík a předseda EFEDOSZ SZ Gyula Pallagi.
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cházet a redakce bude rozpuštěna. Jako hlavní
důvod tohoto závažného kroku byly uvedeny
vysoké finanční náklady na jeho vydávání.
Na 15. zasedání Sněmu OS Stavba ČR ve
dnech 26. - 27. listopadu 1998 v Javorné na
Šumavě byla schválena nová koncepce Sta-
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vebníka s platností od č. 6 v listopadu 1998
(před 10 lety). Od té doby vychází Stavebník
z úsporných důvodů jako dvouměsíčník o 4
stranách (při mimořádných událostech o 6 či 8
stranách) formátu A4. V současné době řídí časopis redakční rada vedená místopředsedou
OS ing. Milanem Vomelou a výkonným redaktorem je od roku 1998 PhDr. Rudolf Unger.
Tímto způsobem se výrobní náklady Stavebníka snížily z původní částky na jednu desetinu.
Zpracoval: PhDr. Rudolf Unger

Svazová Komise středních škol,
která byla nově ustavena po V. sjezdu
OS Stavba ČR a je složena ze zástupců všech regionů, pracuje ve složení: Martin RYBA - předseda (SŠ Teplice), Zdeněk Václavík - zástupce
v MAUZ (SŠT Praha), Jaroslav Vokoun (SOŠ a SOU Kladno), Miloslav
Knapil (SŠP Brno-Jílová), Jiří Batík
(SŠ Vimperk), Vladimír Gruncl (SŠ
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Rybitví), Václav Rohrbach (tajemník
komise - OS Stavba ČR). Komise je
poradním orgánem Předsednictva
OS, projednává materiály z oblasti
středního školství, předkládá stanoviska, návrhy a doporučení P-OS na
opatření v této oblasti.
Prostřednictvím předsedy se komise podílela
na zpracování dokumentu „Krize učňovského
školství a návrh jejího řešení“. Ve spolupráci zejména se Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR se na pozvání francouzských kolegů Martin
Ryba zúčastnil tematického zájezdu zaměřeného na výměnu zkušeností z oblasti výchovy
a vzdělávání i na model francouzského systému
odborného školství.

(Pokračování na str. 3)

Často v poslední době čteme i slyšíme, jak odborové organizace ohrožují samotné bytí toho či jiného zaměstnavatele. Můj názor na tento
problém je prostý - je to totiž vždy
problém obou stran. Vstřícná spolupráce zaměstnavatele s odbory může
totiž v dnešní době přinést sladké
ovoce oběma stranám: zaměstnancům lepší pracovní podmínky i prostředí a zaměstnavatelům pak zviditelnění jména firmy i prestiž, která je
v civilizovaném světě nejlepší reklamou.

SPOLUPRÁCE PŘINÁŠÍ
SLADKÉ OVOCE
Příkladem takové spolupráce je pro naši odborovou organizaci například řešení problémů
týkajících se pracovních podmínek a prostředí
na pracovištích. Touto problematikou se podrobně zabývá projekt Move Evrope, do kterého
se zapojilo již více než 1440 firem z celé Evropy,
z toho 120 z České republiky. Jen pro přiblížení
se jedná o vylepšování zvolených pracovních
postupů a technologií. Velká pozornost je zaměřena zejména na fyzikální rizikové faktory prašnost, hluk, vibrace, osvětlení apod., chemické - chemické látky a jejich kombinace, biologické - ínfekce či paraziti a ergonomické - především psychologické a fyziologické. I přesto, že
výše vyjmenované faktory se mohou zdát pro
práci našich zaměstnanců vzdálené, není tomu
tak. Téměř každý zaměstnanec se s těmito faktory více či méně setkává na svých pracovištích
denně, a to bez rozdílu postavení, které ve firmě
zastává.
Díky pochopení a dohodě generálního ředitele LB Minerals, a. s. Ing. Fialy a předsedy VZO
OS Stavba ČR K. Hniličky bylo rozhodnuto, že
i pracoviště spadající pod uvedenou ZO se tohoto projektu zúčastní. Podle požadavků Move
Europe byly zpracovány a předloženy výsledky
společné práce, a kde je to sladké ovoce? Byli
jsme vyhlášeni firmou měsíce. Kdo nás chce následovat, ať se přihlásí na www.move-europe.cz.
Karel HNILIČKA
předseda VZO LB Minerals, a.s.

