
      

VZO - OS STAVBA  ČR, LB MINERALS, a.s 
Pracoviště - vedení, provoz,servis, sklady, prodej, expedice, těžba, laboratoře, 

Kaznějov,  Horní Bříza  a Kyšice 
e-mail: karel.hnilicka@cz.lasselsberger.com, fax:373 332 501, tel:378 074 242,  mob.602 268 214, 

 adresa : Horní Bříza 431, 330 12, IČO -16736583 ,www.zolbminerals.cz 

              

          Kaznějov 12. 12. 2019 

 

Vážený pane kolego, Vážená paní kolegyně, 

  

  tak a je to zase tady.  Čas utíká jako voda a opět se blíží závěr roku 2019  

a my jsme o další rok starší a snad i moudřejší.  Pro většinu lidí  a i pro většinu nás  

je to zpravidla  tradiční čas, za malým ohlédnutím.  Tedy čas, kdy dochází k hodnocení splněných  

či nesplněných úkolů, k hodnocení veškeré práce na úrovni Základní odborové organizace  

OS Stavba ČR LB MINERALS a.s.,  

 

   Začátek roku byl poznamenán odchodem našeho letitého kolegy a dovoluji si říci přítele  

a kamaráda pana Jaroslava Šáchy. Velmi často na něho myslím. Čest jeho památce. 

 

 Nemá cenu se tu nějak rozepisovat, všichni dobře víte co se nám podařilo a kde máme resty, 

které chceme ještě dořešit, dotáhnou do zdárného konce. 

 

Já osobně považuji za obrovský úspěch, že byl upraven Podpůrný fond OS STAVBA ČR. Je to právě 

práce naší odborové organizace , která vedla k zásadním návrhům a úpravám.  Vše tak. že tento 

fond po 25 letech slouží konečně účelu jakému by sloužit měl, tedy členům OS STAVBA ČR.   

 

   Co se týká naší kolektivní smlouvy v naší firmě, je to neustálý boj. Každý člen výboru má , stejně 

tak jako každý zaměstnanec nějakou představu o tom jak by kolektivní smlouva měla vypadat. A i 

když i já osobně mám mnoho připomínek, je to vždy otázka kompromisu a hlavně toho jak jsou 

nejen členi , ale i zaměstnanci ochotni kolektivní smlouvu a především vyjednávání osobně 

podpořit. Kolektivní vyjednávání v naší firmě není doposud ukončena, a uvidíme kam bude další 

vyjednávání směřovat.  

 

  Dobře víte, že pro moji osobu, však vyjednávání nekončí . Stejně jako tomu bylo v roce minulém, 

jsem byl vybrán do skupiny, která vyjednává vyšší kolektivní smlouvu pro celou ČR.  

 

  Protože to nikdo jiný neudělá, chtěl bych tímto  ze srdce poděkovat všem členům VZO i ostatním 

členům , s velkou úctou Vám přátelé děkuji za práci, kterou jste za tento rok pro naši organizaci 

odvedli. Zvláštní poděkování patří všem, kteří pomáhají a přiložili svoji pomocnou ruku k zdárnému 

průběhu rekreace našich členů na Hracholuské přehradě. 

 

  

Dovoluji si Vám i Vašim rodinám popřát veselé svátky Vánoční a šťastný Nový rok 2020, 

 

                     s úctou Karel Hnilička 
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