Zprávy z naší školy.
Mezinárodní
elektrotechnický veletrh AMPÉR v Brně 2014
Žáci SOŠ Třineckých železáren se v
pátek 21. 3. 2014 zúčastnili 22. ročníku
Mezinárodního
elektrotechnického
veletrhu v Brně. V rámci zapojení naší
školy v projektu OP VK „Za poznáním
technických oborů a řemesel“, mělo
bezmála padesát studentů elektrotechnických oborů hrazenou dopravu,
stravné i vstupné na tuto akci
z projektu, jehož realizátorem je
Okresní
hospodářská
komora
v Karviné.

Jde o nejvýznamnější elektrotechnický
veletrh v České republice. Žáci měli
možnost seznámit se
především
s novinkami z oblasti elektrotechniky,
elektroniky, automatizace, komunikace,
osvětlení a zabezpečení.
Studenti
na brněnském
veletrhu
nakoukli do budoucnosti a odnesli si
spoustu
zajímavých
technických
zážitků. Jednou třeba i oni významně
přispějí svými znalostmi a dovednostmi
ve světě vědy a techniky.
Zprávu napsal: Mgr. Zdeněk Marek

Žáci SOŠ TŽ na elektrotechnickém veletrhu AMPÉR v Brně.

Státní maturity – společná část Naše maturanty čekají
2.5 a 5.5 státní maturitní zkoušky. Držme jim palce, ať mají co
nejlepší výsledky. Ověřovat vědomosti budou z předmětů jazyk
český, matematika a jazyk anglický.
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Matematický klokan
A jak soutěž dopadla?
Kategorie JUNIOR (15 účastníků):
1. Dominik SZKUCIK (EL 1A) 70bodů
2. Vojtěch SIKORA (HO 2)
56bodů
3. Petr Walach (ME 2)
48 bodů

je mezinárodní matematická soutěž, které
se každoročně účastní zájemci ze všech
ročníků maturitních tříd. Soutěž probíhá ve
dvou kategoriích:
1. - 2. ročník

kategorie JUNIOR

3. - 4. ročník

kategorie STUDENT.

Kategorie STUDENT (7 účastníků):
1. Adam KŘIŽÁNEK (HO 4)
63 bodů
2. Pavel SZTEFEK (EK 4)
61 bodů
3. Radim ANDRYS (MZ 4)
58 bodů

Dne 21. 3. 2014 se konalo školní kolo této
matematické
soutěže,
kterého
se
zúčastnilo celkem 22 žáků. Při řešení 24
příkladů není povoleno užití tabulek ani
kalkulačky.

BLAHOPŘEJEME!

Celostátní matematická olympiáda pro SOŠ
Dne 28. 3. 2014 jsme se zúčastnili
celostátní matematické olympiády pro
SOŠ. Olympiáda probíhá na deseti
střediscích najednou. Naši školu
reprezentovali tito žáci:
Patrik Caputa z IN1, Karel Škuta a
Tomáš Novák ze třídy OK1, Michal
Lošonský z SM2, Jan Baron z OK2,
David Sikora z SM3, Dominik Szkucik
z EL1A,
David
Puzoň
z HO1A,

Dominik Klučinec z HO2, Pidanič Jan
z EL2.
Nominovaných bylo více, ale někteří
studenti naší školy snad neustáli tlak
srovnání a soutěž předem vzdali. Proto
všem, kteří se soutěže zúčastnili, ještě
jednou děkujeme. Výsledky budeme
znát přibližně za měsíc.
Mgr. Vlasta Kaňoková
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Mezinárodní řemeslné hry 2014, aneb znovu
Olympiáda řemesel.
Ve dnech 9. – 10. dubna pořádala SOŠ
TŽ již třetí ročník Mezinárodních
řemeslných her. Zahájení her se ujala
moderátorka Marie Martynková, která
po uvítání účastníků předala slovo
generálnímu řediteli TŽ Janu Czudkovi,
starostce
města
Věře
Palkovské

