19. 12. 2019
k

Dne 28. listopadu 2019 se předseda OS Stavba ČR Ing. Pavel Zítko a místopředseda OS Stanislav Augustin
zúčastnili jednání 2. Sněmu Integrovaného odborového zväzu (IOZ) v Žilině.
Dalšími českými hosty Sněmu byli Jan Rejský, předseda OS
DOSIA, Ondřej Habart, místopředseda OS TOK, a Zdeněk
Frýbort, člen Předsednictva OS TOK. Na Sněmu vystoupil také
prezident slovenské Konfederace odborových svazů Marián
Magdoško, který podal informace o činnosti konfederace
v tomto roce.
Po jednání Sněmu se uskutečnilo pracovní jednání zástupců
partnerských odborových svazů IOZ, OS Stavba ČR, OS
DOSIA a OS TOK. Hlavními body jednání bylo zhodnocení
plnění dohody o spolupráci, výměna zkušeností, a společné
aktivity v roce 2020. Bylo zde také projednáno sociální
partnerství a mezinárodní činnost v rámci členství svazů
v evropských odborových federacích.

Dne 4. 12. 2019 pořádala Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb
Litoměřice přebor ČR středních škol se stavebními obory ve stolním
tenisu.
Přebor se konal v hale stolního tenisu Gymnázia Josefa Jungmanna
v Litoměřicích. Do turnaje se přihlásilo 7 družstev. Přebor se odehrál ve
dvou skupinách, přičemž první ze skupiny A hrál s druhým ze skupiny B
a obráceně. Tím se vytvořili finalisté a dvojice pro boj o třetí místo. Finále
pro sebe získalo Ústí nad Labem poměrem 5:3 nad Litoměřicemi, třetí místo
po tuhém boji i díky nejlepší hráčce turnaje získaly Teplice poměrem 5:3 nad
vítězem skupiny A Chomutovem. Ústí nad Labem i Litoměřice obhájily svá
loňská umístění a polepšily si Teplice.
Pořadí družstev: 1. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, 2. SŠPgHS Litoměřice,
3. SŠ stavební a strojní Teplice, 4. ESOZ Chomutov, 5. Akademie řemesel
Praha –SŠT, 6. SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk, 7. SŠ stavebních řemesel Brno
– Bosonohy
V odpoledních hodinách se odehrála soutěž jednotlivců, které se zúčastnilo
27 studentů. Podle výsledků týmového turnaje byli vybráni hráči, kteří byli
nasazeni do pavouka, a ostatní nalosováni. Hrálo se systémem KO, na
čelních pozicích skončili lídři týmů, které se umístily na prvních 3 místech.
Studenti obdrželi poháry, diplomy, medaile a věcné ceny.
Pořadí jednotlivců: 1. Ajdini Tereza – Teplice, 2. Krupka Martin
– Litoměřice, 3. Šnajdr Jiří - Ústí n. L., 4. Běhounek Michal - Ústí n. L.

Podrobnější informace ze zasedání Sněmu IOZ a více z fotogalerie sportovního přeboru 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

