
číslo 1/2021 Příští uzávěrka 19. 2. 2021  |  tel. 775 103 188, 775 102 188

Vedení města poděkovalo dobrovolníkům

w
TŘINEC - Dobré srdce, trpě-
livost a laskavost, to jsou devi-
zy, které v dnešní, koronavi-

rem poznamenané době, platí dvoj-
násob. Ztělesněním těchto vlastností 
jsou dobrovolníci, kteří nezištně věnu-
jí kus svého volného času seniorům, 
dětem nebo lidem s handicapem. Prá-
vě těmto obětavým lidem patří kaž-
doročně poděkování vedení třinecké 
radnice a sociálního odboru Magist-
rátu města Třince.

Jelikož se v roce 2020 nemohlo 
uskutečnit slavnostní setkání s dob-
rovolníky, rozjeli se zástupci města 
přímo mezi ně. Dobrovolníci byli po-
zvaní v časových odstupech a po ma-
lých skupinách. O to více bylo setkání 
srdečnější a vřelejší. Na jednotlivých 

pracovištích organizace ADRA či Slez-
ské diakonie pohovořili s dobrovolní-
ky a předali jim drobné upomínkové 
předměty a pamětní list s výslovným 
poděkováním primátorky Třince Věry 
Palkovské „za jejich záslužnou činnost 
a za čas, který nezištně věnují lidem 
využívajícím služeb sociálních a zdra-
votnických zařízení na Třinecku.“

„Dne 5. prosince je Mezinárodní 
den dobrovolníků. Ani letos jsme si 
nemohli nechat tento svátek ujít, pro-
tože máme mezi sebou několik tako-
vých dobrých duší, kteří ve svém vol-
ném čase, zdarma a navzdory korona-
virové epidemii pomáhají těm, kteří to 
potřebují. Proto jim patří velký veřejný 
dík. V současné době máme v Třinci 60 
dobrovolníků. Nejmladší jsou dvě šest-

náctileté slečny, které se aktivně zapo-
jují v Komunitním centru Borek, a nej-
starší a zároveň i jedna z nejdéle půso-
bících dobrovolníků je paní Pyšková, 
které je úctyhodných 83 let,“ uvedla 
koordinátorka dobrovolníků Eva Miš-
kejová z organizace ADRA.

K poděkování se připojili i zástupci 
organizací, v nichž fungují dobrovol-
nická centra, a které dobrovolníky ko-
ordinují, jako je např. ADRA, Slezská 
diakonie či Knihovna Třinec. Ti po-
děkovali nejen samotným dobrovol-
níkům, ale taktéž magistrátu měs-
ta Třince zastoupeným vedoucí od-
boru sociálních věcí Janou Klusovou.
Smyslem práce dobrovolníků ne-
ní nahradit zaměstnance zařízení, 
do kterých dobrovolníci docházejí, 

ale přinést dětem, dospělým i seni-
orům něco navíc. Tím, že s nimi dob-
rovolníci tráví volný čas, pomáhají 
jim radovat se ze života a přispívají 
tak např. i k lepšímu průběhu léčby 
a terapie. Společně chodí na procház-
ky, jezdí na výlety, hrají společen-
ské hry, čtou si, malují a povídají si. 

Dobrovolníci přináší nové podněty, 
zajímavé aktivity a kontakt s veřej-
ným děním. Dobrovolníci mimo za-
řízení působí také v domácnostech. 
Dobrovolníci jsou zdarma proškole-
ni, pojištěni a po dobu výkonu čin-
nosti jim dobrovolnická centra po-
skytují potřebné zázemí.

Pokud uvažujete o tom, že bys-
te se zapojili do dobrovolnictví 
i vy, informace najdete např. na 
https://www.adra.cz/dobrovolnictvi 
nebo www.slezskadiakonie.cz. w

(zdroj: Město Třinec)
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Město pomáhá seniorům 
při registraci k očkování
TŘINEC - V pátek 15. ledna byl 
spuštěn Centrální rezervační sys-
tém očkování proti covid-19 pro 
osoby starší 80 let. Každý zájem-
ce o očkování starší 80 let se bu-
de muset registrovat do Centrální-
ho rezervačního systému očková-
ní na webové stránce www.crs.uzis.
cz, kam nahlásí své osobní údaje.
Ne každý starší občan má ale mož-
nost a schopnost využít osobně elek-
tronického rezervačního systému, 
proto senioři mohou zavolat pří-
mo na telefonní linku ministerstva 
zdravotnictví 1221 nebo linku Mo-
ravskoslezského kraje 800 720 210, 
kde vyškolený personál pro volající-
ho registraci zařídí. Registraci může 
za seniora provést také jeho rodin-
ný příslušník, soused, známý nebo 
ošetřující lékař. Pomocnou ruku po-
dá seniorům v této záležitosti také 
Magistrát města Třince prostřednic-
tvím odboru sociálních věcí.
„V případě, že nemůže pomoci ro-
dina, známý nebo lékař a neda-
ří se dovolat na linku ministerstva 
zdravotnictví 1221, mohou se zá-

jemci o očkování obrátit na tele-
fonní linky města 774 749 870, 
774 749 872 a 604 659 567, a to 
ve dnech pondělí až pátek v době 
od 8:00 do 13:00. Podle údajů, kte-
ré máme momentálně k dispozici, 
doporučuji, aby si zájemce o regis-
traci dopředu nachystal tyto údaje 

– jméno a příjmení, místo trvalého 
pobytu, rodné číslo, název nebo čís-
lo zdravotní pojišťovny a kontakt-
ní mobilní telefonní číslo. Význam-
ně se tím urychlí komunikace při 

samotné registraci do centrálního 
rezervačního systému očkování. Po 
registraci obdrží zájemce potvrzu-
jící SMS zprávu, že registrace pro-
běhla v pořádku,“ vysvětlil náměs-
tek primátorky Radim Kozlovský.
Ve chvíli, kdy bude v očkovacím cen-
tru dostatek vakcín, přijde registro-
vanému zájemci na mobil zpráva 
o možnosti rezervace termínu očko-
vání a ověřovací kód pro samotnou 
rezervaci. „Je třeba, aby byl zájemce 
trpělivý a vyčkal na výzvu k rezervaci 
termínu očkování, protože ta nemu-
sí přijít hned po registraci. Vše bude 
záviset na rychlosti dodání vakcín do 
očkovacího centra v Nemocnici Tři-
nec,“ upozornil náměstek. „Budeme 
velmi rádi, když se očkování aktiv-
ně zúčastníte. Očkování je momen-
tálně nejrychlejší cesta, jak se vrátit 
k běžnému životu. Začátek očkování 
znamená naději, že se budeme mo-
ci znovu bezpečně potkávat se svý-
mi blízkými a žít jako dřív,“ dodal 
Radim Kozlovský.
Očkování proti covid-19 je dob-
rovolné a hrazené ze zdravotní-
ho pojištění.
S registrací k očkování pomůže 
seniorům 80+ i Moravskoslezský 
kraj na infolince 800 720 210 ka-
ždý den v době od 8.00 do 18.00 
hodin. w
(zdroj: Město Třinec)
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Zaměstnanci Nemocnice Třinec 
podpořili canisterapii
w

TŘINEC - Zaměstnanci Ne-
mocnice Třinec s koncem ro-
ku podpořili finanční sbírkou 

občanský spolek Psí srdce, který se 
zabývá canisterapií a věnovali mu 
přes třináct tisíc korun.
Členové této organizace pomá-
hají všem lidem, kteří potřebu-
jí a stojí o kontakt s chlupatými 
kamarády. Mezi cíle tohoto sdru-
žení patří rovněž podpora, rozvoj 
a popularizace canisterapie, což 
je např. příprava canisterapeutů, 
vedení kurzů a přednášek, výběr, 
příprava nebo konzultace canis-

terapeutických psů.
I v Nemocnici Třinec probíhá, 

již několik let, canisterapie. Kli-
enti oddělení sociálních lůžek si 
tuto metodu léčby nadmíru ob-
líbili a velice se těší na každé se-
tkání s chlupatým mazlíčkem. 
V příštím roce plánujeme rozší-
řit tuto službu i na oddělení ná-
sledné péče. „Vidíme, že tato te-
rapie pomáhá našim pacientům, 
a proto jsme se rozhodli podpořit 
organizaci, která rozvíjí tuto zá-
služnou činnost,“ doplnila man-
agerka kvality Terezie Haratková, 

která nad sbírkou převzala zášti-
tu. Celková částka, kterou nako-
nec zaměstnanci Nemocnice Tři-
nec vybrali pro Psí srdce, činila 
přes třináct tisíc korun.