S hlubokým zármutkem členům našeho
odborového svazu oznamujeme, že dne 3.
dubna tr. zemřel po těžké nemoci ve věku 77
let pan

DRAHOSLAV KRATOCHVÍL,

dlouholetý funkcionář OS Stavba ČR,
předseda ZO Pozemstav Brno a delegát minulého V. sjezdu OS Stavba ČR.
Jarní Sněm OS Stavba ČR zasedal v období zvýšené aktivity odborů proti asociálním vládním návrhům v oblasti zdravotnictví a sociální péče.

KOMISE STŘEDNÍCH…
(Dokončení ze str. 2)

STAVEBNÍCI SVĚTOVĚ V BRNĚ
Mezinárodní stavební veletrhy, které se konaly ve dnech 22. až 26. dubna na
brněnském výstavišti, překonaly letos z uplynulých 13 let, většinu ukazatelů.
Podle závěrečné tiskové zprávy se jich zúčastnilo na 1470 vystavujících firem,
které obsadily rekordní plochu 74 300 m2.
Zahraniční firmy ze 24 zemí tvořily 15 procent všech vystavovatelů. Veletrhy navštívily oficiální delegace odborníků z Ruska, Běloruska, Polska a Slovenska. Součástí letošního MSV byly
ještě 9. mezinárodní veletrh technických zařízení budov SHK a Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro města a obce Urbis Invest. U všech akcí byl zaznamenán výrazný
vzestupný trend.
Letošními zvýrazněnými tématy byla rostoucí bytová výstavba, regenerace stárnoucích panelových domů. Odborné konference se zabývaly např. stavem francouzského odborného školství,
nejnovějšími poznatky i dosaženými výsledky ve francouzském stavebnictví a v oblasti udržitelného stavění. Konference se dále zabývaly stavem českých mostů i obchodními možnostmi českých stavebních firem v zahraničí.
-red-

Komise navázala spolupráci s Českomoravským odborovým svazem školství a někteří členové se zúčastnili diskusního fóra na téma Perspektivy učňovského školství, jehož pořadatelem
byl právě ČMOS školství. Přítomni tu byli též poslanci Parlamentu ČR, zástupci krajů, MŠST,
Unie zaměstnavatelských svazů a další.
Všechny ZO OS Stavba ČR působící na středních odborných školách obdrželi pozvánku na seminář „Francouzské zkušenosti s učňovským
školstvím“ pořádaný SPS v ČR, OS Stavba ČR
a a.s. Veletrhy Brno, na kterém mj. a.s. Metrostav
představila své záměry a dosavadní výsledky spolupráce se školami v oblasti vzdělávání učňů. -vr-
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SPORT V PLNÉM PROUDU
V tomto čísle Stavebníka přinášíme další výsledky dlouhodobé soutěže středních odborných škol v devíti druzích sportu, která vyvrcholí v červnu tr. závěrečným vyhodnocením školního roku 2007/08.
Moderní sportovní hala Střední školy technické
v Mostě s neuvěřitelným počtem diváků za účasti
mažoretek zdejší školy, hostila 22. - 24. ledna 2008
14 družstev futsalu.
Zúčastněná družstva si po urputných bojích vydobyla tato čestná i méně čestná místa:
1. SŠT Most, 2. SŠES Chomutov a 3. SŠS
Louny.
Na dalších místech (nemedailových) skončila tato
mužstva: 4. SŠS Teplice, 5. SOŠ Rybitví, 6. SPŠ Ta-

chov, 7. ISŠ Litoměřice, 8. ISŠS Ústí nad Labem,
9. ISŠS České Budějovice, 10. SOŠ Otrokovice,
11. SOŠ Brno-Bosonohy, 12. SOŠS Karlovy Vary,
13. SOU Stochov a 14. SŠ Děčín.
Siláci se sešli ve dnech 12. a 13. března v hale
Střední školy v Teplicích na přeboru v silovém čtyřboji. Přítomno tu bylo a ze všech sil soutěžilo deset
družstev s těmito výsledky:
1. SŠP Brno-Jílová, 2. SOŠ Brno-Bosonohy
a 3. SPŠ Tachov.

