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Koncem února letošního roku proběhlo na brněnském
výstavišti šestinásobné mistrovství České republiky
s mezinárodní účastí – v řemeslech klempíř, pokrývač, tesař,
kominík, čalouník a instalatér.
Letošního soutěžního klání pořádaného při příležitosti
Stavebního veletrhu v Brně mistrovství se na základě pozvání
ředitele Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Ing. Josefa Hypra zúčastnili i zástupci OS Stavba ČR.
Předseda svazu Ing. Pavel Zítko byl požádán, aby spoluzahájil
letošní soutěž.
V průběhu všech tří soutěžních dní prošlo pavilonem A2
několik tisíc lidí – zastavovali se nejen kvůli poutavému
doprovodnému programu, ale také se zajímali o soutěže samotné. Bylo to určitě povzbuzení jak pro mladé budoucí
mistry řemesel, kteří vidí, že jejich práce je zajímavá a oceňovaná, tak pro širokou veřejnost, která si připomněla
potřebu podpory nových talentů. Řemeslníků ubývá, a je proto třeba na jejich výchovu zaměřit více pozornosti.
Je tedy dobrou zprávou, že se o takové soutěže a celkově vzdělávání mladých talentů zajímá stále víc firem – jejich
potenciálních zaměstnavatelů.
Výsledky soutěží:
Vítězné družstvo v oboru KLEMPÍŘ: Lukáš Váchal a Lukáš Víšek,
ze Střední školy služeb a řemesel Stochov.
Vítězné družstvo v oboru POKRÝVAČ: David Cábel a Tomáš Hromada,
ze Středního odborného učiliště Opava, p. o.
Vítězné družstvo v oboru TESAŘ: Peter Leoš a Zdeněk Linart, ze Středního
odborného učiliště Opava, p. o.
Vítězné družstvo v oboru KOMINÍK: Josef Koudelka a Patrik Panoch,
z Integrované střední školy Rakovník, p. o.
Vítězné družstvo v oboru ČALOUNÍK: Anna Melicharová a Lukáš Hofman,
ze Střední školy řemeslné Jaroměř.
Vítězem soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2020 se stal Dmytro Yakim,
ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p. o.
Druhému soutěžnímu dni byl přítomen místopředseda svazu Stanislav
Augustin. Zúčastnil se zde jako host zakládající schůze Cechu zedníků,
na kterém vystoupil i generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Ing. Petr Hostek ve vztahu k nedostatku učňů ve školách, které řeší
i Představenstvo SPS. Zmínil, že se i změnila k lepšímu situace v rámci
spolupráce s Hospodářskou komorou. Předseda Cechu zedníků ČR
Ing. Drahoslav Matonoha připomněl důležitou celospolečenskou úlohu
podpory stavařů a poradenství drobných investorů ve vztahu ke
zkvalitnění odborného výcviku.
Podrobnější informace s odkazy 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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