Druhý den patřil školám středním.
Pomoci zahájit soutěže přišli tentokrát
významní absolventi SOŠ TŽ senátor
ČR Petr Gawlas a Ostravský podnikatel
toho času kandidát na europoslance pan
Pavel Szturc. Střední školy soutěžily
ve stejných odborných disciplínách jako
jejich mladší kolegové ze ZŠ, jen s tím
rozdílem, že tyto soutěže
byly již na velmi profesionální
úrovni a všichni soutěžící se
při nich řádně zapotili. Vždyť
zhotovení
zkoušečky
a následné zapojení domovní
instalace,
sestavení
vysokopecní vsázky, výroby
jaderníku, montáž rozvodu
vodovodního
a odpadního
potrubí či vyrobení výrobku podle
sestavy výkresu jsou úkoly, jimiž se žáci
mohou hrdě prezentovat budoucím
zaměstnavatelům.

a řediteli SOŠ TŽ Aleši Adamusovi.
Nechybělo zapálení ohně a státní
hymna, po které následovaly sliby
rozhodčích a soutěžících. Prvního dne
se her zúčastnilo 24 základních škol,
s 220 žáky osmých tříd z našeho
regionu. Studenti psali v první části

znalostní kvíz a ve druhé prokazovali
své technické dovednosti v disciplínách
elektrotechnik,
hutník,
mechanik
a instalatér.
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Soutěže se zúčastnilo 16 středních
odborných škol. Moravských škol
dorazilo sedm, čtyři školy byly ze
Slovenska, dvě školy z Polska a po
jedné škole z Maďarska, Rakouska
a Německa. A jak to tedy vlastně
dopadlo? Ze základních škol vyhrála
v oboru zámečník ZŠ Hrabina Č. Těšín
(Slezská) na druhém místě se umístila
ZŠ Jablunkov Lesní a na třetím místě
PZŠ Havlíčkova Český Těšín. V oboru
Hutník vyhrála ZŠ Písek, druhé místo
patří společně ZŠ Pod zvonek Č. Těšín
a ZŠ Bystřice. V oboru Elektrikář
obsadila první místo PZŠ Havlíčkova
Č. Těšín na druhém místě se umístila

získal Vojtěch Chlopčík ze Střední školy

techniky a služeb, Karviná, p.o. V oboru
Hutník se stal vítězem Tomasz Mizera
ze Zespół Szkół Technicznych im.
G. Langera w Cieszynie, na druhém
místě se umístil Tomáš Juroš z domácí
SOŠ TŽ a třetí místo si odnáší Nicolai
Colombo z MBS Ansbach (Německo).
V oboru instalatér zvítězila dvojice z LBS
Zistersdor (Rakousko), která získala
také umístění na místě druhém třetí
příčku pak udolala dvojice domácích
borců SOŠ TŽ ve složení Jan Lysek
a Martin
Šimáček.
Obor
Strojní
mechanik ovládli domácí žáci, první
příčku obsadil Martin Cieciotka druhé
místo si odnáší Jakub Boruta oba SOŠ
TŽ, třetí místo putuje do Německa

ZŠ Bystřice společně se ZŠ Slezská
Třinec. V oboru instalatér skončila
na prvním místě Církevní ZŠ Třinec
na místě
druhém
ZŠ
Mosty
u Jablunkova a třetí místo patřilo ZŠ
Hrabina
(Ostravská)
Č. Těšín.
Po sečtení bodů se tedy celkovým
vítězem kategorie základních škol stala
ZŠ Bystřice. Na druhém místě
se umístila ZŠ Písek a třetí místo si
vybojovala
ZŠ
Jablunkov
Lesní.
V kategorii středních škol si v oboru
Elektrikář první místo vybojoval Václav
Sikora z domácí SOŠ TŽ na druhém
místě se umístil Ján Andel ze SOŠ
elektrotechnická Žilina a třetí místo

zásluhou Philippa Uysmüllera z MBS
Ansbach.
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zpopularizovat řemeslo a technické
obory. Již minulý rok se podařilo také
díky hrám zabrzdit dlouholetý úbytek
studentů naší školy. Řemeslné hry
měly žákům nabídnout možnost