Na dalších místech se umístila tato družstva:
4. SŠES Chomutov, 5. SOŠ Rybitví, 6. SŠS Teplice,
7. SŠS Louny, 8. SŠT Most, 9. SOU Stochov a 10. ISŠ
Litoměřice.
Na závěr je třeba nejen vzdát hold nejlepším
sportovcům, ale i poděkovat organizátorům turnaje - tentokrát Janu Vodovi z Mostu a bývalému
olympionikovi a zasloužilému mistru sportu Miroslavu Janotovi z Teplic, předsedovi ZO OS
Stavba ČR.
-ROH● Z důvodů rekonstrukce sportovního areálu
OU v Rybitví u Pardubic se letošní stavařské sportovní hry, bohužel, neuskuteční

Ze 4. zasedání
Sněmu ČMKOS
Dne 20. května se uskutečnilo v pražské budově
DOS na Žižkově 4. zasedání Sněmu ČMKOS.
Na programu byla tradičně zpráva předsedy ČMKOS, zpráva o plnění usnesení 3. Sněmu ČMKOS
a zpráva o činnosti Rady ČMKOS mezi 3. a 4. Sněmem ČMKOS.
Dále byly na programu tyto body: Dopady vládní
reformy a připravované další kroky, Analýza nálezu
Ústavního soudu ČR ve věci Zákoníku práce a jeho
možné dopady, Klady a zápory přijetí eura, Analýza
vývoje zaměstnanosti, situace na trhu práce v roce
2007 a hodnocení plnění Programu ČMKOS v této
oblasti, Zpráva revizní komise ČMKOS a Zpráva
o hospodaření ČMKOS za rok 2007.
V bodě různé byly předkládány tyto dokumenty ČMKOS a evropská integrace (události roku 2007),
Informace k předsednictví ČR v Radě EU, Programové zaměření RROS ČMKOS na rok 2008 a Informační zpráva o činnosti středisek RPP ČMKOS za
rok 2007.
-ruKdo chtěl obstát v silovém čtyřboji, musel si s takovými činkami „tykat“, jinak neměl šanci.

GRATULUJEME ✿ GRATULUJEME
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

MORISOVÁ Dagmar, Rockwool Bohumín 3,
PODHRÁZSKÁ Jaroslava, Střední škola stavební
Chomutov,
POŘÍZKA Karel, VPO Protivanov,
RANDOVÁ Marie, VHS Plus, Vodohospodářské
stavby Veselí n. M.,
VIDRMAROVÁ Danuše, SOUS Přerov, Troubky.

✿ 55 let

ANTONIV Stanislav, předseda OS Stavba ČR Praha,
KURKA Bohumil, GRANITA Chvaletice,
LEMPACH Milan, HOLCIMBETON PardubiceSemtín,
MOTYČÁK František, SSŽ České Budějovice,
NĚMEČKOVÁ Evženie, Českobudějovické PS
České Budějovice,
ŠTEIFOVÁ Zdenka, STAMO Ostrava 2,
STREJC Ladislav, UNIMONTEX Plzeň,
ŠIROKÁ Valéria, Keramika Horní Bříza.

✿ 60 let

BÁRTOVÁ Jaroslava, Lasselsberger-správa Horní
Bříza,

BURIANOVÁ Jiřina, B+BC Zbůch,
FUCHS Václav, TONDACH ČR Stod,
JÁCHIM František, VHS Jihlava,
KALOUS Jan, VUK Horní Bříza,
KALANDR Pavel, MO Prostějov,
KOPPOVÁ Marie, MO č. 2 Olomouc,
KORČÁK Karel, Strojírny Prostějov,
KOROUS Miroslav, Teraso Horažďovice,
KUBŮ Pavel, MABA PREFA Veselí n. Lužnicí,
PAVLÍK Karel, B+BC Zbůch,
PETŘÍČEK Pavel, Písník Čeperka, Staré Ždánice,
POUBA Jan, Kámen Ostroměř,
PÖNDL František, PS Jihlava, Třešť,
ŠILEROVÁ Eva, SŠS Chomutov,
ŠPÉRL Václav, Suroviny-Kaolin Horní Bříza.

✿ 65let

KRÁL Jaroslav, SOŠ a SOU stavební PardubiceRybitví,
NEVĚČNÁ Naděžda, UNIBETON Brno-Chrlice,
ŠINDELÁŘ Josef, SOU stavební Plzeň-Karlov.

✿ 70 let

KOPŘIVA Karel, UNICA Technologies Lysá n. L.

