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V druhém týdnu nového roku (16. 1. 2020), proběhl v prostorách sportovního
centra SLUNETA v Ústí nad Labem, další z přeborů, určených pro studenty
středních stavebních škol. Na pořadu dne byl pro tentokráte Futsal, který se
konal v pořadatelské režii Střední průmyslové školy stavební a Střední
odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem a pod záštitou OS
Stavba ČR. Za účasti šestice teamů byla k vidění řada skvělých utkání, která
v systému každý s každým vykrystalizovala v odpoledních hodinách do této
finálové podoby:
1. SŠ stavebních řemesel Brno Bosonohy
2. Akademie řemesel Praha - SŠT
3. SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov
4. Střední škola stavební a strojní Teplice
5. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
6. SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk
Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným sportovcům i jejich doprovodu
děkujeme za jejich příkladnou reprezentaci a odvedené výkony.

Dne 22. ledna proběhlo zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, zabývající se důležitými součástmi činnosti svazu.
V úvodu popřál předseda svazu Ing. Pavel Zítko všem zúčastněným hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody
v začínajícím roce, a pak už se všechno odvíjelo podle schváleného programu jednání. Stěžejními byly zejména
aktuální informace, již tradičně představené předsedou OS formou komentované prezentace. Tu také všichni
členové předsednictva obdrželi prostřednictvím e-mailu. Bylo mimo jiné zmíněno konání dalšího odborářského
mítinku „Konec levné práce“, který je plánován opět na 17. září
2020 s tím, že místo bude určeno později. Nechybělo ani
upozornění na vzpomínkový den ČMKOS na oběti pracovních
úrazů 28. 4. 2020, informace z jednání předsedů odborových
svazů s ministryní práce a sociálních věcí, z Rady ČMKOS,
ekonomické výsledky a prognózy stavebnictví, vývoj naší členské
základny apod.
Zúčastnění obdrželi také stručnou informaci o průběhu
vyjednávání Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně,
schváleno bylo místopředsedou Stanislavem Augustinem
předložené organizační a obsahové zabezpečení III. Sněmu OS,
který se bude konat 13. května 2020.
Podrobnější informace 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

