16. 4. 2018

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem (ČBÚ) a Odborovým svazem Stavba České
republiky (OS Stavba ČR), která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a
všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna.
Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění
dohody za rok 2017 se uskutečnilo v prostorách
hotelu Olšanka v Praze. Samotné vyhodnocení
podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin
Štemberka a za OS Stavba ČR předseda Ing.
Milan Vomela. Jednání se dále zúčastnili za
ČBÚ ředitel odboru hornictví Ing. Radim Mžyk
a ředitel kanceláře předsedy JUDr. Ing. Ladislav
Svoboda, za OS Stavba ČR byli podpisu
přítomni místopředseda Ing. Pavel Zítko
a svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP)
Zdeněk Švehla.
Po podpisu plnění dohody za rok 2017 nám bylo ze strany ČBÚ předáno Memorandum, ve kterém je mimo jiné
uvedeno, že je dohoda plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi
dobrá, a také to, že obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.
Celkovému podpisu plnění dohody za rok 2017 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy SIBP v průběhu měsíce
ledna a počátkem února 2018 navštívil jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal spolu s předsedy těchto
úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového.

Dne 12. 4. 2018 se konal Přebor České republiky stavebních škol ve florbalu. Z pověření Odborového svazu
Stavba ČR byla pořadatelem akce STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, DĚLNICKÁ 21, MOST. Ředitelem
přeboru byl PaedDr. Karel Vokáč - ředitel SŠT Most.
Přeboru se zúčastnilo celkem 8 družstev. Všechna utkání měla
vysokou sportovní úroveň a bylo vidět mnoho pohledných akcí a
krásných branek. V prostorách sportovní haly SŠT Most tak
proběhla mimořádně zdařilá sportovní akce, která nebyla narušena
žádnými projevy nesportovního chování hráčů ani diváků. Během
akce nedošlo k žádným zraněním. Na závěr turnaje proběhlo
slavnostní vyhodnocení, předání cen a diplomů. Všichni účastníci
byli, dle vlastních slov, spokojeni, a už se těší na další ročník tohoto
velmi oblíbeného turnaje.
Zcela po právu zvítězili borci ze Střední školy stavební a strojní
Teplice. Na akci se finančně podílela Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Konečné pořadí:
1. SŠS a S Teplice
2. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
3. SŠP, H a S Litoměřice
4. SŠT Most
5. SOŠE a S, OA a SZŠ Chomutov
6. SPŠ Tachov
7. AŘ, SŠT Praha- Zelený pruh
8. SŠS a Ř Stochov

STK vyhodnotila nejlepší hráče přeboru:
1. hvězda turnaje- Filip Kopecký (Teplice)
2. hvězda turnaje- Libor Dvořák (Ústí nad Labem)
Nejlepší brankář- Jiří Vybíral (Most)
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách:
www.osstavba.cz
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