Aktuality
z ČMKOS
● Nepříznivé dopady vládní reformy veřejných
financí, příprava důchodové reformy a arogantní přístup vládní strany k činnosti tripartity byly důvodem
ke svolání mimořádného zasedání Rady ČMKOS,
které se uskutečnilo dne 3. 3. 2008. Zde bylo rozhodnuto vyhlásit stávkovou pohotovost a zahájit propagační kampaň ČMKOS a OS v ní sdružených proti
uplatňování vládní reformy.
● Na řádném zasedání Rady ČMKOS dne 17. 3.
bylo konstatováno, že protestní akce před budovou
Poslanecké sněmovny byla úspěšná. Sešlo se zde na
300 odborářů protestujících proti připravované důchodové reformě.
● Členové Rady se na své schůzi 17. 3. seznámili
s ustanoveními Zákoníku práce, které svým Nálezem
zrušil Ústavní soud ČR na podnět poslanců z koaličních stran.
● Rada ČMKOS vzala na vědomí informaci o obnovení činnosti Rady mladých ČMKOS s tím, že
předsedkyní byla zvolena Denisa Heppnerová z OS
pracovníků státních orgánů a organizací.
● Členové rady uctili minutou ticha památku bývalého člena vedení Koordinačního centra stávkových výborů a pracovníka Útvaru pro regionální politiku ČMKOS Jaroslava Šifty.
● Rada ČMKOS vyslovila podporu protestnímu
mítinku zaměstnanců Jihomoravské armaturky
v Hodoníně uspořádaného ZO OS KOVO dne 18. 3.
v souvislosti s neúspěšným jednáním o mzdách zaměstnanců..
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120 LET SVAZOVÉHO ČASOPISU STAVEBNÍK
Letošní rok 2008 s magickou osmičkou na konci letopočtu nám připomíná
různá významná výročí. Např. v roce 1348 (před 660 lety) založil Karel IV. v Praze
první středoevropskou univerzitu. Ve 20. století mají svá pevná místa v historii
letopočty 1918, 1938, 1948, 1968 a v neposlední řadě rok 1988, který se díky sovětskému vůdci Gorbačovovi stal významným předvečerem roku 1989. Do
jedné řady osmičkových celostátních jubileí však můžeme směle přiřadit i tu,
která se udála před 120 lety, kdy začal vycházet odborový časopis STAVEBNÍK,
aby začal plnit pro OS významnou a nezastupitelnou roli - být organizátorem,
mobilizátorem, sjednocovatelem, vychovatelem a informátorem. Dosti ale
úvodních slov a nechme dále hovořit zažloutlé listy uložené ve Všeodborovém
archivu ČMKOS i kroniku OS Stavba ČR z let nejnovějších:
Hnutí dělníků stavebních v českých zemích
Rakouska-Uherska „za vyšší hospodářskou
úroveň“ bylo založeno v Praze v roce 1869.
„Časopis stavebních dělníků“ jako orgán tohoto hnutí začal vycházet následně v roce 1889
ve formátu A4 o dvou sloupcích na stránce
a o čtyřech stranách. Na 1. stránce byly publikovány apely k řadovým zaměstnancům, oznamovány veřejné schůze dělníků i jejich programy a zprávy z organizací ve všech krajích.
V časopise nechyběly ani různé zajímavosti, dopisy čtenářů redakci a následné odpovědi, a nechyběl v něm pro žánrové zpestření novin ani
fejeton. Prvním vydavatelem a redaktorem časopisu byl tehdy František Mysliveček.
Výtisk Stavebníka z 29. dubna 1893 publikuje výzvu k l. máji a vyzývá všechny dělníky
stavebního průmyslu k hojné účasti na oslavách a demonstracích. Svátek práce je označován za den revoluční, který se plně přihlašuje
k odkazu prvotních oslav 1. máje z roku 1890.
Od roku 1897 do roku 1938 již nesl stabilně název STAVEBNÍK.
V průběhu 1. světové války vycházel Stavebník jako orgán Ústředního svazu stavebních
dělníků v Rakousku každý týden, vždy ve
středu. Redakce sídlila v Praze 1, Myslíkově
ulici.