Na vítěze čekala spousta hodnotných
cen, přičemž celou akci doprovázela
spousta
doprovodných
programů,
účastníci se mohli podívat do útrob
pohotovostního
technického
vozu,
rozšířit si své teoretické a praktické
dovedno-sti, porovnat si své stávající
schopnosti s konkurencí, pobavit se,

vyzkoušet si práci a manipulaci se
zařízením v praxi, vyzkoušet si
jednoduché zapojení obvodu, podívat se
na vyprošťování z hořící školy od hasičů
Třineckých železáren, nebo se proletět
překážkovou dráhou dálkově ovládaného zařízení. Úkolem řemeslných
her bylo stejně jako minulý rok

získat vztah k řemeslům a to se myslím
povedlo“, říká ředitel soutěže a autor
projektu
Jan
Jakeš.

Za poznáním technických oborů a řemesel
V rámci
projektu
„Za
poznáním
technických oborů a řemesel“, reg.č.:
CZ.1.07/1.1.24/02.0061 se žáci EL3
a ME3 účastnili ve středu 16. 4. 2014
interaktivního
workshopu
v Dolní
oblasti Vítkovic. U6 neboli Malý svět

techniky je jedinečným místem, kde
žáci mohli vidět a vyzkoušet si stovky
exponátů s inter-aktivními prvky, jež
odhalují
tajemství
technických
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vynálezů od parního stroje až po
současnost. Byla zde k vidění celá
řada vynálezů, které významně
poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku v českých zemích i ve
světě. Místo složité teorie z učebnic si
žáci otestovali některé vědeckotechnické zákonitosti na vlastní kůži.
Vyzkoušeli například, jak fungoval
výtah s lidským pohonem, jak pracuje
mini
soustruh-frézka,
prozkoumali
nerostné suroviny pod mikroskopem,
ovládali jeřáb na šrotišti, postavili
železniční most, řídili vlak, zahráli si na

taviče
v
továrně,
vesmírného
kosmonauta nebo na kapitána Nema,
který se prohání pod hladinou moře ve
své ponorce. Prostřednictvím workshopu žáci poznali vědu, techniku
a technické obory v novém světle, jako
zábavu, hru a zároveň jako obory
s respektem k technickému vývoji a
s velkou
budoucností.
Děkujeme
realizátorům
projektu
z Okresní
hospodářské
komory
Karviná
za organizaci velice přínosné akce pro
žáky SOŠ Třineckých železáren.
Ing.Petr Sikora, Ing.Boris Kučera

Den Země 2014
Město Třinec jako každoročně připravilo
oslavy ke Dni Země. Vyvrcholení oslav
se uskuteční ve čtvrtek 24. 4. 2014 na
náměstí Svobody před kulturním
domem Trisia. Tradičně jsou součástí
oslav úklidy některých částí města žáky
třineckých škol.

Naše škola se
do
akce
zapojila
dne
23.4.2014.
Žáci tříd EL2,
MZ2 a KU2
pod dohledem
třídních učitelů
uklidili
okolí
školy,
autobusovou
zastávku, les
v okolí školy a
alej podél kanadské aleje. Žáci naplnili
50 pytlů odpadem. O odvoz odpadů se
postarala fa Nelsen.
Všem zúčastněným patří vřelý dík za
jejich prospěšnou činnost.
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Rozhovory se senátorem Petrem Gawlasem
a Ing. Pavlem Szturcem,Ph.D., kandidátem do Evropského
parlamentu
Naše řemeslné hry letos zahajovali naši dva bývali absolventi. Ze studentů SOŠ TŽ se stali
uznávaní lidé, kteří mají pestré a zajímavé životní zkušenosti. A abychom si nenechali
všechno pro sebe, přinášíme Vám zajímavé rozhovory.

1. Jak se Vám
na naší škole líbí?
Úžasně, od 15 let,
kdy jsem tady trávil
své mládí, je to tady
krásně
prozářené,
veselé a prosvětlené.

