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Zprávy z naší školy  
Poctivost nevymizela! I v dnešní 

době, kdy bohužel převládá netečnost, 

nevšímavost lidí ke svému okolí, se 

najdou světlé výjimky. Dnes ráno  

(12. 11. 2013) mi zaklepali na dveře 

kabinetu tři mí studenti: Jiří Dorda, 

Dominik Kuffa a Benjamin Niedoba. 

V první chvíli jsem očekával dotazy 

k dnešním třídním schůzkám, spletl 

jsem se. Našli peněženku a doklady 

žáka jiné třídy, ihned za mnou spěchali 

a vše odevzdali. Včetně hotovosti, 

která se v peněžence nacházela. Jako 

třídního učitele mě to velice potěšilo.

Jak snadné by bylo ty peníze „sbalit“  

a tvrdit, že tam nic nebylo. Malá rada 

pro Vás, které by snad napadlo ty 

peníze vzít, tohle se může stát i Vám. 

Popřemýšlejte, jak by Vám bylo, 

kdybyste nic zpět nedostali. Zkuste 

se  i vy ostatní řídit heslem, co nemáš 

rád, nečiň sám jinému. Chceme-li totiž 

změnit svět, musíme začít u sebe, svět 

sám toto neudělá. Děkuji tedy velice 

svým žákům za tento čin, a přeji jim 

v dalším studiu i v životě to nejlepší.                   

Petr Várník

 

Vánoční výzdoba . Líbila se 

Vám kouzelná vánoční atmosféra 

v loňském roce? Dělali jsme si ji sami, 

pro sebe. Ve vestibulu stála krásná 

borovice, kterou nazdobili naši 

studenti. Ve 

vánoční náladě 

byla také jídelna, 

průchod mezi 

školou číslo jedna 

a číslo dvě. 

Kabinety našich 

učitelů, naše třídy 

a dílny.  Abychom 

měli i letošní 

Vánoce veselé 

s pohodovou vánoční atmosférou, 

vyzdobme si třídy, chodby 

a kabinety. Opět proběhne bodování 

výzdoby a body budou přičteny 

do celoškolní soutěže o BORCE 

KANADY. Momentálně boduje 

na prvním místě třída EL1B, těsně 

za ní se drží třída ME2, a dobře si 

vede třída EL1A. Zamíchejte 

pořadím a vánočně si vyzdobte 

třídy. Třídní učitel Vám může také 

pomoci, pokud si vyzdobí kabinet. 

Hrajeme až o 50 bodů. 40 bodů 

za třídu a 10 bodů za kabinet 

třídního učitele. Zajímají Vás 

podrobnosti soutěže, aktuální stavy 

tříd, pořadí? Informace najdete 

na nástěnce naproti školní 

knihovny. 

 

Celoškolní soutěž, aneb soutěž 

o BORCE KANADY. Která třída má 
největší počet bodů? V čem můžeme
získávat body? Sledujte informace 

umístěné na nástěnce naproti knihovny.
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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD aneb pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků.   
Žák má právo vědět, v čem a proč 
bude vzděláván, kdy a jakým 
způsobem a podle jakých pravidel 
bude v určité fázi vzdělávacího 
procesu hodnocen. Nový klasifikační 
řád najdete na webových stránkách 
naší školy, ve složce školní 
dokumenty. Chceme Vás navnadit, 
abyste si ho přečetli a proto Vám 
přinášíme úryvek: „Cílem a základem 
každého hodnocení je poskytnout 
žákovi zpětnou vazbu, aby věděl, co se 
naučil, zvládl a jak s tím zacházet, 
v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak 
má postupovat při přetrvávajících 
nedostatcích. Každému hodnocení 
předchází srozumitelné seznámení 
žáka s cíli vzdělávání a s kritérii 
hodnocení. Vyučující informuje žáka 
předem o plánované písemné práci 
s cílem poskytnout žákovi možnost 

připravit se.“ A co tohle: „ V rámci 
všech vyučovacích předmětů jsou žáci 
hodnoceni podle čtyř základních 
kritérií, která vycházejí z daných osnov 
a klíčových kompetencí. Očekávané 
výstupy dle ŠVP každého předmětu, 
osobní přístup žáka k předmětu, 
aktivní práce žáka v hodinách a práce 
podle pokynů učitele.  
 