Canisterapie je léčebný kontakt 
psa a člověka, působí k fyzické, psy-
chosomatické, psychické a sociální 
pohodě. Kontakt se psem předsta-
vuje účinné rozptýlení pro lidi tr-
pící psychickými poruchami, de-
presí nebo pro ty, kteří se prostě cí-
tí opuštěně. w

(zdroj: Nemocnice Třinec)
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Luka je prvním třineckým 
občánkem roku 2021
TŘINEC - Prvního Třinečánka tra-
dičně už mnoho let vítá v Nemoc-
nici Třinec také primátorka měs-
ta Věra Palkovská. V letošním ro-
ce však proběhlo přivítání malého 
Luky vzhledem k opatřením poně-
kud netradičně.
Primátorka tentokrát pogratulovala 
a předala plyšového medvěda do ru-
kou novopečeného tatínka přímo na 
třinecké radnici, neboť letošní prv-
ní občánek je synem radního města 
a zároveň ředitele kulturního domu 
TRISIA Vojtěcha Dohnala.
„Věděli jsme, že náš nejmladší kole-

ga z rady města čeká svého prvoro-
zeného potomka na začátku ledna, 
ale že bude jeho syn hned prvním 
třineckým občánkem letošního ro-
ku, to bylo pro všechny příjemné 
překvapení. Vzhledem k současné 
situaci jsem miminko nemohla při-
vítat v nemocnici, proto jsem popřá-
la tatínkovi štěstí v prostorách ma-
gistrátu. Přejeme Lukovi i jeho rodi-
čům pevné zdraví a ať se jim v Třin-
ci dobře žije,“ popřála miminku i ro-
dičům primátorka.
První třinecké děťátko letošního ro-
ku přišlo na svět druhý lednový den 

roku 2021 přesně ve 20:05, po na-
rození vážilo 3700 gramů, měřilo 
53 cm a má se čile k světu. „Máme 
z narození syna obrovskou radost 
a to, že se narodil jako první občá-
nek Třince roku 2021, je bonus na-
víc, se kterým jsme ani nepočíta-
li. Chtěl bych moc poděkovat Ne-
mocnici Třinec a osobně pak MU-
Dr. Petru Nádvorníkovi a jeho tý-
mu za příkladnou péči,“ dodal Voj-
těch Dohnal.
Přejeme malému Lukovi a jeho rodi-
ně v životě jen to nejlepší! w
(zdroj: Město Třinec)

Tříkrálová sbírka pokračuje 
on -line až do konce dubna 
ČESKÝ TĚŠÍN - Koledníci kvůli 
epidemické situaci až do příbytků 
nemohou a sbírka se tak přesunu-
la do online prostoru. Přesto jste na 
tradiční pokladničky s logem sbírky 
mohli narazit na mnohých místech 
ve svém okolí.
Stacionární pokladničky však byly 
k dispozici pouze do 24. ledna. Po 
tomto datu až do konce dubna mo-
hou příspěvky lidé posílat do onli-
ne pokladničky na webu trikralo-
vasbirka.cz.
Tříkrálová sbírka je největší dobročin-
nou sbírkovou akcí v republice. Pořá-
dá ji Charita ČR, která výnos sbírky 

rozděluje podle předem daného klí-
če. Největší část, 65 procent vybra-
ných prostředků, zůstává Charitám, 
které je vykoledovaly. Své záměry vy-
užití peněz ze sbírky formulují Cha-
rity předem. w

Nominaci na ocenění lze podat 
už jen do konce tohoto týdne
TŘINEC - U příležitosti Mezinárod-
ního dne sociální práce, který při-
padá po celém světě na třetí březno-
vé úterý, vyhlašuje odbor sociálních 
věcí Statutárního města Třince, vý-
zvu pro podání návrhů na „Oceně-
ní sociálních pracovníků a pracov-
níků v sociálních službách 2021“.
Účelem je ocenit sociální pracovníky 
a pracovníky v sociálních službách, 
kteří svou kvalitní, obětavou a profe-
sionální prací přispívají ke zlepšení 
života potřebných osob na Třinecku.
Ocenění se uděluje v kategoriích:
I. Kategorie – sociální pracovník
II. Kategorie – pracovník v sociál-
ních službách
III. Kategorie – vedoucí pracovník 

sociálních služeb
Oceněni mohou být mimořádně kva-
litně, obětavě, dlouhodobě a zodpověd-
ně pracující sociální pracovníci a pra-
covníci v sociálních službách, kteří za 
svou dosavadní profesionální práci za-
sluhují veřejné ocenění a poděkování.
O udělení ocenění rozhoduje Rada 
města Třince.
Nominaci na ocenění je možné podat 
na předepsaném formuláři nejpozději 
do 29. ledna 2021 na podatelně Magis-
trátu města Třince. Pro více informací 
prosím kontaktujte odbor sociálních vě-
cí Magistrátu města Třince na tel. 558 
306 330 (Mgr. Vlastimil Starzyk). w

(zdroj: Město Třinec)
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Vybrat Stavbu roku města Třince za rok 2020 nebylo vůbec jednoduché

w
TŘINEC -  Vybrat Stavbu ro-
ku města Třince za rok 2020 
nebylo vůbec jednoduché

TŘINEC - Tradiční architektonic-
ká soutěž Stavba roku města Třin-
ce, kterou vyhlašuje už dvě desetile-
tí odbor stavebního řádu a územní-
ho plánování třinecké radnice, zná 
jména vítězů. Slavnostní vyhlášení 
výsledků však vzhledem k mimořád-
ným vládním opatřením neproběh-
lo před vánočními svátky, jak bývá 
zvykem, ale je naplánováno až na 
25. ledna 2021.
Do soutěže se mohly přihlásit stav-
by zkolaudované v období od 1. 11. 
2018 do 31. 10. 2020. Komise hod-
notila celkem 20 přihlášených ob-
jektů ve třech kategoriích – rodin-
né domy, stavby komerčního cha-
rakteru a obnovy fasád stávajících 
objektů. Udělila také jednu zvlášt-
ní cenu, a to farnímu sboru SCEAV 
za rekonstrukci budovy staré fary na 
ulici Frýdecké.
„Chceme pochválit stavebníky a au-
tory návrhů za jejich zdařilé stav-
by a poděkovat jim za to, že svými 
rekonstrukcemi nebo novostavba-
mi vylepšují vzhled našeho měs-

ta. Mám radost, že v Třinci pove-
dených staveb i rekonstrukcí přibý-
vá. Oceněné objekty nejen zvelebu-
jí naše město, ale mohou být čas-
to motivací a inspirací i pro ostat-
ní,“ dodala primátorka.
Komise opět hodnotila všechny stav-
by velmi pečlivě a posuzovala více 
důležitých faktorů než jen samot-
ný objekt. Bral se v úvahu celkový 
vzhled staveb, zpracování architek-
tonických detailů, posuzovalo se 
souznění stavby s okolím a rovněž 
terénní úpravy.

Odborná komise vyhodnotila, že 
ocenění Stavba roku 2020 si za-
slouží následující stavby:
1. kategorie – stavby pro bydlení
V této kategorii bylo přihlášeno de-
vět staveb. Hodnotící komise se shod-
la, že budou oceněny tři stavby, a to 
v následujícím pořadí:
1.  místo – stavba rodinného domu 
v Lyžbicích. Stavebníky jsou Silvie 
a Jan Hábovi. Autorem návrhu stav-
by je Ing. arch. Czeslaw Mendrek.
2. místo – stavba rodinného domu v 
Oldřichovicích. Stavebníky jsou Jo-

lanta a Marek Lasotovi. Autorem ná-
vrhu je Ing. arch. Jolanta Lasotová.
3. místo – stavba rodinného domu 
v Oldřichovicích. Stavebníky jsou 
Roman a Alena  Rožyčtí. Autorem 
návrhu je Ing. arch. Pavel Jurásek.
2. kategorie – stavby komerčního 
charakteru
V této kategorii byly přihlášeny čty-
ři stavby. Komisí byly oceněny dvě 
stavby:
1. místo – sídlo společnosti VALVEA 
s.r.o. Investorem je VALVEA s.r.o., au-
torem návrhu je Ing. arch. Jan Paldus.

2. místo – TJ Oldřichovice – spor-
tovní a volnočasové centrum v Ol-
dřichovicích. Investorem je TJ Ol-
dřichovice, autorem návrhu je Ing. 
arch. Blanka Petrovová.
3. kategorie – obnova fasád stá-
vajících objektů a veřejných pro-
stranství
V této kategorii bylo přihlášeno 
sedm staveb. Komisí byly oceněny 
tři stavby:
1.  místo – obnova fasády a zateple-
ní BD SNP čp. 437-438. Investorem 
je bytové družstvo SNP 437 a 438, 

autorem návrhu je Ing. Zelinka, s.r.o.
2.  místo – obnova fasády a zatep-
lení BD Jablunkovská čp. 411-413. 
Investorem je bytové družstvo Jab-
lunkovská 411-413, autorem návr-
hu je Ing. Zelinka, s.r.o.
3. místo – obnova fasády rodinné-
ho domu v Konské. Investorem je 
Ondřej Bezecný.
4. zvláštní cena
Komise udělila také zvláštní cenu 
za přínos pro město Farnímu sbo-
ru SCEAV. w
(zdroj: Město Třinec)

TE210117

Třinec s Vendryní spolupracují na přípravě nové cyklostezky
TŘINEC - Primátorka Třince Vě-
ra Palkovská podepsala se starostou 
sousední Vendryně Raimundem Si-
korou smlouvu o spolupráci za úče-
lem realizace stezky pro pěší a cyk-
listy. Společným záměrem je získat 
dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na výstavbu cyklo-
stezky, která propojí Sosnu s Ven-

dryní. Dotaci bude zařizovat Ven-
dryně a Třinec jí v tom bude ná-
pomocen.
Společná stezka pro chodce a cyk-
listy má být dlouhá zhruba 1,4 ki-
lometru a povede především ka-
tastrem Vendryně, malá část se 
bude nacházet i na území Třin-
ce. Trasa začne poblíž autobuso-

vé zastávky Vendryně stadion a 
skončí u parkoviště před nemoc-
nicí Třinec-Sosna. Pokud vše pů-
jde dobře a dotaci se podaří zís-
kat, s výstavbou by se mohlo začít 
v létě příštího roku. Cyklostezka 
s chodníkem by mohla být hoto-
vá do podzimu 2023.
„Záleží nám na bezpečnosti cyk-

listů a chodců na frekventovaných 
úsecích a dlouhodobě vytváříme 
vhodné podmínky, které usnadní 
lidem pohyb po Třinci. Tento rok 
jsme dokončili s pomocí dotace cy-
klostezku vedoucí směrem na Čes-
ký Těšín a nedávno byla zprovozně-
na i zbývající část stezky pro chodce 
a cyklisty propojující Nebory a Ro-

pici. Nyní je před námi další důle-
žitý cíl. A protože nám stejnou mě-
rou záleží i na dobrých sousedských 
vztazích, rozhodli jsme do toho jít 
s Vendryní a napomoci, aby se dílo 
podařilo,“ dodala primátorka Věra 
Palkovská. w