Po 1. světové válce byl Stavebník orgánem
Ústředního svazu stavebních dělníků v Československé republice. Redakce se přemístila do
Hybernské ulice č. 7. Vycházel každou druhou
středu a průběžně zobrazoval neutěšenou
mzdovou i sociální situaci zedníků v nové ČSR
a přinášel o tom fakta ze všech krajů ČSR. Např.
ve Stavebníku č. 23 ze 17. listopadu 1920 se
konstatuje, že „ postavení stavebního dělnictva
je neutěšené, ale ještě horší jsou poměry u zednických učňů“.
Ve Stavebníku z 8. února 1932 se již konstatuje, že statisíce dělníků jsou zcela bez práce
a další statisíce pracují jen časově omezeně. Jejich sociální podpory jsou údajně přímo katastrofální.
Stavebník č. 1 z 11. ledna 1939 si v úvodním
článku klade otázku, co národu přinese tento
rok. Vyhodnocuje uplynulou hospodářskou
krizi a konstatuje, jak je život těžký, když není
práce a odpovídající mzda. V tomto čísle již
„úřadovala“ tisková cenzura a místo některých
článků zbyla v novinách jen bílá místa.
Stavebník č. 6 z 22. března 1939 již odpovídá na redakční otázku z časopisu č. 1. Zveřejňuje v plném znění výnos Adolfa Hitlera o ustavení Protektorátu na území Čech a Moravy
a důsledky, které z toho pro české občany vyplývají.
Od 19. srpna 1939 začal vycházet Stavebník
jako časopis Jednoty dělnictva stavebních odborů a to každou druhou středu.
V letech 1942 - 1944 vycházel časopis
Stavba a dřevo jednou měsíčně o nákladu
56 500 výtisků. Byl to orgán NOÚZ (Národní
odborové ústředny zaměstnanecké) pro hlavní
skupinu dělnických stavebních odborů dělnictva dřevoprůmyslu a dělníků lakýrnických
a malířských.
Po skončení II. světové války v květnu 1945
vyšlo 1. číslo STAVEBNÍKA 15. září 1946
jako časopisu Svazu zaměstnanců ve stavebním průmyslu. Měl formát A3 o 4 stranách
a jeho redaktorem byl až do roku 1970 Ondřej
Sýkora. Od roku 1954 do roku 1957 byl Stavebník vydáván společně ministerstvem stavebnictví a Svazem zaměstnanců ve stavebnictví (Revoluční odborové hnutí).
V letech 1948 - 1989 se Stavebník stále více
věnoval vyhlašování i kontrole plnění nejrůznějších forem socialistické soutěže a přinášel
často reportáže z tzv. staveb socialismu - výstavby elektráren, údolních přehrad, železáren,

velkých panelových sídlišť apod. Název časopisu Stavebník zůstával po celá poválečná léta
stejný. Měnilo se pouze grafické ztvárnění hlavičky.
Od roku 1971 do roku 1989 vydával časopis
Federální OS (FOS) ve stavebnictví a výrobě
stavebních hmot. Odbory se v letech tzv. normalizace staly ještě více „převodovou pákou
KSČ“, jak bylo oficiálně prohlašováno.
V lednu 1980 Ústřední rada odborů (ÚRO)
sjednotila dosavadní rozmanitou periodicitu
i formát všech svazových časopisů a zavedla
jednotný formát A4 o 16 stránkách jednou za
14 dnů. Sídlo redakce bylo na Gorkého nám. č.
23. Svazové časopisy, tedy i Stavebník, byly po
stránce obsahové řízeny tiskovým oddělením
ÚRO. To svolávalo jednou měsíčně porady vedoucích redaktorů, kde vytyčovalo hlavní závazné politické úkoly a zároveň kontrolovalo
jejich plnění.
Po listopadu 1989 vyšlo prvé číslo nového
Stavebníka dne 15.ledna 1990. Novým redaktorem se stal Ladislav Jenčík. Stavebník na svých
stránkách plně zobrazoval novou politickou situaci v republice i odborech a postupně se měnil i graficky v časopis atraktivnější. Následně
se stal vedoucím redaktorem Roman Cílek.
Na mimořádném sjezdu FOS dne 13. ledna
1990 v pražském Paláci kultury byl vyhlášen
jednotný OS Stavba a rovněž bylo stvrzeno
další vycházení svazového časopisu Stavebník
v českém i slovenském jazyku, a to až do roku
1993, kdy se republika i odborový svaz rozdělily
na samostatné české a slovenské.
Ve Stavebníku č. 5 z 26. května 1998 bylo
publikováno rozhodnutí Předsednictva OS
Stavba ČR, že toto číslo je poslední, svazový časopis přestane v tomto formátu i periodicitě vy-

(Pokračování na str. 2)