 
Trh vzdělávání 2013, Třinec-
TRISIA 
V úterý 12. 11. 2013 se uskutečnil 
v kulturním domě Trisia v Třinci Trh 
vzdělávání (akce dříve nazývaná Burza 
škol). Naše škola prezentovala 
a nabízela informace o všech oborech 
vzdělávání, o své činnosti, o spolupráci 
s Třineckými železárnami a především 
zvala všechny zájemce na první Den 
otevřených dveří (středa 20. 11. 2013). 

U našeho stánku se během dne zastavilo 

mnoho žáků a rodičů. Zájemci využili 

možnosti diskuze s učiteli, převzali si 

propagační letáčky, a také se ptali 

na bližší informace o uplatnění 

absolventů přímo zástupců Třineckých 

železáren. Na závěr můžeme 

konstatovat, že zájem o naši školu 

a nabízené studijní obory je velký 

a v současné době je toto velmi dobrým 

znamením do budoucna. 

                   Ing.Petr Sikora, Bc.Jan Štefaňák 
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 Den otevřených dveří 

Dne 20.11 2013 proběhl na SOŠ 

Třineckých Železáren DEN 

OTEVŘENÝ DVEŘÍ, tentokrát pod 

heslem SPRÁVNÁ VOLBA - Šťastná  

budoucnost aneb ŘEMESLO MÁ 

ZLATÉ DNO. Naše škola zpřístupnila 

všechna školní pracoviště veřejnosti 

a umožnila všem potenciálním 

zájemcům o studium na naší škole 

nejen prozkoumat každou učebnu 

a dílnu v areálu školy, ale také si 

vyzkoušet  některá  řemesla, kterým se 

zde naši žáci vyučují.  

 

Začátek akce byl naplánován 

na  8.OO, a první zájemci skutečně 

začali přicházet ve stanovený čas . 

Na vrátnici je přivítaly svým milým 

úsměvem paní učitelky a zároveň je 

přidělili předem určenému doprovodu, 

jenž tvořili vybraní studenti naší školy, 

a jejímž úkolem bylo dělat příjemnou 

společnost, odpovídat na zvědavé 

otázky a ukázat všechny připravené 

učebny a dílny. Za výborně 

provedenou práci bych chtěl těmto 

žákům poděkovat. 

První ukázka čekala na zájemce hned 

ve vestibulu v prosklené učebně č.54, 

kde prezentovali své schopnosti 

hutníci. Pan Holeksa Petr předváděl se 

svými žáky části rozdělené převodovky 

a tím ukázal jak je strojní obor složitý 

a zároveň zajímavý. 

 

Znalosti chemickofyzikálních pochodů 

během tavení surového železa 

ve  zkumavkách předvedl  

prostřednictvím studenta pan Várník 

Petr. 

 

Další prací v této místnosti bylo 

pěchování slévárenského materiálu 

do formy pod dohledem pana 

Zahradníka Bronislava. 
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Po vzhlédnutí hutní části se hodně 

zájemců odebralo k elektrikářům, 

neboť je o ně v poslední době 

obrovský zájem. Pan Funk a jeho 

svěřenci montovali na cvičném

panelu stykové zapojení a za stolem 

bylo předvedeno  pájení plošných 

spojů. 

       

Zatímco někteří lidé trávili čas 

v učebnách, ve vestibulu školy bylo 

neustále rušno. O náladu se staral 

stále neposedný a 

legračně vypada-

jící třinecký drá-

ček. Probíhalo zde 

neustálé přijímání 

nových zájemců. 

Ředitel A. Adamus 

poskytl třinecké 

televizi rozhovor, 

panovala zde 

atmosféra plného 

očekávání na zahájení jednoho 

z hlavních hřebů dne a to ukázka 

všech řemesel, které se na škole 

vyučují.   

