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Ve středu 23. května 2018 pořádala Střední škola stavební a strojní Teplice Přebor ČR středních
stavebních škol v atletice. Atletický mítink se konal na atletickém stadiónu v Bílině za podpory sportovního
oddílu Outdoor team Teplice a Atletického klubu Bílina. Přeboru se zúčastnily celkem čtyři stavební školy:
z Prahy, Tachova, Ústí nad Labem a z pořadatelských Teplic.

Pořadatelé ze Střední školy stavební a
strojní v Teplicích v čele s atletickým
nadšencem Ing. Pavlem Antlem uspořádali
letošní ročník koncem května, a to
z pověření sportovní komise OS STAVBA
ČR v Praze.
Závodilo se v osmi disciplínách: 100 m, 400
m, 1500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh
koulí, hod granátem a štafeta. Za každou školu
mohl jeden žák startovat ve dvou disciplínách
a štafetě.
Po kvalitních výkonech domácího družstva
bylo rozhodnuto o vítězi. Na druhém místě
byla škola z Ústí nad Labem a třetí z Prahy.
Čtvrté místo obsadili žáci z Tachova.
Velké poděkování patří všem, kteří se přeboru zúčastnili, ale v neposlední řadě i těm, kteří se organizačně podíleli
na zajištění přeborů.

Přeborem v atletice, čili v královské disciplíně sportu, byl úspěšně završen další ročník sportovních
přeborů. Ty se skládají z deseti samostatných přeborů, konkrétně v těchto disciplínách: přespolní běh,
bowling, šachy, stolní tenis, futsal, florbal, silový čtyřboj, nohejbal, in-line bruslení a atletika.
Medailové pozice obsadila tato družstva:
1. místo - Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
2. místo - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem
3. místo - Střední škola stavební a strojní, Teplice

V úterý 29. května 2018 se konalo pravidelné bilancování spolupráce sociálních partnerů ve stavebnictví.
Tentokrát se setkání mezi Představenstvem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS)
a Předsednictvem Odborového svazu Stavba ČR konalo v sídle SPS na Národní třídě
K těmto společným jednáním dochází dvakrát ročně. Tentokrát se hovořilo o dvou závažných tématech, a to
o konkrétní situaci v českém stavebnictví a sociálním dialogu, resp. o výsledcích v kolektivním vyjednávání,
jehož úspěšná fáze pro rok 2018 byla završena podpisem Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
(KSVS) na léta 2016 – 2019. Z informací představitelů SPS vyplynulo, že velkým problémem současného
českého stavebnictví je i nadále stavební legislativa a s ní související příprava staveb, která zatím velmi negativně
ovlivňuje zakázkovou náplň stavebních firem.
Obě strany pak ocenily úroveň sociálního dialogu v odvětví a shodly se na tom, že chtějí i nadále spolupracovat
na řešení problémů společného zájmu.
Další informace jsou k dispozici 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.

