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Ve dnech 15. a 16. května 2018 proběhlo v Praze další jednání mezi vedeními slovenského
Integrovaného odborového zväzu (IOZ) a našeho svazu.
Probírány byly zejména otázky současné
společensko-politické situace v obou zemích,
uvažované změny v důchodových systémech,
dopady nedostatku kvalifikované pracovní síly,
zaměstnávání cizinců a problematika kolektivního
vyjednávání na odvětvové i podnikové úrovni.
Byly projednány zbývající společné akce v letošním
roce a předpokládaný výhled pro rok příští, a také
aktivity obou odborových svazů v zahraniční
spolupráci, např. stran uvažovaného sloučení
světové a evropské federace stavbařů apod.
Představitelé IOZ se také aktivně zúčastnili jednání
VII. Sněmu OS Stavba ČR.

V úterý 15. května hostila Střední škola služeb a řemesel ve Stochově závodníky z mnoha koutů republiky
při již 9. ročníku Přeboru ČR středních škol se stavebním zaměřením v in-line bruslení.

Na stochovskou dráhu se sjelo 5 chlapeckých
a 5 dívčích družstev, která přijela poměřit své síly se
svými vrstevníky. Závodilo se na různě dlouhých
tratích, každému závodníkovi byla svěřena ta
vzdálenost, při které mohl prokázat své rychlostní či
vytrvalostní schopnosti. Dávku soutěživosti
závodníci rovněž prokazovali ve štafetovém závodě
či letmé čtyřstovce. Mezi chlapci zvítězili borci
z Prahy, konkrétně z Akademie řemesel Praha - SŠ
technická, kteří tím přerušili sérii borců z Berouna.
Ti vyhráli předchozí tři ročníky. Soutěž dívek pak
ovládla děvčata ze SPŠ Otrokovice. I v rámci tohoto
ročníku byly překonány některé traťové rekordy,
a celá soutěž měla opět velmi kvalitní úroveň.
Je na místě poděkovat všem závodníkům za vzornou reprezentaci a všem sponzorům, kteří pomohli
závod podporující řemeslné obory zorganizovat. Díky patří i všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
tak uspořádat kvalitní závod.
Celkové výsledky:
1. Akademie řemesel Praha - SŠ technická
Další informace jsou k dispozici na webových
2. SOŠ a SOU Beroun
stránkách našeho svazu:
3. SŠS a Ř Stochov
4. SŠS a S Teplice
www.osstavba.cz
5. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
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