 

Před diváky nejprve naběhli zámečníci, 

kteří smontovali stoly a  další 

konstrukci pomocí  svařovaní. 

O elektrickou instalaci se postarali 

elektrikáři, kteří zároveň zapojili 

dataprojektor, na kterém probíhal film 

jenž ukazoval průběh výroby 

v Třineckých železárnách od výroby 

surového železa přes ocelárny, 

kontilití, válcování, až po finální výrobu 

produktů jako jsou kolejnice, drát atd. 
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Instalaci vodovodních trubek, odpadů 

a umyvadla provedli instalatéři. 

Flambování předvedly mladé a moc 

sympatické studentky. Na konec 

celého představení se před velínem, 

který byl postaven, a do kterého bylo 

namontováno křeslo plné ovládačů. 

Závěrem se v nehořlavém plášti objevil 

student předvádějící práci hutníků.  

 

Po představení se  vedoucí příchozích 

škol odebrali k velice bohatě 

vyzdobeném rautu obsahujícím 

nejrůznější pochoutky. Po občerstvení 

jim pan ředitel na rozloučenou předal 

pár hodnotných dárků. A jak vypadala 

samotná prohlídka, jednotlivá 

stanoviště? Ve velké soustružnické 

dílně si hosté mohli prohlédnout řadu 

univerzálních soustruhů a frézek, na 

kterých se žáci oboru obráběč kovu učí 

základním dovednostem. Tady je 

přivítal učitel odborné výchovy Jan 

Štefaňák, jenž ukázal pomocí výrobků 

prezentaci oboru od začátku praxe 

až po ukončení druhého ročníku. 

Vysvětlil, 

jaké výhody mají absolventi, možnost 

uplatnění po vyučení ihned 

v Třineckých Železárnách, výdělek již 

ve třetím ročníku, náborový příspěvek, 

stipendijní příspěvek atd. Velkou 

přednost vůči jiným školám 

zaměřeným pouze na teorii vidí 

v získaných morálně volních  

vlastnostech, kde tito studenti nemají 

problém se zapojit ihned do výrobního 

cyklu a tím si najít práci tolik důležitou 

pro start mladého člověka do života. 

Součástí ukázky si paní učitelka Marie 

Kiselová, vyučující práci 

na soustruzích i frézkách, spolu s učni 

připravila výrobek, a to kostku 

v kostce, jenž překvapil všechny 

zúčastněné, kteří nevěřili tomu, že se 

tento výrobek vyrábí na soustruzích. 
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Co bylo pro ně daleko více frustrující, 

nemožnost vyndání vnitřní kostky ven. 

Jejich slova chvály nad něčím takovým 

nebraly konce a rádi by si výrobek 

vzali, aby mohli napálit i někoho jiného 

doma. Následoval přesun 

na počítačovou učebnu, na které se 

pomoci simulátorů vyučuje 

programování počítačově řízených 

strojů.  Zde si učni třetího ročníku 

oboru obráběč kovu vytvoří 

jednoduchý program a následně ho 

zrealizují na CNC frézce nebo 

soustruhu umístněném na další dílně. 

Je to velice zajímavý a zároveň 

kontinuální způsob výuky, jenž je pro 

studenty velkým přínosem. 

Po ukázkách ze soustružení se 

veřejnost přesunula na zámečnickou 

dílnu. Zde je přivítal pan Franek Rudolf 

a vysvětlil jim, jaké výhody mají 

potencionální žáci naší školy, a jaké 

povinnosti je v případě jejich zájmu 

o tento obor čekají. Ukázal jim rovněž 

výrobky, kterými se mohou učni 

pochválit. 