1. Jak se Vám
na naší škole líbí?
Líbí se mi, hlavně to,
že se to tady hodně
změnilo od doby, kdy
jsem zde studoval já.
Škola
vypadá
reprezentativně,
ve
srovnání před 30 lety.

2. Při zahájení
MŘH, jsme zaslechli,
že jste zde pracoval,
můžete nám k tomu říct více?
Ano, pracoval jsem zde jako mistr
Odborného výcviku oboru Hutník metalurg.
Vystudoval jsem speciální pedagogiku na
Univerzitě Palackého v Olomouci a učil jsem
i studenty se speciálními potřebami.

2. Jaký obor jste
zde u nás vystudoval?
Studoval jsem zde maturitní obor, Hutník
Operátor pro tváření kovů.
3. Můžeme se zeptat, v jaké profesi
pracujete?
Jsem majitel a jednatel soukromé firmy pro
využití odpadního tepla v hutích
ForSTELL,s.r.o. My prozradíme, že pan
Szturc čtyři roky pracoval jako evropský
úředník v Evropské Komisi v Bruselu,
konkrétně ve Výzkumném fondu pro uhlí
a ocel. Umí aktivně anglicky, polsky
a pasivně francouzsky a rusky. V Belgii
s ním žila i rodina.

3. Můžeme se zeptat, v jaké profesi
pracujete?
Nejprve jsem pracoval v Třineckých
Železárnách na odboru investic. Teď pracuji
v politické profesi. Jsem senátor
a místostarosta v Jablunkově.
4. Co děláte ve svém volném čase?
Teď na koníčky moc volného času není, ale
celý život jsem sportoval, hrával jsem
závodně fotbal, tenis, cyklistiku, mám rád
zimní sporty, dokonce mě syn naučil jezdit
na snowboardu, takže když si nějaký volný
čas najdu, rád se věnuji sportu a své rodině.
Skoro bych řekl, že není sport, který jsem
kdy nezkusil. My prozradíme, že pan
Gawlas
si
dokonce
zašpásoval
s paraglidingem na Javorovém vrchu.
A připomeneme jeho cyklistickou trasu

4. Co děláte ve svém volném čase?
Ve svém volném čase se věnuji sportu, rád
lyžuji, plavu. Rád navštěvuji saunu
na Koksovně, kde je unikátní spojení
klasické sauny a parní lázně. Také se rád
věnuji své rodině a již dva roky dělám
dobrovolníka v Hospici svatého Lukáše
v Ostravě.
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dlouhou 444 km z Třince do Prahy, kterou
zvládl za dva dny.

5. Jaká byla Vaše první práce po
vystudování naší školy?
Moje první práce byla na Úpravnách
Válcovny C Třineckých Železáren. Ale po
vystudování jsem byl hned přijat na VŠ ,
takže jsem jako dělník nepracoval dlouho,
samozřejmě o letních prázdninách jsem
chodil pracovat do Třineckých Železáren.

5. Jaká byla vaše první práce, po vys
vystudování naší školy?
Moje první práce byla na Lící rámě
v Ocelárně IV.
6. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Mezi moje oblíbené jídlo patří cokoliv co má
nějakou spojitost s brambory, úplně
nejradši mám bramborové placky.
Rychlokvíz:
HORY

-

MOŘE

LÉTO

-

ZIMA

PRÁCE

-

RODINA

6. Jak vzpomínáte na svá školní léta?
Byli jsme typický „valcířský“ kolektiv všichni kluci, ani jedna dívka. Z těchto
důvodů jsou moje vzpomínky odlišné ve
srovnání se studentským životem na VŠ..
Moje hlavní vzpomínky na učiliště jsou
spojeny s praxí v hutních provozech a se
staršími zkušenými valcíři, kteří nás učili
řemeslu.
7. Vaše oblíbené jídlo?
S manželkou jsme malinko opustili tradiční
kuchyni a dáváme přednost makrobiotické
a vegetariánské kuchyni. Rád vařím, ale ne
moc často;-). Mám rád ryby, suši apod ..