(zdroj: Město Třinec)

Sportovci dostali od města vánoční dárek
TŘINEC - Novou důstojnou po-
dobu získala budova správy Tělo-
výchovné jednoty Třineckých že-
lezáren (TJ TŽ Třinec), která pro-
šla viditelnou změnou k lepšímu 
uvnitř i zvenčí. Rekonstrukce ob-
jektu se podařila z velké části dí-
ky přispění města Třince, které 
za tímto účelem uvolnilo ze své-
ho rozpočtu během uplynulých 
čtyř let částku ve výši 4,8 mili-
onů korun.
„Třinec a sport k sobě neodmyslitel-
ně patří už celá desetiletí, proto ho 
podporujeme i přes všechny dopa-
dy koronavirových opatření. V le-
tošním roce jsme přispěli také tělo-
výchovným jednotám v Neborech 
a Oldřichovicích, protože si uvědo-
mujeme důležitost kvalitního zázemí 
pro spolkovou činnost nejen v cent-

ru, ale i v příměstských čás-
tech,“ uvedla primátorka 
Věra Palkovská.
Díky stavebním úpravám 
správní budova TJ TŽ do-
slova prokoukla. Objekt 
dostal nejen novou fasá-
du, zateplení, střechu a ok-
na, ale rekonstrukce se do-
čkaly i vnitřní prostory v 
druhém nadzemním podla-
ží, kde byly mj. vyměněny podlaho-
vé krytiny, dveře, radiátory či osvět-
lení. K nastěhování budou prosto-
ry připraveny v průběhu ledna příš-
tího roku.
„Jsme rádi, že jsme společnými sila-
mi s městem a díky dotaci mohli ko-
nečně opravit sídlo našich sportov-
ců. Budova správy si to již zaslouži-
la. Ceníme si trvalé podpory města 

v minulých letech i v současnosti,“ 
míní předseda prezídia spolku TJ TŽ 
Třinec Mojmír Kašprišin.
Spolek Tělovýchovná jednota Třinec-
kých železáren sdružuje 19 sportov-
ních oddílů, v nichž aktivně sportuje 
více než 1700 mužů, žen i dětí. Le-
tos slaví 75 let od svého založení. w

(zdroj: Město Třinec)
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Cyklostezka 
s chodníkem by 
mohla být hotová do 
podzimu 2023.
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Vodárny plánují letos investovat také v Třinci a okolí
w

OSTRAVA/TŘINEC - Do 
páteřního výrobního a distri-
bučního systému výroby pit-

né vody v regionu – Ostravského 
oblastního vodovodu – bude v roce 
2021 na Frýdecko-Místecku aloko-
váno téměř 70 milionů korun. Do 
vodovodů v jednotlivých městech a 
obcí půjde více než 45 milionů, do 
oblasti odvádění a čištění odpad-
ních vod pak zhruba 110 milionů 
korun. Některé stavby zahájené v 
uplynulých letech budou dokonče-
ny. To se týká především Úpravny 
vody Nová Ves a přivaděče Chlebo-
vice – Staříč – Bělá.

„Úpravně vody Nová Ves jsme v 
uplynulých letech věnovali oprav-
du velkou pozornost a nemalé 
prostředky. Kromě dokončení mo-
dernizace strojně-technologické 
zařízení provozu v roce 2021 tak, 
abychom reflektovali nejmoder-
nější trendy v oboru, jsme zde v 
uplynulých letech za více než 50 
milionů korun komplexně zre-
konstruovali kalové hospodář-
ství, nebo opravili fasády a další 
stavební prvky budov v areálu za 
více než 5 milionů korun. Úprav-
na je dobrým příkladem toho, že 
péči o náš majetek věnujeme vel-
kou pozornost a investujeme do 
něj tak, abychom zajistili jeho 
odpovídající stav a technologic-
kou úroveň pro budoucnost,“ ří-
ká generální ředitel SmVaK Ost-
rava Anatol Pšenička.

V oblasti páteřního systému 
pro výrobu a distribuci pitné vo-
dy v moravskoslezském regionu, 
kterým je Ostravský oblastní vo-
dovod, se pro letošní rok chys-
tají na Frýdecko-Místecku další 
stavební akce. Opraven bude na-

příklad vodojem v obci Pstruží 
za více než čtyři miliony korun, 
v druhé největší úpravně vody ve 
Vyšních Lhotách bude za téměř 
dva miliony rekonstruováno tech-
nologické zařízení pro dávková-
ní oxidu chloričitého, sanována 
bude železobetonová konstrukce 
vodojemu Rohovec na Jablunkov-
sku za více než dva miliony ko-
run, rekonstruováno bude také 
přemostění Ostravice na přiva-
děči Nová Ves – Čeladná – Čer-
vený Kámen.

Modernizace vodojemů, vodo-
vodních řadů, kanalizačních sítí, 
čistíren odpadních vod a souvi-
sející infrastruktury budou pro-
bíhat v řadě měst a obcí Frýdec-
ko-Místecka.

„V Třinci za čtyři miliony ko-
run zrekonstruujeme vodovod v 
Bezručově ulici, za více než dva 
a půl milionu pak v ulicích Žiž-
kova a Lipová. Ve Vratimově v Po-
pinecké ulici si výměna vodovod-
ního řadu vyžádá více než sedm 
milionů korun, ve stejném měs-
tě zmodernizujeme vodovody ta-
ké v ulicích Křivá a U mateřské 

školy. Každá z akcí si vyžádá čty-
ři miliony korun. Ve Lhotce pod 
Ondřejníkem a Metylovicích za 
zhruba osm a půl milionu korun 
vybudujeme propoj vodovodní-
ho potrubí, čímž vyřešíme míst-
ní napjatou situaci ve zdrojové 
bilanci pro zásobování lokality. 
Vodovody se budou modernizo-
vat například také ve Sviadnově 
nebo Těrlicku,“ popisuje příkla-
dy ředitel vodovodů SmVaK Os-
trava Milan Koníř.

Nutnost propojení vodovodů 
mezi obcemi Metylovice a Lhot-
ka pod Ondřejníkem je dána ne-
dostatečnou vydatností lokální-
ho zdroje povrchové vody na úpa-
tí masivu Ondřejníku, který zá-
sobuje Lhotku. Prameny dokáží 
vykrýt spotřebu vody v obci při 
normálních srážkových obdobích. 
V době déle trvajícího sucha by-
lo v uplynulých letech opakova-
ně nezbytné navážet vodu do vo-
dojemu nad obcí cisternami. Vý-
stavbou 1700 metrů dlouhého po-
lyetylenového vodovodního řadu, 
který bude navazovat na koncový 
úsek vodovodu vybudovaný obcí 

v Metylovicích, bude možné zá-
sobovat dolní část Lhotky.

V oblasti odvádění odpadních 
vod a jejich čištění bude nejvý-
znamnější akcí na Frýdecko-Míst-
ku zkapacitnění stoky na Hukvald-
ské ulici ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí, která si vyžádá celkem 33,5 
milionu korun. Současná kanali-
zační stoka má nevyhovující ka-
pacitu, což se projevuje především 
v období přívalových dešťů. No-
vě vybudovaná větev stoky s dél-
kou 306 metrů bude kapacitnější, 
v systému bude vybudována také 

dešťová zdrž s objemem 360 me-
trů krychlových, která najde vyu-
žití právě během prudkých srážek.

Téměř 9 milionů korun bude 
stát rekonstrukce kanalizace ve 
Vratimově v ulicích U Mateřské 
školy a Na Vyhlídce. Obdobné ná-
klady ponese modernizace stok v 
třineckých ulicích Žižkova a Li-
pová. Významná stavba se chys-
tá také ve Frýdku-Místku v uli-
cích Ostravská a Pionýrů.
Za více než 13 milionů korun budou 
rekonstruovány kanalizační stoky ve 
Vratimově v ulicích Křivá a Ovocná.

Stavební a technologické úpravy če-
kají také čistírny odpadních vod. 
„V čistírně odpadních vod pro Frý-
dek-Místek a přilehlé obce dokon-
číme rekonstrukci provozní budovy 
za 12,5 milionu korun. Moderniza-
cí projde také míst í čerpací stanice 
dešťové zdrže. V čistírně odpadních 
vod v Brušperku dokončíme moder-
nizaci kalového hospodářství, které 
si vyžádalo více než osm milionů ko-
run,“ říká ředitel kanalizací SmVaK 
Ostrava Jan Tlolka. w

(zdroj: SmVaK)

TE210101
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Mzdy ve Werku porostou, nicméně  
na řadu přijdou také úspory
TŘINEC - Dodatek kolektivní 
smlouvy týkající se růstu mezd po-
depsalo v polovině prosince vedení 
Třineckých železáren s představite-
li základních organizací Odborové-
ho svazu KOVO Třineckých železá-
ren. Obě strany se dohodly na růs-
tu mezd od 1. ledna 2021.

Zaměstnancům vzroste tarifní 
mzda s příslušnou prémií mini-
málně o 400 korun měsíčně. Zvý-
ší se také paušál za směnnost a 
noční příplatek v průměru o 200 
korun. Navíc dostali všichni pra-
covníci hutě už loni v prosinco-
vé výplatě mimořádnou odmě-
nu v průměru přes 6000 korun. 
Při splnění výsledku hospodaře-
ní budou v příštím roce vyplace-
ny mimořádné odměny.

Na hospodaření firmy se letos 
podepisuje složitá situace na tr-
hu s ocelí a následky pandemie 
nového typu koronaviru. Výrobu 
ale Třinecké železárny omezily 
jen mírně. „Jako jedna z mála fi-
rem jsme dokázali i během pan-
demie dodávat naše výrobky zá-
kazníkům. Vděčíme za to kva-
litní práci obchodníků, nasaze-
ní a disciplinovanosti našich li-
dí,“ konstatuje generální ředitel 
Jan Czudek.