V  počítačové učebně si pan 

Szotkowski Antonin, vyučující  

zámečnický  výcvik prvního  ročníku  

třídy hutník operátor, připravil se žáky 

velice interesantní výrobky, a to tři 

krychle svařované z drátu, každá 

z nich je jinak barevně rozlišena 

a vsazena do stojanu, kde se otáčí 

kolem vlastní osy. Kouzlo těchto 

výrobků, jak 

bylo zdůrazněno žáky, jenž se 

na výrobcích podíleli, není v samotném 

otáčení se krychlí, ale v pootočení 

do správného úhlu pohledu tak, aby 

bylo vidět vytvořený a hezky barevně 

sladěný obrazec, jenž je oku velice 

inspirující a zároveň lahodící. Dokonce 

si učni vymysleli i název, a to Drátěná 

fantazie. Lidem se velice líbil 

a vyjadřovali se pochvalně nad žáky, 

kteří i po tak krátké době dvou měsíců 

po nástupu jsou schopni něco 

takového vyrobit. Na následující
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ukázky dovedností si museli účastníci 

vyšlápnout po schodech za panem 

učitelem Sikorou Janem. Užitečné 

a všude v domácnostech velice 

potřebné povolání se učí studenti 

na různých přípravcích k tomu 

vyrobených tak, aby dovedli své 

budoucí povolání dokonale zvládat. 

Zde platí dvojnásobně staré české 

přísloví, že řemeslo má zlaté dno. 

 

Kovářské umění, dnes už málo vídané, 

reprezentoval pan učitel odborné 

výchovy a zároveň mistr svého 

řemesla Šalbut  Pavel a předvedl spolu 

s žáky výrobu zajišťovacího klínu 

násady kladívka. Dále prezentoval jim 

vykovanou nádhernou růži, která bude 

využívaná jako reprezentační předmět 

pro významné návštěvy naší školy. 

Poslední zastavení byla svářečská 

dílna, která je vybavena velice 

výkonnými a moderními svářečkami. 

Zde vyučuje instruktor a zároveň 

technolog pan Kajfoš René spolu 

s panem instruktorem Szotkowskim  

Antonínem metody svařování 

v ochranné atmosféře CO2, obalená 

elektroda a svařování kyslíko-

acetylénovým plamenem. 

 

Po ukončení návštěvy posledního 

pracoviště se všichni odebrali zpět 

na začátek prohlídky, kde je čekala 

naše kavárnička se zákusky vytvořena 

našimi studenty. Na otázku zda se 

všem dnešní den líbil, většina 

návštěvníků odpovídala kladně 

a nezapomněla vyzdvihnout dobrou 

práci pedagogů a kvalitní zázemí pro 

ně vytvořené naší školou. 

Po občerstvení pomalu a spokojeně 

opouštěli školu. 

 

Bc. Antonín Szotkowski



8 
 

EXKURZE V HYUNDAI  NOŠOVICE 

V úterý 5.11.2013 

navštívily třídy SM3, TP3 

a MZ4 v doprovodu 

svých učitelů 

automobilku Hyundai 

v Nošovicích. Ve vstupní 

hale nás přivítal 

průvodce, který nám 

na úvod promítl zajímavý 

film o firmě, seznámil nás 

se základními 

bezpečnost-ními pravidly, 

vybavil všechny 

reflexními vestami, 

brýlemi a přijímačem se sluchátky, 

takže jsme průvodní slovo i přes hluk 

ve výrobních halách velice dobře 

slyšeli.  Nasedli jsme do vláčku, který 

nás bezpečně provezl všemi 

přístupnými provozy. Prohlídli jsme si 

postupně lisovnu, svařovnu, montážní 

halu a nově i převodovkárnu. Provoz 

se nám líbil a zcela nás fascinovalo, 

že při vstupu do haly jsme viděli 

kotouče plechu a při výstupu vyjížděly 

nové vozy.Společnost Hyundai Motor 

Manufacturing Czech byla 

založena v roce 2006,  sídlí na ploše 

o rozloze 200 hektarů v průmyslové 

zóně Nošovice. Jedná se o první 

výrobní závod Hyundai v Evropě. Další 

tři závody má v Koreji a Číně, po dvou 

v Indii a po jednom v USA, Turecku, 

Rusku a v Brazílii. Nošovický závod je 

považován za nejmodernější 

automobilku v Evropě. Základní části  

 

