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Ve dnech 28. 6. - 29. 6. 2019 se uskutečnil již 25. ročník Letních sportovních her stavbařů, které pořádal
OS Stavba ČR ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Pardubice a TJ SOU.
Hlavním koordinátorem celé akce, kterému patří
velký dík, byl i tentokrát Mgr. Drahoslav Česák,
který mezi významnými hosty přivítal ředitelku
školy Mgr. Ing. Renatu Petružálkovou, MBA,
místostarostu obce Rybitví Ing. Petra Lupínka
a v neposlední řadě i předsedu OS Stavba ČR
Ing. Pavla Zítka. Slavnostního zahájení her se
účastnil i František Peml, předseda naší místní
organizace, ale především sportovci, rozhodčí
a organizátoři. Ing. Pavel Zítko krátce připomenul
samotný prvopočátek pořádání těchto her,
poděkoval všem za pomoc při organizaci letošního ročníku a hlavně za udržení tradice pořádání těchto her. Paní
ředitelka všem poděkovala za dobrou účast na sportovních hrách a vyjádřila svou náklonnost pro příští - tedy již
26. ročník. Místostarosta obce popřál všem účastníkům mnoho kvalitních výkonů absolvovaných bez zranění.
V pátek večer došlo na klání v bowlingu, který se odehrál v Pardubicích. Den byl zakončen tancem a hudbou
v živém kytarovém podání Ing. Milana Vomely a elektronickém podání DJ Augiče.
Druhý den začal zostra nohejbalem, pokračoval šipkami, stolním tenisem, minigolfem, malou kopanou a
volejbalem. Při vyhlašování výsledků bylo předáno více než čtyřicet pohárů a diplomů.
Mezi nejcennější pohár tohoto sportovního klání
patří, „Putovní pohár předsedy OS Stavba ČR“,
a ten si Vápenky a Velkolomu Čertovy schody,
kteří získali celkem 187 bodů. Za nimi skončil
tým Provodínské písky s 184 body a Kovona
System s 167 body.
Tohoto sportovního klání se zúčastnilo téměř sto
účastníků a zvládnout organizaci celé akce nebylo
vůbec jednoduché. Zapotřebí je tedy poděkovat
i rozhodčím a pomocnému personálu, který
zajistil řádný průběh celé akce.
O závěrečné slovo se přihlásil Ing. Pavel Zítko, který poděkoval za bezpečný ničím nerušený průběh celé akce jak
organizátorům, tak účastníkům a popřál bezpečný návrat domů. Závěrečný potlesk účastníků patřil hlavně
pořadatelům a organizátorům akce.

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.

