18. 10. 2019

Po dva dny za sebou jednaly v Praze svazové Regionální konference – 15. 10. pro Region I (bývalé regiony Plzeň,
Ústí n/L., České Budějovice, Střední Čechy a Praha), 16. 10. pak pro Region II (Hradec Králové, Ostrava, Brno
a Olomouc). V úvodu jednání bylo minutou ticha vzpomenuto na nedávno zesnulé kolegy JUDr. Lubomíra
Dlouhého a Bc. Josefa Pechana.
V letošním roce byly regionální konference pojaty méně formálně s důrazem na hlavní bod programu - činnost OS
z pohledu člena, kde mohli všichni zúčastnění předsedové diskutovat nad
tématy ZO/MO.
Na úterním jednání byla probrána jak otázka dalšího nakládání
s odborovým majetkem, tak i současný vývoj stran novely Zákoníku
práce, směřování podnikových kolektivních smluv a mnohdy nelehká (ale
o to účinnější) práce s lidmi. Byl zde nastíněn aktuální problém
učňovského školství a vyjádřena podpora současným akcím ČMOS
pracovníků ve školství. Byla zdůrazněna důležitost problematiky
definitivního stanovení minimální mzdy pro příští rok a stručně
představen projekt „Buď mistr!“, který se týká právě učňovského školství.
Na středečním jednání bylo mimo jiné diskutováno o proběhlé akci
ČMKOS Konec levné práce a větší zviditelnění jednotlivých
odborových svazů. Byl zmíněn i návrh o zařazení základů ekonomiky
podniku na příští školení pro ZO/MO, a dále v rámci benefitního
portálu Odbory Plus se pokusit zaměřit na tématiku slev, které by
mohly být více užitečné pro odborové organizace.
Regionálních konferencí se za Region I zúčastnili zástupci z 31 ZO/MO
z celkových 105 pozvaných a za Region II zástupci ze 17 ZO/MO
z 88 pozvaných.
Všem, kteří se konference zúčastnili, děkujeme za jejich účast a především za obsáhlou diskusi po oba dva dny.

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se za účasti sedmi škol uskutečnil přebor ČR stavebních škol v přespolním běhu.
Pořadatelství se zhostila Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace. Závodilo se ve dvou
kategoriích – mladší a starší dorost.
Závod pod záštitou OS Stavba ČR a za podpory místní střední
školy zastoupené jejím ředitelem Mgr. Alešem Frýdlem
proběhl v lokalitě Teplice – Doubravka v přírodním prostředí.
Celkovým vítězem se stala škola SPŠ stavební a SOŠ stavební
a technická z Ústí nad Labem před závodníky z Prahy,
Chomutova, Teplic, Brna – Bosonoh, Stochova a Vimperku.
Tento přebor byl úvodním závodem 56. ročníku sportovních
přeborů OS Stavba ČR a velké poděkování patří všem
organizátorům, kteří zajišťovali průběh přeboru.
Dalším přeborem v rámci tohoto jubilejního ročníku je soutěž v bowlingu. Ten proběhne začátkem listopadu
v Chomutově.
Další informace, kompletní výsledky ze sportovních přeborů a více z fotogalerie naleznete na webových
stránkách našeho svazu: www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
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