 

výroby v HMMC tvoří lisovna, 

svařovna, lakovna, finální montážní 

a výroba převodovek. V HMMC 

v současné době pracuje téměř 3 500 

zaměstnanců.Všechny modely, 

vyráběné v závodě HMMC, byly 

vyvinuty speciálně pro evropský trh 

a odpovídají vysokým požadavkům 

zdejších zákazníků na kvalitu, 

bezpečnost a atraktivní design.Výrobní 

kapacita činí 300 000 aut 

ročně v třísměnném provozu (přibližně 

1 auto za minutu). Výroba je dále 

soustředěna na převodovky, které 

HMMC dodává i pro sesterský závod 

Kia v Žilině a HMMR v Rusku.  

Ing. Bezděková Marcela
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Rozhovor s Ing. Michalem Michenkou, 

zástupcem ředitele pro ekonomiku 

1. Jaké školy 
máte 

vystudovány 
a jak jste se na 
naší SOŠ TŽ 
dostal? 
Vystudovanou 

mám Střední 
průmyslovou 

školu v Místku, 
obor 

Ekonomika v hutnictví. Dále VŠB obor 
Ekonomie a management v průmyslu. 
Na naší školu jsem byl do funkce zvolený 
radou školy. 
 
2. Jak dlouho už zde pracujete, a kde 
všude jste sbíral zkušenosti? 
Pracuji tady od začátku školního roku 
2012, takže kolem 1 roku a 3 měsíců. 
Zkušenosti jsem nasbíral v TŽ, kde jsem 
5 let pracoval na oddělení Řízení dceřiných 
společností skupiny TŽ. 
 
3. Co pro Vás bylo nejtěžší, když jste tady 
začínal? 
Nejtěžší bylo seznámit se s chodem naší 
školy, zjistit všechna specifika, zorientovat 
se. Některé věci jsou dost odlišné oproti 
klasické firmě. 
 
4. Jak vypadá Váš běžný pracovní den? 
Podle toho, jak který. Ale většina jich 
začíná přečtením a vyřízením ranní pošty. 
Pak většinou se svými kolegy řešíme 
konkrétní ekonomické nebo účetní 
problémy běžného denního provozu školy. 
Nejvíc práce je samozřejmě v době účetní 
závěrky. Já osobně účtuju každý měsíc 
DPH a podávám daňové přiznání za školu. 
Jinak jsem zodpovědný za celkové 
hospodaření školy a každý měsíc posílám 

podrobný ekonomický reporting do TŽ. 
Důležité je také tvoření ročního 
Finančního plánu a Podnikatelského plánu 
na období 5 let (2014-2018). 
Další důležitou věcí je plánování 
a realizace strategických investičních akcí.   
 
5. Jaké požadavky byste kladl na svou 
osobní asistentku? 
Určitě by měla být vzdělaná (nevyžadoval 
bych VŠ), zodpovědná, loajální, pracovitá. 
 
6. V čem vidíte svou hlavní úlohu na naší 
SOŠ TŽ? 
Snažím se dobře a efektivně hospodařit, 
aby se zbytečně neutrácelo a naopak 
investovalo do důležitých a smysluplných 
věcí.  A také získat co nejvíce darů z TŽ 
a dotací z kraje. 
 
7. Jaké investice plánuje naše škola, 
výhledově? 
Pokud jde o dlouhodobé strategické 
investice ve výhledu 5 let, máme v plánu 
opravu střechy, ale hlavně zateplení školy 
a začít s postupnou opravou strojního 
parku v dílnách. Škola má také spoustu 
neplánovaných provozních investic 
a hlavně oprav, které se řeší podle 
akutnosti. 
 
8. Míváte noční můry, které by se týkaly 
práce? 
Noční můry ne. Ze začátku, když jsme 
na škole zaváděli účetní program SAP, tak 
to se mi špatně spávalo, ale teď už je vše 
tak, jak má být. (smích) 
 
9. Jste spokojený s tím, jak naše škola 
šlape? 
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 Ano, za tu dobu, co zde pracuji, se udělala 
spousta věcí. Můžu říct, že to jde dobrým 
směrem. 
 
