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Tato společnost se stala vítězem v kategorii I. - subjekt do 50 zaměstnanců - již počtvrté za posledních 10 let.
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo dne 4. června 2019 v restauraci Ve Století v obci Loděnice.
Cenu předali ředitelům Vápenky Čertovy schody a.s.
Ing. Josefu Pintovi a Velkolomu Čertovy schody a.s.
Ing. Igoru Novákovi předseda Českého báňského úřadu
Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a předseda OS Stavba České
republiky Ing. Pavel Zítko.
Slavnostního předání ocenění se také zúčastnili za Český
báňský úřad JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy a ředitel
Sekce báňské správy, a JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel
kanceláře předsedy. Za Odborový svaz Stavba České
republiky pak Zdeněk Švehla, svazový inspektor bezpečnosti
práce, a za Velkolom Čertovy schody a.s. Ing. Michal Hejna, bezpečnostní technik. Na slavnostní akci byli rovněž
přítomni předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje
Ing. Dalibor Tichý a báňský inspektor z téhož úřadu Ing. Radomír Knapek.
Po předání ocenění následovala neformální diskuse, během které zaznělo mimo jiné i to, jakým směrem se bude do
budoucna ubírat rozvoj oceněné společnosti, byla projednána současná legislativa v oblasti působení ČBÚ a rovněž
byla zdůrazněna důležitost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V pondělí 17. 6. 2019 v Praze v hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2018/2019 Přeborů ČR
stavebních škol v celkem deseti sportovních disciplínách.
Zástupci Sportovní komise OS Stavba ČR vyhodnotili
jubilejní již 55. ročník sportovních přeborů jako velice
úspěšný a také prospěšný a poděkovali všem pořadatelům
jednotlivých přeborů a dalším podporovatelům. Zmíněn
byl i pozitivní vliv sportovních aktivit škol směrem
k zájmu žáků právě o studium technických oborů.
Předseda OS Ing. Pavel Zítko spolu s předsedou
Sportovní komise Zdeňkem Čihákem předali nejlepším
krásné poháry a diplomy.
Vítězný pohár převzal osobně ředitel Střední
průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem PhDr. Mgr. Vítězslav
Štefl, Ph.D. a spolu s ním i sportovní nadšenci Mgr. Aleš Fiala a Mgr. Dana Mocová.
Medailové pozice obsadila tato družstva:
1. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí n. L.
2. Akademie řemesel Praha - střední škola technická
3. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov
Padesátý pátý ročník přeborů České republiky stavebních škol skončil. Před námi je další, tentokráte již 56. ročník,
a tak nezbývá, než mu popřát hodně sportovních úspěchů, kvalitních výkonů a zápolení ve smyslu fair play.

Podrobnější informace včetně fotogalerie naleznete 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.

