12. 6. 2017

Jednání představitelů odborových svazů působících ve stavebním
sektoru ze zemí střední Evropy se tentokrát konalo v Bratislavě,
a to ve dnech 5. – 6. června 2017. Takzvaná „Wiesbadenská
skupina“ měla na programu několik zajímavých témat. Význam
tohoto jednání podpořil svou účastí i prezident Konfederace
odborových svazů SR (KOZ SR) pan Jozef Kollár.
Přítomní představitelé odborových svazů se navzájem velmi
podrobně informovali o aktuální situaci ve svých svazech a ve
svých zemích. Proběhla i diskuse o budoucnosti spolupráce mezi
evropskou federací (EFBWW) a světovou federací stavbařů (BWI).

Dodatek č. 1 kolektivní smlouvy vyššího stupně se stane dnem 1. 7. 2017 závazným pro většinu firem působících
ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce
firem, ve kterých je zaměstnáno více jak 170 tisíc zaměstnanců. Se zněním dodatku kolektivní smlouvy se můžete
seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách MPSV.
Sdělení MPSV č. 165/2017 Sb., o rozšíření závaznosti naleznete na webových stránkách OS.

Téměř na den přesně po roce se konal přebor ČR stavebních škol v atletice, a to na malebném stadionu
v krásném městečku Bílina v Českém středohoří. Královna sportu tak měla velmi důstojnou atmosféru
Pořadatelé ze Střední školy stavební a strojní v Teplicích v čele
s atletickým nadšencem Ing. Pavlem Antlem uspořádali letošní
ročník dne 8. 6. 2017, a to z pověření sportovní komise OS
STAVBA ČR v Praze. Srdce nejednoho účastníka atletických
přeborů muselo zaplesat, neboť pořadatelství královny sportu
se domácí organizační tým zhostil opět na výbornou.
Družstva stavebních škol přijela do centra dění velmi dobře
připravena a k vidění bylo mnoho zajímavých výkonů, což
napoví přehled výsledků soutěže. Největším zážitkem hlavně
pro nás dospělé ale byly hezké vztahy mezi všemi účastníky,
což se projevilo tím, že na stadiónu panovala vlídná a přátelská
atmosféra, kterou byste v soutěžích všech typů středních škol těžko hledali. Výkonová motivace všech aktérů
a jejich snaha svými dosaženými výkony pomoci svým družstvům k co nejlepšímu výsledku byla udivující.
Náhodný divák, který na útulný stadión přišel, musel být mile překvapený z motivace a z prožívání výkonů všech
družstev, které v disciplínách nic neošidili a často končili své atletické představení hodně vyčerpaní.
Vítězství si s přehledem „odvezli“ téměř domácí borci z nedalekých Teplic, konkrétně ze Střední školy stavební
a strojní Teplice. Druhé místo vybojovali chlapci ze Střední průmyslové školy stavební v Ústí nad Labem
a poslední medailovou pozici uhájili sportovci za Střední školy technické Praha.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:
http://stavba.cmkos.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.