10. Je velký rozdíl ve vedení ekonomiky 
mezi státní školou a tou naší, kdy 
zřizovatelem jsou TŽ? 
Rozdíl je hlavně v penězích, dostáváme 
navíc peníze z TŽ.  Důležitou věcí je také 
to, že TŽ nás vnímají jako firmu, svou 
dceřinou společnost. Tím pádem jsme také 
pod větším dohledem a kontrolou 
od zřizovatele než státní školy. 
 
11. Dnes a denně se setkáváte s učiteli 
a žáky. Nemáte chuť se postavit za 
katedru a zkusit si to? 
Nedovedu si to představit, vůbec netuším, 
jestli by mi to šlo (úsměv). 
 
12. Co říkáte na dnešní mládež? A na 
mládež na naší škole? 
Mládež je víceméně pořád stejná, možná 
se musí vypořádávat s více nástrahami, 
jako jsou např. drogy atd. Jinak se to podle 
mého názoru nemění. 
 
13. Jak vzpomínáte na svá léta ve 
školních lavicích? 
Mé vzpomínky jsou kladné. VŠ byla super, 
bavilo mě učení, protože na VŠ už student 
musí chtít se učit. I teď se rád zdokonaluji, 
hlavně co se týče cizích jazyků. 
 
14. Co děláte ve svém volném čase, jaké 
jsou Vaše koníčky? 
Teď toho času moc není, ale jinak rád 
jezdím na kole, rád si vyjdu na hory a také 
cestuji. 
 
15. Už jste začal nakupovat vánoční 
dárky? 
Ještě ne, ještě nemám ani jeden, jsem typ  
člověka, který nakupuje ve shonu o zlaté  
neděli. Podle mě je ještě čas. 
 
16. Kde bydlíte? Bydlím ve Frýdku – 
Místku. 

 
17. Jste ženatý? Nejsem ženatý, jsem 
šťastně zadaný (úsměv). 
 
18. Máte děti? 
Děti nemám, ale rodinu založit 
každopádně chci. 
 
19. Máte nějakého domácího mazlíčka? 
Žádného nemám, přítelkyně má alergii 
na psy, kočky a podobná zvířata. 
 
20. Máte nějaký životní cíl? 
Mým cílem je založit rodinu, mít krásný 
a klidný život. 
 
21. Jaký je Váš typ žen? 
Brunetka, se smyslem pro humor, která je 
pohodová a má ráda cestování. Dodatek 

redakce: Míry 90-60-90 nemusí být. Tahle otázka 
byla velice usmáta (smích). 
 

22. Kde rád relaxujete? A co večerní bary? 
Diskotéky? 
Rád relaxuji tím, že si zajdu na hory, nebo 
si přečtu nějakou oblíbenou knihu. 
O víkendech si zajdu s bratrem na pivko 
k nám ve F-M do „Křivého psa“. 
 
23. Jakou hudbu posloucháte? 
Nemám vymezený výběr, poslouchám vše, 
co se mi líbí, Jarka Nohavicu, U2, Killers, 
pop… 
 
24. Oblíbený film? Mlčení, přemýšlení… 
Forest Gump. 
 
25. Oblíbená herečka? 
Cate Blanchett (můžete znát z Pán 
prstenů, Zápisky o skandálu, Letec) 
 
26. Oblíbené jídlo? 
Mám velice rád italskou kuchyni a vše co 
je pro ni specifické. 
 
27. Oblíbená kniha? Bratři Karamazovi - 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij.
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Akcičky v Třinci a okolí 

