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Návrh programu 5. zasedání Regionálních konferencí OS, vyhodnocení spolupráce OS se Státním úřadem
inspekce práce a s Českým báňským úřadem, výsledky soutěže Zlatý Permon za rok 2017 - to byly hlavní
body programu zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, které se uskutečnilo 20. 6. v budově DOS v Praze.
V souvislosti s návrhem programu RK předseda OS Milan
Vomela zdůraznil, že se jedná o klíčové konference, tzv.
volební. Předsedové ZO/MO v regionech si zvolí své
reprezentanty na další volební období, a to jak do Sněmu
OS, tak i do revizní komise. Dále zvolí delegáty a jejich
náhradníky na VIII. sjezd OS. V neposlední řadě pak
budou na regionálních konferencích nominováni kandidáti
na předsedu OS a místopředsedu OS a každý region si
zároveň nominuje svého zástupce do Předsednictva OS.
Předseda OS tak věří, že představitelé odborových
organizací vytvoří svou účastí důstojnou atmosféru těchto
jednání a položí tím základ pro úspěšné konání VIII.
sjezdu OS, který se uskuteční 1. a 2. 2. 2019 v Praze.

V pondělí 18. 6. 2018 v Praze v hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2017/2018 Přeborů
ČR stavebních škol v celkem deseti sportovních disciplínách.
Zástupci Sportovní komise OS Stavba ČR
vyhodnotili sezonu 2017/2018 jako velice
úspěšnou a také prospěšnou a poděkovali všem
pořadatelům jednotlivých přeborů a také
Oborové zdravotní pojišťovně bank, pojišťoven
a stavebnictví, která podporuje přebory finančně.
Konstatovali, že všechny přebory proběhly
v duchu fair play a že je velmi prospěšný
kamarádský duch těchto akcí. Dále kvitovali, že
nikdo neutrpěl žádný úraz.
Místopředseda OS Ing. Pavel Zítko, spolu
s předsedou Sportovní komise Zdeňkem
Čihákem předali krásné poháry.
Vítězný pohár převzal osobně ředitel Akademie
řemesel Praha - střední školy technické Ing. Drahoslav Matonoha a spolu s ním i „sporťák“ Štefan Mester.
Celkové pořadí sezony 2017/2018:
1. Akademie řemesel Praha
2. SPŠS a SOŠS a T Ústí nad Labem
3. SŠS a S Teplice
Padesátý čtvrtý ročník přeborů České republiky stavebních škol skončil. Před námi je jubilejní 55. ročník a
nezbývá než mu popřát hodně sportovních úspěchů, kvalitních výkonů a fair play.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:

www.osstavba.cz

Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz.