Dodává, že na trzích v Evro-
pě ekonomická situace, celní po-
litika a přílišný tlak na rychlou 

transformaci na nízkouhlíkovou 
výrobu producentům oceli příliš 
nepřeje. „Všem těmto výzvám se 
v příštím roce musíme postavit če-
lem,“ podotýká Jan Czudek. To-
mu odpovídá i dohodnutý růst. 
Úsporám se však firma nevyhne. 
Hledat je bude ve všech činnos-
tech, investicích i zaměstnanosti 
s cílem zvýšení efektivity výroby.

Kolektivní vyjednávání v letoš-
ním roce ovlivnila pandemie ko-
ronaviru. „Kvůli vládním opat-
řením jsme nemohli řádně vést 
jednání dohodovací komise a or-
gánů základní organizace. Proto 
jsme požádali vedení firmy a ak-
cionáře o vstřícnost, díky čemuž 
se nám podařilo dosáhnout do-
hody v tak krátkém čase,“ kon-
statoval předseda Základní orga-
nizace Odborového svazu KOVO 
TŽ Marcel Pielesz.

Umožní to podle něj soustře-
dit se na plnění nastavených vý-
robních, personálních i hospodář-
ských cílů a společně pracovat na 
investicích, které zlepší flexibili-
tu a konkurenceschopnost huti.

„Čeká nás další náročný rok, 
stěží můžeme očekávat, že pande-
mie náhle zmizí. Soustředit se ny-
ní musíme na to, abychom ustá-
li transformaci průmyslu směřu-
jící k maximálnímu snížení emisí 
CO2, a přitom dokázali dál pro-

dukovat kvalitní ocel pro naše zá-
kazníky jako doposud. Evropa po-
třebuje ocel, ocel potřebuje Evro-
pu, a my musíme udělat vše pro 
to, abychom ji vyrobili v Třinec-
kých železárnách,“ dodal před-
seda Marcel Pielesz.

Třinecké železárny v příštím ro-
ce opět nabídnou zaměstnancům 
výběr z benefitů ve výši až 5000 
korun ročně, které mohou využí-
vat pro své zdraví na sportovní a 
relaxační aktivity. Firma nabízí i 
příspěvek na penzijní připojištění 
a další zvýhodnění v celkové hod-
notě přibližně 2000 korun měsíč-
ně na každého zaměstnance. Pat-
ří k nim životní pojištění, příspě-
vek na stravu, rekreačně rehabi-
litační péče nebo také bezúročné 
půjčky na bytové účely.
Průměrný výdělek v huti za rok 2020 
mírně překročí dohodnutou výši 36 
200 korun měsíčně, a to díky mi-
mořádné odměně za práci ve ztíže-
ných podmínkách pandemie na zá-
kladě vstřícného rozhodnutí akcio-
nářů. V Třineckých železárnách pra-
cuje aktuálně více než 7 000 lidí, a 
to včetně Válcovny trub v Ostravě 
– Vítkovicích, Tažírny oceli ve Sta-
rém Městě, Univerzální tratě v Bo-
humíně a Závodu sochorová válcov-
na v Kladně. w

(zdroj: trz.cz)

V českotěšínské nemocnici opět  
rozjíždějí kurz pro sanitáře
ČESKÝ TĚŠÍN - Pro zájemce, kte-
ří hledají stabilní zaměstnání a jis-
totu práce se v únoru otevírá další 
akreditovaný kvalifikační kurz pro 
sanitáře, který pořádá Nemocnice 
AGEL Český Těšín ve spolupráci s 
AGEL Střední zdravotnickou školou 
a Vyšší odbornou školou zdravotnic-
kou. Vzdělání v oblasti zdravotnic-
tví je vhodné pro všechny zájemce, 
kteří mají chuť pomáhat a pracovat 
s lidmi. Přihlášky do kurzu je mož-
né podat do 10. února.
Kurz pro sanitáře rozběhne čes-
kotěšínská nemocnice v únoru a 
předpokládaný konec je plánova-
ný na začátek května 2021. „Te-
oretická část výuky bude probí-
hat vždy v úterý a čtvrtek v od-
poledních hodinách v prostorách 
nemocnice a AGEL Střední zdra-
votnické školy. Následně uchazeči 
absolvují praxi na lůžkových od-
děleních naší nemocnice,“ uvá-
dí členka představenstva Nemoc-
nice AGEL Český Těšín Mgr. Ali-
ce Ručková, MBA, a zároveň do-
dává, že v rámci této praxe navští-
ví kurzisté také pracoviště patolo-

gie, operačních sálů, rehabilitace 
nebo laboratoře.
Akreditovaného kvalifikačního kur-
zu Sanitář se mohou zúčastnit zájem-
ci starší 18 let s ukončeným základ-
ním vzděláním a v dobrém zdravot-
ním stavu. Přihlášku lze stáhnout 
na webových stránkách https://ne-
mocniceceskytesin.agel.cz. Účastník 
kurzu platí poplatek ve výši 6 tisíc 
korun. „Pokud absolvent úspěšně 
ukončí kurz a nastoupí do zaměst-
naneckého poměru v naší nemocni-
ci, je mu celá výše kurzovného vrá-
cená zpět,“ dodává Mgr. Alice Ruč-
ková, MBA.
Kurz Sanitáře se těší velkému zájmu 
a oblibě. Posledním, který pořáda-
la českotěšínská nemocnice v loň-
ském roce, prošlo celkem 11 kur-
zistů. Z toho všichni kurz úspěš-
ně absolvovali. Stává se, že již bě-
hem praxe v nemocničních zaříze-
ních dostávají účastnici kurzu na-
bídky práce. „V roce 2020 posílili 
náš tým celkem čtyři nově kvalifi-
kovaní sanitáři. Naše nemocnice je 
uvítala na oddělení následné péče 
a na oddělení následné péče s re-

habilitačním zaměřením,“ zmiňuje 
Mgr. Alice Ručková, MBA. Ostat-
ním nově kvalifikovaným sanitá-
řům byla nabídnuta spolupráce v 
jiných nemocničních zařízeních 
skupiny AGEL. Nové členy v tý-
mu uvítala například Nemocnice 
AGEL Třinec-Podlesí.
Kvalifikační kurz je ukončen prak-
tickou a teoretickou zkouškou. Po 
skončení kurzu obdrží absolventi 
osvědčení o způsobilosti výkonu 
povolání sanitáře s neomezenou 
platností. Sanitář poskytuje zdra-
votní péči pacientům pod odbor-
ným dohledem zdravotnického pra-
covníka, denně empaticky přistu-
puje k pacientům i jejich potřebám. 
Zvládá pomocné činnosti, jako je 
například základní ošetřovatelská 
péče, převoz pacientů na vyšetření 
i jejich polohování s cílem preven-
ce proleženin, manipulace s tech-
nickým vybavením na operačních 
sálech, dovoz stravy na oddělení i 
převzetí a ukládání léčiv pro paci-
enty a spousta dalších činností. w

(zdroj: AGEL a.s.)
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Krajskou cenu cestovního ruchu může letos získat také 
Muzeum Těšínska nebo hřebenovka Gruň – Bílý Kříž
w

OSTRAVA - Moravskoslezský 
kraj chce i v tomto roce ocenit 
to nejlepší z turistické nabíd-

ky. Ceny cestovního ruchu předsta-
ví výjimečné atraktivity a ocení prá-
ci těch, kteří i přes drastická omeze-
ní své aktivity dotáhli do úspěšného 
konce. O vítězích bude rozhodovat 
také veřejnost.

„Cestovní ruch je pro ekonomi-
ku našeho kraje velmi důležitý, při-
náší významné investice i pracov-
ní příležitosti. Provozovatelé turis-
tických atraktivit už skoro rok za-
žívají krušné chvíle a vykazují vý-
znamné ztráty, které se hned tak 
nesmažou. Ocenění přichází včas, 
kdy poskytovatelé turistických, uby-
tovacích a gastronomických služeb 
potřebují povzbudit. Soutěží jim 
chceme poděkovat za práci v tak 
nelehkém období,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro regionální rozvoj a ces-
tovní ruch Jan Krkoška, který nad 
soutěží převzal záštitu. Upozornil, 
že navzdory znepokojující situaci, 
která v cestovním ruchu panuje, se 
nabídka turistických služeb v mi-
nulém roce opět vylepšila.

Druhý ročník cen počítá s pěti 
soutěžními kategoriemi. Těmi jsou: 
osobnost cestovního ruchu, nejlep-
ší počin cestovního ruchu, neobjeve-
ný skvost, nejmalebnější místo v zi-
mě a nejsvětovější místo Moravsko-
slezského kraje roku 2020. „Soutěží 
chceme zviditelnit kvalitní projekty 
a turisticky přívětivá místa. Cílíme 
nejenom na návštěvníky kraje, kte-
ří díky soutěži získají tipy na osvěd-
čená či neokoukaná místa, ale chce-
me rovněž motivovat subjekty v ces-
tovním ruchu, aby svou turistickou 
nabídku nadále vylepšovaly s ohle-
dem na moderní technologie i život-
ní prostředí,“ sdělil David Karčmář, 
ředitel krajské destinační společnos-

ti Moravian-Silesian Tourism, která 
soutěž ve spolupráci s Moravskoslez-
ským krajem pořádá.

„O vítězích tří kategorií bude roz-
hodovat veřejnost. Určí nejlepší ne-
objevený skvost, nejmalebnější mís-
to v zimě a nejsvětovější atraktivi-
tu. Svého favorita z pěti předem vy-
braných atraktivit vybere a označí 
na webových stránkách soutěže. O 
osobnosti cestovního ruchu a nejlep-
ším počinu pak rozhodnou odbor-
níci v cestovním ruchu znalí míst-
ních poměrů,“ řekl náměstek hejt-
mana kraje Jan Krkoška s tím, že bu-
de osloveno asi 200 partnerských 
subjektů s žádostí o hlasování v sou-
těži. Připomněl, že v minulém roce 
Cenu cestovního ruchu získaly na-
příklad Cvilín, Dolní Vítkovice ne-
bo Stezka Valaška.
Lidé mohou hlasovat na webové 
stránce Cen cestovního ruchu až 
do 28. 2. 2021.