6. prosince 2013 od 10.00 do 18.00 hodin 

Třinecký mikulášský jarmark 2013

Vánoční prodej a ukázky tradiční lidové umělecké tvořivosti 

(vánoční dekorace, adventní věnce, vánoční perníky, 

dřevěné, keramické a proutěné výrobky, svíčky, zdobení 

baněk různými technikami, umělecký kovář, řezbář, košikář), 

dobročinný bazar pro Slezskou diakonii a nově dílna řemesel 

z Hrčavy. Po celý den budou pro děti připraveny kreativní 

dílničky „Pošta pro Ježíška“ a „Kancelář Mikuláše“. Čeká vás 

pestrý hudební program s Vánočním recitálem Leony 

Machálkové, s koledami a vánočními písněmi v podání mladých talentů a chybět 

nebudou hity našich písničkářů (Jarka Nohavici, Pepy Streichla, Pavla Dobeše, Karla 

Plíhala) s Václavem Fajfrem a heligonkou. Na vánoční jarmark vás srdečně zve 

město Třinec a společnost TRISIA. 
 

10. prosince 2013 v 14.30 hodin v divadelním sále 

„Vánoční zvony otevírají naše srdce“ 

Vánoční koncert  

 

Večer koled 
Datum konání: 08.12.2013 16:00 h 

Místo konání: Evangelický kostel Třinec  
 

 

 

              HC OCELÁŘI TŘINEC 

3. 12. 2013  Třinec  Liberec 17:00:00 

6. 12. 2013  Mountfield HK  Třinec 17:30:00 

8. 12. 2013  Třinec  Zlín 15:00:00 

13. 12. 2013  Plzeň  Třinec 17:30:00 

15. 12. 2013  Třinec  Chomutov 17:00:00 

26. 12. 2013  Sparta Praha  Třinec 15:10:00 

28. 12. 2013  Litvínov  Třinec 17:30:00 

30. 12. 2013  Třinec  Karlovy Vary 17:00:00 

http://www.sceav.cz/index.php/cs/prehled-akci/venueevents/6-evangelicky-kostel-trinec
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Pár ověřených zdravých receptů 

vánočního cukroví 

Celozrnné vanilkové rohlíčky /I takovou 
vánoční klasiku, jakou jsou oblíbené 
vanilkové rohlíčky, lze připravit ve 
zdravější variantě. Budete překvapeni tím, 
jak chutnají. / 

 250 g špaldové nebo celozrnné 
pšeničné mouky 

 50 g hladké kukuřičné mouky 
 50 g cukru moučky 
 100 g másla 
 100 g mletých ořechů 
 1 vaječný žloutek 
 citronová kůra 
 mléko podle potřeby 
 cukr moučka, vanilkový cukr na 

posypání 

Prosetou mouku a cukr smícháme 
s mletými ořechy, nastrouhanou 
citronovou kůrou, změklým tukem, 
vaječným žloutkem a vytvoříme tuhé 
těsto, které přes noc necháme odležet 
v chladu, nejlépe v lednici. Druhý den 
tvoříme s těsta rohlíčky, klademe je 
na plech na pečící papír. V předehřáté 
troubě na 160°C pečeme dozlatova. 
Vystydlé rohlíčky lehce poprášíme cukrem 
(moučkovým smíchaným s vanilkovým). 

Jako většinu vánočního cukroví je dobré 
před konzumací nechat celozrnné rohlíčky 
týden až dva odležet, jsou pak chutnější 
a křehčí. 

 
Mrkvové hvězdičky se zázvorem 

 200 g špaldové mouky 
 100 g pohankové mouky 
 150 ml olivového oleje 
 100 g třtinového cukru 
 1 vajíčko 
 1 velká mrkev  
 1 lžička zázvoru (sušeného nebo 

nastrouhaného) 

Mrkev očistíme, nastrouháme, na jemném 
struhadle smícháme s ostatními 
surovinami a vypracujeme těsto, které 
necháme asi půl hodiny odležet. 
Z vyváleného těsta vykrajujeme různé 
tvary. Pečeme v mírně vyhřáté troubě 
na 170 stupňů přibližně 15 minut. 
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Zábava na tento měsíc: Znáte štědrovečerní zvyky? 

