14. 01. 2019

Ve dnech 13. a 14. prosince 2018 se na Slovensku v hotelu
SOREA TITRIS v Tatranské Lomnici konal III. sjezd IOZ.
V úvodní slavnostní části vystoupili zástupci sociálních partnerů,
domácí i zahraniční hosté. Za OS Stavba ČR se sjezdu zúčastnili
předseda Ing. Milan Vomela a místopředseda Ing. Pavel Zítko.
Delegátům, kteří ukončili svoji aktivní činnost v odborech bylo
předáno Čestné uznání.
Nejdůleţitější částí sjezdu byly volby.
Zde svůj post opět uhájila JUDr. Marta
Brodzianska, jako předsedkyně IOZ.
Dále byla zvolena nová Revizní komise IOZ ve sloţení: Alţbeta BEŇOVÁ, Alţbeta
BOSÁKOVÁ, Miloš STRÁŢOVEC a nové Předsednictvo IOZ pro třetí volební období
ve sloţení: Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ, Jozef Bóna, ZO IOZ Kameňolomy a
štrkopieskovne, a.s., Pavol Galko, ZO IOZ CEMAC, a.s., Milan Gáll, ZO IOZ DPMP,
a.s., Mária Kotesová, ZO IOZ NOVESTA, a.s., Lenka Ladomirjaková, ZO IOZ
Slovenská správa ciest Bratislava, Erika Lőrinczová, ZO IOZ GEMTAX, a.s., Igor
Neumann, ZO IOZ SC ŢSK, závod Liptov, Július Orban, ZO IOZ DPB, a.s. Divízia
autobusy, Ľubomír Trešo, ZO IOZ Letisko Košice-Airport Košice, a.s.

Dne 9. ledna 2019 se v Ústí nad Labem uskutečnil Přebor ČR stavebních škol ve futsalu. Pořadatelem tohoto
turnaje byla Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí nad Labem.
Funkce ředitele přeboru se ujal ředitel této školy PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Na 1. místě se umístila SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, na 2. místě ţáci ze SOŠ energetické a stavební, OA a
Střední zdravotnické školy Chomutov, na 3. místě sportovci z Akademie řemesel Praha-SŠT Praha.
Bramborovou medaili získala Střední škola stavební a strojní Teplice, na 5. místě skončili chlapci ze Střední školy
pedagogické, hotelnictví a sluţeb, Litoměřice, a 6. pozici obsadili ţáci z Vimperka.
Domácí borci tak opět ovládli přebor v tomto velmi populárním
sportu a dluţno říci, ţe přeborníkem stavebních škol se stali k nemalé
radosti ředitele ústecké střední školy. Ten se před začátkem turnaje
ambicemi svých "ţáků" jiţ tradičně netajil, drţel jim palce a ti pak
sobě, divákům i jemu ukázali, ţe futsal skutečně umí.
Za perfektně zvládnutou organizaci turnaje zaslouţí poděkování celý
organizační tým v čele s Mgr. Alešem Fialou.
Podrobnější informace včetně průběžného pořadí přeborů 2018/2019 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.