Finalisté druhého ročníku 
Cen cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje

Kategorie I: Osobnost cestovní-
ho ruchu Moravskoslezského kra-
je 2020
Alena Zemanová, předsedkyně spol-
ku Krajina břidlice · Petr Frýdl, před-
seda krajské Asociace hotelů a re-
staurací ČR · Věra a Jaroslav Králo-
vi, majitelé Vodního mlýna Wessel-
sky · Jiří Novotný, starosta Trojano-
vic · Ludvík Semerák, ředitel společ-
nosti Slezské zemské dráhy o.p.s.
Kategorie II: Nejlepší počin ces-
tovního ruchu roku 2020
Centrum tradičních technologií, Pří-
bor · Příběh Těšínského Slezska, Mu-
zeum Těšínska · Flascharův důl, Od-
ry · Muzeum potravin a zeměděl-
ských strojů, Ostrava · Návštěvnic-
ké centrum opevnění Šance, Mosty 
u Jablunkova

Kategorie III: Neobjevený skvost 
Moravskoslezského kraje 2020
Zámek Nová Horka · Meandry Od-
ry, Bohumín · Piaristický klášter, Pří-
bor · Kaple V Lipkách, Rýmařov · 
Müllerův dům, Opava
Kategorie IV: Nejmalebnější místo 
v zimě v Moravskoslezském kra-
ji 2020
Hřebenová trasa Gruň – Bílý kříž · 
Karlova Studánka · Zámek Fryštát s 
parkem Boženy Němcové · Hřebe-
nová trasa z Kozince na Kamenitý · 
Vyhlídková věž v Nové Vsi
Kategorie V: Nejsvětovější mís-
to Moravskoslezského kraje 2020
Historické centrum Opavy · Halda 
Ema, Ostrava · Šikmý kostel sv. Pet-
ra z Alkantary, Karviná · Zámek Ra-
duň · Zámek Kunín w

(zdroj: MSK)

TE210102

i n z e r c e

Apel na turisty – chovejte se 
na horách zodpovědně 
OSTRAVA - Díky ukázkové-
mu zimnímu počasí posledních 
dnů jsou hory v Moravskoslez-
ském kraji v obležení turistů. Je-
jich často nezodpovědné chová-
ní pak způsobuje nemalé problé-
my. Moravskoslezský kraj proto 
prosí výletníky, aby byli ohledu-
plnější vůči svému okolí, obyva-
telům podhorských obcí, ale ta-
ké k přírodě. Kapitolou samou o 
sobě je dodržování epidemiolo-
gických opatření.

„Víme, že výlety do přírody 
jsou skoro jedinou možností, jak 
aktivně trávit volný čas. Jsme rá-
di, že se lidi do hor vypravují, 
ale moc prosíme, aby se chovali 
s ohledem na ostatní. Provozova-
telé horských středisek nám hlásí 
přetíženou infrastrukturu, kolabu-
je doprava, parkoviště jsou přepl-
něná a po davech turistů zůstávají 
dokonce i v přírodě odpadky. Stě-
žuje si také lesní správa a ti, kte-
ří se o naši přírodu starají,“ uve-
dl náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro cestovní ruch 
a regionální rozvoj Jan Krkoška.

Problémy hlásí provozovatelé 
středisek z celého Moravskoslez-
ského kraje, největší nával turis-
tů v posledních týdnech zažíva-
jí například Pustevny nebo Ly-
sá hora. Nezodpovědné chování 
turistů trápí také přilehlé obce. 
„Prosíme návštěvníky o ohledu-
plnost. Kvůli špatně odstaveným 
vozům se mnohdy nemohou oby-

vatelé dostat do svých domovů, 
odstavená auta navíc velmi často 
komplikují anebo zcela brání prů-
jezdu záchranným složkám,“ na-
stínila zásadní problémy starost-
ka obce Ostravice Pavlína Stan-
kayová a dodala: „Problémy nám 
způsobují také turisté, kteří cho-
dí mimo vyznačené trasy, o ne-
pořádku, který po některých zů-
stává, nemluvě.“

Problémy na horách se zabýva-
jí nejen ochránci přírody, ale také 
policie, která musí řešit nespráv-
né parkování, ale také například 
nedodržování epidemiologických 
opatření. „Beskydy i Jeseníky jsou 
nádherné a rozlehlé hory. Nabí-
zejí hustou síť nejrůznějších tu-
ristických tras. Vřele doporuču-
ji podívat se do map a vybrat si 
cestičku, která vede mimo nejex-
ponovanější místa našich hor. A 
ještě lépe, zkuste vyrazit třeba do 
Oderských vrchů, na Budišovsko, 
do Poodří nebo třeba na trojme-
zí na Hrčavě. Hory si teď potře-
bují od turistů oddechnout. Ne-
jen že na méně vyhledávané lo-
kalitě bez problémů zaparkuje-
te, také si užijete klid, nádherné 
procházky zasněženou krajinou a 
vyhnete se davům,“ řekl náměs-
tek hejtmana kraje Jan Krkoška a 
připomněl, že i na horách je nut-
né myslet na všechna epidemio-
logická opatření. w

(zdroj: MSK)
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i n z e r c e

Studuj u nás – ve škole, na kterou budeš rád vzpomínat
ČESKÝ TĚŠÍN - Albrechtova 
střední škola v Českém Těšíně na-
bízí celou řadu perspektivních obo-
rů, z nichž mnohé jsou v našem re-
gionu ojedinělé.

Z maturitních oborů máme u nás 
obor HOTELNICTVÍ, který připraví 
studenty na práci v hotelích a cestov-
ních kancelářích, obor POLYGRA-
FIE, určený pro zájemce o grafiku, 
fotografování, výrobu knih a časo-
pisů, obor AGROPODNIKÁNÍ pro 
ty, kteří mají zájem o přírodu, zví-
řata i zemědělství a rádi se naučí 
i jezdit traktorem, obor EKOLOGIE 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ určený pro 
žáky, kterým záleží na tom, aby ze-
lené lesy, čistá voda a vzduch byly 
samozřejmostí i pro další generace.

Máme také řadu tříletých řeme-
slných oborů, o jejichž absolven-
ty je na trhu práce velký zájem. 
Z tradičních oborů je to na naší 
škole obor CUKRÁŘ, KUCHAŘ-
-ČÍŠNÍK, ARANŽÉR, PEKAŘ, JEZ-
DEC A CHOVATEL KONÍ, z nových 
lukrativních oborů je to tiskař na po-
lygrafických strojích, SLADOVNÍK-
-PIVOVARNÍK, ŘEZNÍK -UZENÁŘ.
Po ukončení studia pak mohou 
všichni, kdo získají výuční list, po-
kračovat ve studiu a naší škole a zís-

kat maturitu v oboru PODNIKÁNÍ.
V oborech pekař a řezník -uzenář 

mohou žáci získat krajské motivační 
i prospěchové stipendium, v oborech 
tiskař a sladovník -pivovarník stipen-
dium prospěchové. Zvláštní finanč-
ní zvýhodnění mají studenti oboru 
ŘEZNÍK -UZENÁŘ od našeho part-
nera – Těšínských jatek – kde absol-
vují odborný výcvik.
Naši žáci se umísťují na předních 
příčkách v oborových soutěžích, ma-
jí kvalitní praxi ve škole i v reálných 
firmách (studenti oboru hotelnictví 
a kuchař -číšník i v zahraničí) i jisto-
tu uplatnění ve svém oboru.

Dny otevřených dveří Vám dávají je-
dinečnou možnost navštívit naši ško-
lu a vše poznat. Vzhledem k vládním 
opatřením kvůli koronaviru proběh-
ne Den otevřených dveří online, a to 
v pondělí 25. 1. 2021 v době 9-12 
a 15-18 hod.
Sledujte naše stránky – www.al-
brechtovastredni.cz.
Pokud se situace zlepší, proběhne 
prezenční Den otevřených dveří 
v únoru. Můžete také v únoru na-
vštívit školu individuálně po před-
chozí domluvě – Mgr. Polášková – 
734 765 910. w

TE210108

i n z e r c e

Kraj pořádá on -line veletrh středních škol
w

KRAJ - Žákům devátých tříd 
pomůže ve výběru střední ško-
ly Veletrh středních škol Mo-

ravskoslezského kraje. Ten se bude 
s ohledem na pandemii konat on-
-line formou, a to od 18. ledna do 
4. února. Termíny videokonferen-
cí budou rozděleny podle jednotli-
vých okresů, aby se v nabídce 116 
zapojených škol budoucí středoško-
láci a jejich rodiče snáze orientovali.
Na území Moravskoslezského kra-
je je 10 a půl tisíce žáků devátých 
tříd, kteří si budou vybírat z nabíd-
ky oborů celkem 132 středních škol. 
Všechny tyto školy Moravskoslez-
ský kraj přizval k bezplatné účasti 
na on -line veletrhu. Nabídku využi-
lo a prezentovat se bude 116 střed-
ních škol. Zapojí se střední školy zři-
zované Moravskoslezským krajem, 
ale také školy jiných zřizovatelů ne-
bo školy soukromé.
„V předchozích letech se budoucí 
středoškoláci mohli účastnit dnů 
otevřených dveří nebo různých ve-
letrhů prezentujících vzdělávací na-

bídky středních škol. To bohužel le-
tos aktuální epidemiologická situace 
neumožňuje, proto jsme iniciovali 
a finančně zajistili vznik on -line ve-
letrhu. Každá ze zapojených střed-
ních škol bude mít k dispozici dvě 