 

 

 

 

1. Kdy má začínat štědrovečerní večeře? 

a.) Když je hotová večeře 

b.) Když vyjde první hvězda 

c.) Když vyjde měsíc 

2. Podle jistého štědrovečerního zvyku dívka tahala z hromady polínko. Co se 

dozvěděla z jeho velikosti? 

a.) Jaká bude úroda příští rok 

b.) Jakou postavu bude mít její nastávající 

c.) Kolik srážek spadne příští rok 

3. O půlnoci se tahaly z mísy skořápky ořechů s různými náplněmi. Co čeká 

toho, kdo si vytáhne ořech vyplněný zemí? 

a.) Nemoc 

b.) Daleká cesta 

c.) Chudoba 

4. Podle jednoho zvyku dívka navázala prsten na svůj vlas a zkoušela, kolikrát 

prstýnek cinkne, o a skleničku, než se ustálí, co zjistila? 

a.) Kolik bude mít dětí 

b.) Za kolik let se vdá 

c.) Jak bude bohatý její ženich 

5. Ze které země k nám přišel zvyk zdobit vánoční stromeček? 

a.) Z Ruska 

b.) Z Německa 

c.) Ze Švýcarska 

6. Proč se pouští skořápky se svíčkami v napuštěném umyvadle? Aby se zjistilo… 

a.) Kdo opustí rodinu 

b.) Kdo se vdá/ožení 

c.) Kdo bude nemocný
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7. Na štědrovečerní stůl patřil pokrm zvaný kuba. Jaké hlavní ingredience se 

používaly k přípravě: 

a.) Jablka a švestky 

b.) Kroupy a houby 

c.) Hrách a zelí 

8. Jaká zelenina nesměla chybět na vánočním stole a přidávala se do 

pokrmů dobytka, aby ho chránila? 

a.) Česnek 

b.) Cibule 

c.) Mrkev 

9. Hvězda, která se o štědrovečerním dni objeví v rozkrojeném jablku, 

věští: 

a.) Pohodu 

b.) Lásku 

c.) Zdraví 

10.  Proč si lidé schovávají šupiny z kaprů? 

a.) Pro štěstí 

b.) Pro peníze 

c.) Kvůli zdraví 
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Historie naší školy – 3. část 
Počátky školství v Třinci 

Ještě ve 40. letech 19. století Třinec 

neměl vlastní školu a děti musely 

docházet do Koňské nebo do Horní 

Lištné. Vzdělávací zařízení zřídilo 

vedení Třineckých železáren v roce 

1851 v závodní budově. Vyučovacím 

jazykem byla polština a němčina. Tuto 

školu založilo vedení především pro 

děti svých zaměstnanců a prvním 

vyučujícím byl Josef  Monczka 

(kapelník závodního orchestru 

Werkskapelle). Na základě ústavy dne 

25. 5. 1868 získala nad školou dohled 

úřední osoba. 

 V roce 1880 byla vybudována 

z prostředků Třineckých železáren 

nová budova, ve které byla umístěna 

čtyřtřídní veřejná obecná škola. 

 Roku 1896 školu navštěvovalo 

646 žáků a učitelský sbor tvořilo devět 

učitelů s ředitelem Janem Kornerem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Později došlo k rozdělení dětí podle 

pohlaví, chlapci zůstali na původní 

budově a pro děvčata se postavila 

nová budova (otevřena v roce 1901). 

Z důvodu nedostatečné kapacity se 

začalo učit na dvě směny: dopoledne 

a odpoledne, a tak to zůstalo až do 

konce první světové války. 

Ve školním roce 1911/1912 byl 

zaveden německý jazyk jako 

vyučovací a polština se stala povinným 

předmětem. 

 Píše se školní rok 1919/1920 

a v tomto školním roce bylo do 

chlapecké školy zapsáno 539 dětí a do 

dívčí 404, z čehož vyplývá, že v Třinci 

bylo 943 dětí školou povinných. 

 V dalším čísle Kanada Times se 

už dočkáte historie našeho učiliště  

připravila Veronika Samiecová 

Zdroj: Wawreczka H., Třinec a okolí v 

proměnách času, 1997, nak. WART 

   

 