Petr Gawlas:
Dodatečně,
prostřednictvím
Vašeho
časopisu, bych chtěl popřát Všem učitelům
u příležitosti jejich svátku, co nejvíce chuti
do práce a naplnění radostí a uspokojením
z vykonané pracé, protože především
na nich záleží vzdělanost našich budoucích
generací.

Rychlokvíz :
HORY

-

MOŘE

LÉTO

-

ZIMA

PRÁCE

-

RODINA

Třinec ocenil učitele
Většina z nich má za sebou více než dvacet
let praxe. Slavnostní ráz zajistili žáci

Třinecká radnice si váží učitelů.
Shodou okolností starostka i všichni
starostové také kdysi stáli za
katedrou. Ve středu u příležitosti Dne
učitelů radnice ocenila 27 školských
pracovníků.

třinecké umělecké školy.
Z naší školy byly také oceněni dva
učitelé a to Ing. Radka Rucká a Pavel
Szalbut. Gratulujeme . Redakce KT
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Kulturní, společenské a sportovní akce
v Třinci a blízkém okolí
Hutnický den - Sportovní areál
na lesní Termín: 3. 5. 2014
Festivalový den s kulturně zábavným
programem
pro
celou
rodinu.
Pro děti bude připraveno šapitó
s cirkusovou show, Na Scéně u lesa
vystoupí kapely Wohnout, Trubo,
Debbie a LIPO, rapper MARPO
i Boutique. Na Pivní scéně si přijdou
na své milovníci netradičních soutěží,
které bue bavit kapela Blaf, Roman
Skamene a Železní Zekon. Scéna
situovaná
na
prostranství
fotbalového
stadionu nabídne
lidovou hudbu s vystopením Pavla
Kršky, Lubomíra Peterky a Miroslava
Hrdličky, hudebního matadora Progres,
dechovou hudbu Šohajka, Martu
Vančovou, Josefa Zocha, elektroband
Pavla Zedníka, a další.

Vystoupí Olympic, Mech, Black Widow,
Metropolis a Blaf.Začátek v 16.00 hod.
Vstupné v předprodeji: 150 Kč,
na místě: 250 Kč. Předprodej od:
1. 5. 2014 v MIC Třinec, IC Jablunkov,
IC Bystřice, Park club Q Bystřice, ZG
PZKO Český Těšín.
Bláznivý Petříček - KD Trisia
Termín: 22. 5. 2014
Gangsterská
pohádka
podle
stejnojmenného
filmu
s
J.
P.
Belmondem o mladém znuděném muži
a krásné teroristce, kteří na útěku před
policií a vlastními rodinami nacházejí
ten nejvražednější cit - lásku.
Hrají Tatiana Vilhelmová a Vojtěch
Dyk.
Začátek
v:
19.00
hod.
v divadelním sále. Vstupné: 390 Kč
MUSICA DOLCE VITA - KD Trisia
Termín: 6. 5. 2014
Soubor MUSICA DOLCE VITA působí
na české hudební scéně od roku 2005.
a má na svém kontě stovky koncertů.
Soubor ve složení Žofie Vokálková
(flétna), Zbyňka Šolcová (harfa) a ve
spojení s písněmi a áriemi pro
mezzosoprán Daniely Demuthové
prezentuje širokou škálu unikátních
tématických koncertů.
Začátek: 18.00

HIP HOP UNIT IV - Music club
Barrocko Termín: 30. 5. 2014
Další Hip Hop Unit představí například
REST a DJ FATTE, Wyruz, Strespez,
DJ Milk, DJ Nox, DJ Skrkoo. Speaker
akce Pivoth, breakdance Still Kidz
Crew.
Vstupné v předprodeji: 120,Vstupné na místě: 150,Bystřický zlot - park PZKO Bystřice
Termín: 16. 05. 2014

Zážitková gastronomie - Hotel
Vitality Termín: 12. 5. 2014
Kuchařský tým hotelu Vitality nabízí
v průběhu roku zážitkové a speciální
akce. Tentokrát jsou pro Vás
připraveny Slavnosti chřestu.
Třinecké Farmářské trhy - náměstí
Svobody
Termín: 9. 5. 2014 a 23. 5. 2014
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