celodenní videokonference v pře-
dem stanoveném termínu,“ sdělil 
náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje pro školství a sport Sta-
nislav Folwarczny s tím, že veletrh 
bude interaktivní. Zástupci jednot-
livých škol budou mezi 10. a 18. ho-
dinou odpovídat na dotazy budou-
cích uchazečů a jejich rodičů, školu 
budou prezentovat také prostřednic-
tvím videí, fotek, případně rozhovo-
rů se stávajícími žáky školy.
„Střední školy na území našeho re-
gionu mohou samozřejmě své obo-
ry prezentovat paralelně s naším ve-
letrhem i jinými různými formami. 
Ať už to budou jejich vlastní on-
-line prezentace nebo třeba inzerá-
ty v médiích či na sociálních sítích. 
Série videokonferencí krajského ve-
letrhu pak bude přehledně a syste-
maticky představovat vzdělávací na-
bídku většiny středních škol v Mo-
ravskoslezském kraji,“ řekl náměs-
tek hejtmana kraje Stanislav Fol-
warczny a doplnil, že Veletrh střed-
ních škol Moravskoslezského kra-

je vznikl ve spolupráci Moravsko-
slezského kraje s Úřadem práce ČR, 
středními školami na území regionu 
a dalšími partnery. Realizaci veletr-
hu zajišťuje Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti, a to na stránkách 
https://veletrh -skol.msk.cz/
„Stránky veletrhu budou pro zá-
jemce aktivní již od 15. ledna. 
Žáci i jejich rodiče se budou mo-
ci seznámit s oborovou nabídkou 

již před začátkem on -line veletr-
hu a udělat si představu o jejich 
možnostech. Na stránkách bude 
přehled úplně všech středních škol 
a jejich oborů včetně těch, které se 
do veletrhu nezapojí. Věřím, že ve-
letrh, ale i samotné stránky budou 
při rozhodování, kam po základ-
ní škole nastoupit, užitečný po-
mocník,“ uzavřel náměstek hejt-
mana kraje Stanislav Folwarczny.

Termíny videokonferencí jsou roz-
děleny podle jednotlivých okresů:

• 18. 1. a 27. 1. – okres Bruntál
• 19. 1. a 28. 1. – okres Frýdek 
                              -Místek
• 20. 1. a 1. 2.   – okres Karviná
• 21. 1. a 2. 2.   – okres Nový Jičín
• 25. 1. a 3. 2.   – okres Opava
• 26. 1. a 4. 2.   – okres Ostrava 
                             -město

náměstek hejtmana kraje 
Stanislav Folwarczny

Proč studovat právě na Střední škole 
v Havířově – Prostřední Suché
HAVÍŘOV - Historie 
naší školy sahá až do ro-
ku 1960, tedy jsme ško-
lou s dlouholetou tradi-
cí. V současnosti se na 
naší škole vzdělává ví-
ce než 500 žáků, kteří 
se připravují pro povo-
lání nebo studium nejen 
v hlavní budově školy, ale 
i na odloučeném praco-
višti v Havířově – Pod-
lesí a v rámci odborného výcviku 
a odborných praxí navštěvují de-
sítky mateřských a základních škol, 
sociálních pracovišť, humanitár-
ních organizací, úřadů, kosmetic-
kých salónů a obchodních firem.
Vposledních deseti letech obsazu-
jí naši žáci pravidelně horní příčky 

ve středoškolské odborné činnos-
ti, výtvarných, literárních, pěvec-
kých, sportovních soutěží a soutě-
ží odborných dovedností. Mezi ně 
patří například Harmonie Brno – 
mistrovství ČR mladých kadeřníků 
a kosmetiček, Mistrovství ČR v de-
korativní tvorbě Praha a jiné. Škola 

spolupracuje s partnerskými škola-
mi v Polsku a na Slovensku.
Co mohou naši studenti očekávat?
Kvalitní a profesionální odbornou 
přípravu - své žáky vysíláme na stá-
že do zahraničí.
Cesty za poznáním - vyrážíme na 
lyžařský výcvik do zahraničí, sjíždí-
me české i slovenské řeky, podniká-
me turistické aktivity u moře, tráví-
me adrenalinový týden ve sportov-
ních střediscích, poznáváme historii 
a literaturu Itálie i Francie.
Zajímavé akce - pořádáme show K-
-MODE, organizujeme mezinárodní 
středoškolskou soutěž MISS RENE-
TA, připravujeme humanitární ak-
ce, sbírky pro dětský domov, hraje-
me divadelní představení.

Další vzdělávání - učíme se fo-
tografovat, osvojujeme si znako-
vou řeč, konverzujeme anglicky, 
sportujeme a hrajeme na klavír. w
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TRIA pokračuje ve kvalitní online výuce a je připravena 
na nové výzvy!
w

TŘINEC - TŘINECKÁ OB-
CHODNÍ AKADEMIE IN-
FORMAČNÍCH TECHNO-

LOGIÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY po-
skytuje moderní odborné vzdělá-
vání v Třinci už více než 25 let a má 
přes tisícovku úspěšných absolventů.

„Kvalitní výuka zajímavých před-
mětů skvělou formou v přátelském 
a vstřícném prostředí naší školy je 
pro nás zásadní. Studenti musí cítit 
jistotu, bezpečí a stabilitu. Ke stu-
dentům i jejich rodičům máme féro-
vý a individuální přístup,“ říká Ing. 
Olga Nádvorníková, ředitelka školy.

V současnosti kvůli 
protiepidemickým opatřením 
stále čelíte výzvě výuky na 
dálku, daří se?
Ano, děláme kvalitní distanční vý-
uku na jednotné platformě Goo-
gle, kterou doplňujeme zajímavý-
mi vzdělávacími e -nástroji. Minulý 
školní rok, kdy jsme vyučovali dis-
tančně, byli studenti dobře připra-
veni a dosáhli 97% úspěšnost u ma-
turitní zkoušky. Individuální přístup 
po celou dobu studia je u nás přiro-
zený. Uvědomujeme si, že dlouho-
době distanční výuka nemůže nahra-
zovat tu prezenční, proto jsme při-
praveni u studentů, kteří k nám od 
září 2021 nastoupí, trpělivě srovná-
vat rozdíly, vzniklé z předchozí dis-
tanční výuky. Jsme přesvědčeni, že 
jsme rozumnou volbou v této ne-
lehké době.

Jaké obory vaše škola 
v současné době nabízí?

Naše tři obory jsou maturitní, s vý-
razně rozšířenou výukou cizích ja-
zyků. Uchazeči si mohou vybrat ke 
studiu dva velmi blízké ekonomic-
ké obory Veřejnosprávní činnost ne-
bo Obchodní akademii se zaměře-
ním na ekonomiku a právo a dá-
le ryze technický obor Informační 
technologie.

Další výzvou jsou dny 
otevřených dveří v období 
nouzového stavu. Měli a mají 
uchazeči a jejich rodiče 
možnost vás navštívit?
Dny otevřených dveří máme stan-
dardně každou středu od 8:00 do 
17:00 h a ve stejný den jsme pro 
uchazeče i jejich rodiče k dispozici 
také on -line formou. Přes odkaz na 
našich webových stránkách se jed-
ním kliknutím s námi mohou spo-
jit každou středu od 14:30 do 15:30 
h na videokonferenci.

A co letošní přijímací řízení?
U letošní přijímací zkoušky využije-
me možnosti dané MŠMT nahradit 
jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) 
školní přijímací zkouškou, která mů-
že proběhnout i distančním způso-
bem. Kritéria školní přijímací zkouš-
ky vyhlásíme na www.tria -tr.cz. Pod-
le počtu podaných přihlášek na za-
čátku března je možné, že se konat 
žádná forma přijímací zkoušky ne-
bude, ani ta školní. Jako ředitelka 
školy rozhodnu o přijetí uchazečů 
bez jejího konání.

Zrušení JPZ by mohlo 
u deváťáků způsobit pokles 

motivace ke studiu, jste na 
tuto možnost připraveni?

Ano, velmi jsme přemýšleli i nad 
touto výzvou a rozhodli jsme se 
nabídnout uchazečům, kteří bu-
dou mít odevzdaný zápisový lístek 
na naši školu bezplatnou účast na 
unikátním letním English Campu 
či ICT Campu. Půjde o naše týden-
ní příměstské tábory, na kterých 
si studenti budou moci zábavnou 
formou procvičit buďto angličti-
nu, a to jak s rodilými mluvčími, 

tak s našimi zkušenými pedagogy 
nebo proniknout do základů pro-
gramování, 3D tisku, virtuální re-
ality či stavebnic Arduino s naši-
mi, ale i externími IT experty. Vě-
říme, že to bude to správné nakop-
nutí a nastartování před zaháje-
ním středoškolského studia u nás.

