Vyjádření odborové organizace k reakci pana ředitele na článek v brněnské Rovnost

Vážení kolegové,
Jednou jsem četl článek v novinách, v němž pan ředitel uváděl nepravdy. Na můj dotaz, proč
tak učinil, mně bylo sděleno, že nic takového neřekl a že si to média upravila podle svého. Bohužel,
když se napíše, že to uvedly odbory, nastane obvykle obrovská hysterie, co si to ty odbory dovolují.
Stačilo přece zavolat nebo poslat email a informovat se, jak se věci mají. Právě tak jsem to udělal já.
Proto uvádím, jako předseda největší odborové organizace, že NIKDO, NIKDY a NIKDE nepodával
žádnou stížnost nebo protest k výcvikové budově. Pokud pan ředitel má informaci o tom, že si někde
odbory stěžovaly nebo protestovaly, nechť ji zveřejní.
Naše odborová organizace pouze uvedla, že považuje za vhodnější opravit nejdříve naše
výjezdové základny, aby zaměstnanci měli vyhovující podmínky k jejich velmi těžké a zodpovědné
práci. Pokud se nejdříve postaví výcvikové centrum, sekundární náklady (jako je provoz nové budovy
atd.) pak budou hrazeny z prostředků KÚ a následně bude ještě horší pozice k získání peněz na stavby
nebo opravy nevyhovujících budov. Na nevyhovující podmínky pro záchranáře upozorňuje i Odbor
bezpečnosti práce JmK. Vedení ZZS JmK odpovědělo, že náprava bude uskutečněna postavením
nových budov.
Pan ředitel ve svém vyjádření píše, že se školíme 5360 hodin, ale v přepočtu je to jen 25 dní
z cca 260 pracovních dní. Po dokončení stavby nové budovy bude ale dosavadní velký přednáškový sál
o to méně využitý. Jen příkladem uvádím, že celokrajské školení ve skupinách 28 záchranářů a 9 - 11
lékařů se koná v sále pro cca 80 osob. Proto tvrdíme, že i tento velký přednáškový sál je nevyužitý a
vznikají zbytečně velké náklady na jeho provoz. Stačí se podívat na obsazenost přednáškového sálu a
počet zaměstnanců, kteří se v něm školí. Na polygon dojíždíme, proto nemá nic společného s novou
budovou.
Chceme Vás požádat, abyste se v případě, že budete mít pochybnosti o obsahu článků
v novinách nebo pokud budete chtít nějaké informace, obraceli na vedení naší ZO OSZSP ČR, kde Vám
bude vše zodpovězeno.
S pozdravem
za ZO OSZSP ČR Zdravotnická záchranná služba JmK
Bohuslav Zrza, předseda