Je toho opravdu dost, ale 
přece jen, co dalšího máte 
připraveno?
Budeme pokračovat v akci na-
zvané Středoškolákem na zkouš-

ku, která slavila mezi žáky zá-
kladních škol velký úspěch. Mo-
hou poznat naše učitele při výu-
ce zajímavých předmětů podá-
vaných skvělou formou v přátel-
ském a vstřícném prostředí naší 
školy. V současnosti pracujeme, 
tedy hlavně naši studenti, na vel-
mi zajímavém projektu ve spolu-
práci s Knihovnou Třinec a pro-
jektem Senior Point. Naši studen-
ti natáčí krátká instruktážní videa 
pro třinecké seniory, která by jim 
měla pomoci s ovládáním jejich 

telefonů či PC: například jak nain-
stalovat aplikace pro komunikaci 
(WhatsApp či Messenger), aplika-
ci Záchranka, jak uložit kontak-
ty, poslat SMS a MMS, jak fotit 
a ukládat fotky, nakupovat přes 
internet či sledovat filmy a seri-
ály online. Tato videa budou vol-
ně přístupná na našem Youtube 
kanále Tria -tr.
Veškeré informace o nás jsou k na-
lezení na našich stránkách www.
tria -tr.cz, našem Facebooku či prá-
vě na Youtube či Instagramu. w
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Karvinská Obchodní akademie s.r.o. 
může být i vaše budoucnost
KARVINÁ - Proč studovat na na-
ší škole? No přeci proto, že nabízí-
me: Možnost vycestovat do zahra-
ničí v rámci mezinárodních projek-
tů po celé Evropě - kvalitní praktic-
kou výuku s využitím IT - pohodo-
vou atmosféru v dobrém kolektivu 
- budou tě učit odborníci z praxe - 
nejlepším free study – kdo se učení 
nebojí, neplatí.
Ve čtyřletém studijním oboru „Ekono-
mika a právo“ připravujeme své stu-
denty na široké spektrum administra-

tivních organizačních a správních ne-
bo obchodních činností v různých ty-
pech firem či organizací. Čtyřletý stu-
dijní obor „Ekonomika a sport“ nabízí 
mladým sportovcům příležitost sklou-
bit středoškolské studium s aktivní 
sportovní činností. Studium je vhod-
né pro žáky se zájmem o ekonomii, 
sport a jazyky. Škola vytváří podmín-
ky pro studium jak žákům provozují-
cím sport na výkonnostní a vrcholo-
vé úrovni, tak žákům, kteří sport pro-
vozují jen rekreačně. Škola připravu-

je žáky pro obchodně podnikatelské 
a manažerské činnosti, včetně orien-
tace na zahraniční spolupráci. Důraz 
je proto kladen na ekonomické před-
měty a výuku cizích jazyků.
Poskytujeme plnohodnotné středo-
školské vzdělávání ukončené matu-
ritní zkouškou, umožňující pokra-
čovat ve studiu na vysokých a vyš-
ších odborných školách.
Sledujte webové stránky školy pro 
bližší informace o studiu a konání 
dnů otevřených dveří. w

My už na stavebce 
v Havířově studujeme
Veroniko a Ondro, už nejste na na-
ší škole žádnými nováčky. Odpo-
víte na pár otázek?

Vzpomněli byste si na to, jak 
jste si vybírali školu vy?
V: Pamatuji si, že výběr střední ško-
ly byl pro mě velmi náročný. Pro-
bírala jsem to nejen doma s rodi-
či ale i s kamarády, kteří zde stu-
dovali. Nakonec jsem se byla po-
dívat na Dni otevřených dveří, a 
to rozhodlo.

Plní studium na naší škole 
vaše očekávání?
O: Ano, studium předčilo má oče-
kávání. Na velmi dobré úrovni je 

vybavení učeben a výklad vyuču-
jících dokáže zaujmout i průměr-
ného žáka.

Zapojujete se také do soutěží 
a projektů, které vám škola 
nabízí?
O: Ano, v loňském roce jsem se zú-
častnil stáže ve Španělsku, byl to 
pro mne velký zážitek. Každoroč-
ně se účastním celostátní matema-
tické soutěže žáků SOŠ, ve druhém 
ročníku jsem se také zúčastnil sou-
těže stavění mostů ze špejlí, stavby 
z vlnité lepenky a soutěže od fir-
my Velux. Několikrát jsem školu re-
prezentoval i ve sportu, kde největ-
ším úspěchem bylo loňské získání 

titulu mistrů republiky ve florbalu 
střední škol a učilišť.

Brzy vás čekají maturitní 
zkoušky, myslíte, že budete 
dobře připraveni?
V: I když je maturita pro nás ješ-
tě daleko, myslíme si, že připrave-
ni budeme dobře. Samozřejmě zá-
leží hlavně na nás, škola pro naši 
přípravu dělá maximum.

Uvažujete o dalším studiu na 
vysoké škole?
O: Ano, mám v plánu pokračovat 
v dalším studiu na vysoké škole. V 
případě, že bych na vysoké škole 
neuspěl, o práci se nebojím, mám 
mnoho zkušeností a kontaktů z od-
borné praxe v rámci studia.
V: Pokud půjde všechno i nadále 
podle mých představ, tak chci po-
kračovat ve studiu stejného obo-
ru na některé z vysokých škol. w

TE210107

Nepodceňujte správný výběr školy, pro život je velmi důležitý
Když jsou děti malé, odpovídají na 
otázku „Co bys chtěl být, až budeš 
velký nebo velká?“ bez váhání a zce-
la jasně: zpěvačkou, pilotem, kosmo-
nautem, cestovatelem, zdravotní ses-
třičkou, archeologem, doktorem, ka-
deřnicí, herečkou, lyžařským instruk-
torem… Volba povolání je u nich 
zejména věcí fantazie, která nebere 
zřetel na vlastní způsobilost ani na 
předpoklady práce. V průběhu let se 
preference mění a z dítěte je najed-
nou deváťák, který si začíná uvědo-
movat, že při volbě povolání je nut-
né brát v úvahu vlastní schopnos-
ti, školní prospěch, že se musí ptát 
na kritéria přijetí do učebního po-
měru nebo na školu či na požadav-

ky povolání.
Když pozná, jaké má vlohy a schop-
nosti, znalosti, dovednosti, vlastnosti 
či motivaci, umožní mu to lépe po-
rovnat jeho dispozice s nároky na vý-
kon zvoleného povolání a adekvátně 
se rozhodnout o profesní orientaci 
a volbě dalšího vzdělávání. Velkou 
pozornost by pak měl věnovat nejen 
výběru školy, ale i tomu, jak velká 
bude šance v budoucnu najít práci.
Dobře se rozhodnout, kam dál po zá-
kladní škole, je velmi důležité. Přes-
tože volba není aktem nevratným, 
jakákoliv změna původního rozhod-
nutí je spojena s vynaložením znač-
ného úsilí. Tato situace je popisová-
na na analogii nádraží a vlaku. S vol-

bou další vzdělávací a profesní drá-
hy je to totiž podobné jako na ná-
draží. „Jakmile vstoupíte do určité-
ho vlaku, můžete sice během jízdy 
přestoupit a rozhodovat tak o své 
další trase, ale základní směr vaší 
jízdy už je dán. Čím více jej bude-
te chtít změnit, tím více úsilí vás to 

bude stát.“ Proto by se na rozhod-
nutí měli významnou měrou podílet 
nejen děti samotné, ale také jejich 
rodiče, učitelé a odborníci. Vždyť 
vzdělání je jedním z klíčových fak-
torů, který určuje sociální postave-
ní jedince na společenském žebříč-
ku, jeho úspěšnost na trhu práce 
a možnost pokračovat v navazují-
cím vzdělávání.
Pomoc při rozhodování o další vzdě-
lávací a profesní cestě žáků na každé 
základní škole poskytuje výchovný 
a kariérní poradce, což je pedagog, 
který pomáhá při profesní orientaci 
a řešení výchovných otázek. V ob-
lasti kariérního poradenství pomá-
há žákům a zákonným zástupcům 
při rozhodování o dalším vzdělávání 
a profesní orientaci. Jeho úkolem je 
pomoci žákům ujasnit si vlastní ka-
riérní cíle a porozumět světu práce.
Kam po základní škole
Nabídka středních škol je velká. 

V posledních letech převládá trend 
získat středoškolské vzdělání, přes-
něji složit maturitní zkoušku. S no-
vou podobou maturit se však uka-
zuje, že ne každý žák, který má ty-
to ambice, cíle dosáhne. Gymnázi-
um je vhodné pro žáky s výborným 
prospěchem, žádoucí jsou výborné 
z hlavních předmětů a zájem o stu-

dium. Střední školy ukončené matu-
ritou by měli volit žáci s prospěchem 
do průměru dvě. Vodítkem k rozhod-
nutí jsou tedy známky na vysvěd-
čení a případně výsledky testů pro-
fesní orientace, které nabízí školní 
psycholog, u žáků s poruchami uče-
ní lze využit služeb pedagogicko-
-psychologických poraden. w

| |
Dobře se rozhodnout, 
kam dál po základní 
škole, je velmi 
důležité.

TE210111

i n z e r c e

Získejte šanci na skvělé pracovní 
uplatnění. Studujte na naší škole!
HAVÍŘOV - Jsme moderní, per-
spektivní, technicky zaměřená ško-
la s 60letou tradicí, oceněná za pří-
nos pro rozvoj Moravskoslezské-
ho kraje. Spolupracujeme se 150 
firmami regionu, s cechy a pro-
fesními spolky, včetně Hospodář-
ské komory.
Nabízíme vzdělávání v oborech sta-
vebních, dřevařských a autoobo-
rech, v oborech s maturitní zkouš-
kou nebo s výučním listem. Jako 
jediná škola v Moravskoslezském 
kraji vyučujeme obory vzdělání Ko-
miník a Strojník silničních strojů.

Dále nabízíme
– moderní vybavení učeben a dílen, 
ve kterých žáci pracují s novou speci-
alizovanou technikou, např. diagnos-
tickými přístroji a 3D geometrií pro 
výuku autooborů, komínovou frézou 
a svářečkami pro svařování různých 
druhů plastů, ve výuce pracují s 3D 
tiskárnou, CNC stroji apod.
– svářečské kurzy v nově špičkově 
vybavené svářečské škole, pracuje 
se zde s virtuálními svařovacími 
trenažery, které umožňují kvali-
tu svařování vyhodnotit pomocí 
počítače, ten pak formou hry ve-

de dále žáka k lepším výsledkům
– angličtinu s rodilými mluvčími a 
výuku technické angličtiny
– prestižní odborné republikové sou-
těže ve všech nabízených oborech
– účast v evropských projektech, dí-
ky kterým mají žáci možnost na-
vštívit evropské instituce
– rekvalifikační kurzy pro veřejnost
– školní klub pro nadšené motorká-
ře a kroužek branné všestrannosti
– ubytování ve vlastním domově 
mládeže, který je součástí školy
SŠTO = solidní základ pro perspek-
tivní zaměstnání w
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i n z e r c e

TE210115

Obchodní akademie v Českém Těšíně – 
kvalitní škola s tradicí a perspektivou
• krajská střední škola, stá-
lice na trhu středních škol 
našeho regionu, 90 let tra-
dice v oblasti ekonomické-
ho vzdělávání
• neustálé zdokonalová-
ní vzdělávací nabídky dle 
potřeb zaměstnavatelů a 
trhu práce • plně kvalifi-
kovaný pedagogický sbor, 
rodilí mluvčí ve výuce ci-
zích jazyků, uplatňování 
moderních metod ve výuce (projek-
tové vyučování, CLIL)
• velmi dobré výsledky v oblasti vzdě-
lávání – úspěchy žáků v soutěžích re-
gionálních, celonárodních i meziná-
rodních, kvalitní příprava k maturit-
ním zkouškám
• díky projektům a grantům nadstan-
dardně vybavené třídy, odborné učeb-
ny, moderní pomůcky ve výuce
• ekonomické vzdělání je univer-
zální, potřebné a využitelné v ka-
ždé profesi
Proč studovat právě u nás?
Našim žákům nabízíme:

• individuální přístup orientovaný na 
žáka, jeho rozvoj znalostní, osobnost-
ní i sociální
• možnost vykonat státní zkoušku z 
kancelářského psaní na klávesnici PC
• získat mezinárodní certifikát v oblas-
ti informačních technologií, tzv. „po-
čítačový řidičák“ – ECDL (European 
Computer Driving Licence)
• rozšířenou výuku v oblasti informač-
ních technologií – kancelářský balík 
Office, grafické aplikace, prezentace, 
tvorba www stránek, práce v počíta-
čové síti, základy algoritmizace
• rozšířené vzdělávání v oblasti jazyka 

anglického, výuku podporovanou vý-
ukovými i pracovními stážemi – pro-
jekty Erasmus+
• rozšířenou výuku jazyka německé-
ho podpořenou spoluprací s Goethe 
Institutem Praha a Velvyslanectvím 
SRN v rámci projektu PASCH „Ško-
ly – partneři budoucnosti“, možnost 
získat mezinárodní jazykový Zertifikat 
Deutsch, intenzivní výukové stáže v 
různých oblastech Německa
• možnost praxe, brigády a budoucí-
ho zaměstnání ve firmě LKW- -WAL-
TER (Vídeň) v rámci dlouhodobé spo-
lupráce firmy s naší školou
• účast v mezinárodní ekonomické 
soutěži European Business Game (sou-
těž pořádána pod záštitou EU), obha-
joba podnikatelského projektu v češti-
ně i angličtině
• odbornou praxi ve významných fir-
mách a institucích našeho regionu, • 
společenské akce – Maturitní ples, ak-
ce Studentské rady (Akademie, Den 
barev, …)
• podpora sportu – sportovní kurzy 
(adaptační, lyžařský, turistický), zá-
jmové kroužky.
Vážení rodiče, milí žáci na Vaše do-
tazy rádi odpovíme na On-line Dnech 
otevřených dveří nebo telefonicky. 

Souznění tradice, techniky a umění
KRNOV – Krnovská varhanářská 
škola je jednou z nejmenších střed-
ních škol v ČR. Její celková kapacita 
je 30 žáků. Připravuje žáky k matu-
ritě v těchto oborech: Uměleckoře-
meslná stavba varhan, Uměleckoře-
meslná stavba hudebních nástrojů, 
Design interiéru. Součástí maturitní 
zkoušky je i praktická část, kde žáci 
ukazují své dovednosti na zhotove-
ném výrobku a před maturitní komi-
sí jej musí odprezentovat a obhájit.
Uměleckořemeslná stavba varhan je 
jedinečný obor, který lze v ČR studo-
vat pouze u nás. Zaměřen na stavbu, 
opravy a údržbu píšťalových varhan. 
Žáci dále získají praktické zkušenos-
ti pro opravy dalších hudebních ná-

strojů. Žáci se naučí vytvářet a číst 
odbornou výkresovou dokumenta-
ci, naučí se základům konzervace 
a práce se dřevem, tvorbě technic-
ké dokumentace pomocí počítačo-
vé grafiky (AutoCAD).
Obor Uměleckořemeslná stavba hu-
debních nástrojů je zaměřen přede-
vším na konstrukci a výrobu strun-
ných drnkacích nástrojů, dále žáci 
získají praktické zkušenosti pro opra-
vy dalších hudebních nástrojů. Zá-
kladem výuky je zvládnutí základ-
ních pracovních operací se dřevem, 
používání tradičních i nových me-
tod v opracování materiálu, tvorba 
technické dokumentace pomocí po-
čítačové grafiky (AutoCAD).

Obor Design interiéru je zaměřen 
na zařizování a navrhování interi-
érů, vybavení nábytkem, vytváře-
ní technické dokumentace, mode-
lů a konstrukcí. Tyto znalosti jsou 
propojeny se zásadami technického 
kreslení, naukou o materiálu a tech-
nologickými postupy ve výrobě. Ná-
vrhy výrobků a jejich konstrukč-
ní řešení žáci zpracovávají formou 
technických výkresů vytvořených 
v programu AutoCAD. Díky zna-
lostem konstrukce a zvládnutí zá-
kladů tvorby technické dokumen-
tace mají možnost spolupráce s ar-
chitekty, řemeslníky nebo firmami 
zabývajícími se realizacemi interié-
rových návrhů a tvorbou nábytku. w

Výběr střední školy mají letos děti a jejich rodiče o poznání složitější
Dnes je již zcela jasné, že loňský a le-
tošní rok se zapíše nejen do našich, ale 
také celosvětových dějin. Pandemie 
koronaviru ovlivnila a nadále ovliv-
ňuje téměř každou naši činnost. Zce-
la zásadním způsobem vstoupila také 
do možností, jak vybírat střední školu.
Na co se tedy soustředit a podle če-
ho vybrat tu správnou?

Podle zájmu
Má -li žák deváté třídy jasný a vyhra-
něný zájem, je pro něj výběr správné 
školy ulehčený. Pocházíte -li z rodiny 
stavařů a máte -li také o tento obor zá-
jem, vyberete si stavební průmyslovou 
školu. Podobně další typy průmyslo-
vých škol: elektrotechnické, strojnické, 
dopravní, chemické apod. Trochu větší 
problém je s výběrem škol ekonomické-
ho typu. Patnáctiletý člověk zřejmě ješ-
tě nemůže mít vyhraněný zájem o eko-
nomii, navíc při zájmu o další vysoko-
školské studium ekonomického zamě-
ření je možná výhodnější podat při-
hlášku na gymnázium, kde bude stu-
dent lépe připraven na přijímací zkouš-
ky z matematiky. U volby gymnázia nic 
nezkazíte. Studentovi gymnázia se ote-
vírají všechna možná další pomaturit-
ní studia a dnes po absolvování gym-
názia lze najít, alespoň ve větších měs-
tech, i přímé uplatnění v praxi. Gym-
názium minimálně naučí dva světové 
jazyky a práci s počítačem, a přidáme-
-li aspoň minimální rozhled v dalších 
oblastech, neměl by být problém na-
jít hned po střední škole zaměstnání.

Podle umístění a času dopravy

Kritérium časové dostupnosti školy 
patří k nejdůležitějším. Chodí -li stu-
dent do školy přibližně 200 dní ve 
školním roce po dobu čtyř let, tak ča-
sová úspora hodiny denně představu-
je za dobu studia 800 hodin, což je 33 
celých dní. Navíc je z mnoha důvodů 
dobré, bydlí -li na blízku přímý spo-
lužák ze stejné školy, a to se přihodí 
spíš tehdy, chodíte -li do školy ne pří-
liš vzdálené od místa svého bydliště.

Podle šancí na přijetí
Usilujte o přijetí na zvolenou školu 
bez obav a strachu. Po prvním kole, 
kdy je na některých školách opravdu 
nával, vždy existuje spousta středních 
škol s nenaplněným stavem a dychtí-
cích po studentech. Je zbytečné z pří-
lišného strachu už dopředu vzdát sou-
boj o přijetí na vysněnou školu a spo-
kojit se s přihláškou na školu, na kte-
rou byste se dostali tak jako tak po 
prvním termínu.

Podle dne otevřených dveří
Dny otevřených dveří byly jednou 
z významných součástí „pátrání“ po 
té nejvhodnější střední škole. V letoš-
ním roce jsou však klasické Dny ote-
vřených dveří zdá se minulostí. Téměř 
všechna zařízení dnes nabízejí alter-
nativu v podobě online návštěv. Ty 
však bohužel nepřenesou možnost 
nasátí atmosféry školy, rozpoznaní 
vztahů v pedagogickém sboru a další.

Podle internetových stránek
Jedná se o pomocné kritérium. Ško-
la, která má lepšího a šikovnějšího 

vývojáře www, nemusí být nutně 
lepší. Na internetových stránkách 
školy spíše rozpoznáte možnost mi-
moškolních aktivit. Je důležité vědět, 
že u mnohých škol existují také pa-
ralelní internetové stránky, které si 
vedou studenti, mnohdy ti nejvíce 
opoziční. Tam se často dozvíte více 
než na oficiálních stránkách školy.

Podle atmosféry 
pedagogického sboru
Na velkých školách, které přibírají ka-
ždoročně 3 až 4 nové třídy a více, pra-
cuje několik desítek pedagogů. I když 
máte skvělé reference na některé z nich, 
nikde není psáno, že Vaše dítě (Vás) 
nebudou učit právě ti, kteří zas až tak 
skvělí nejsou. Přesto je na školách, kde 
kantoři tvoří „partu“ a dobrý pracovní 
kolektiv, lepší tvůrčí atmosféra než na 
školách, kde vládne ve sboru ponurá, 
nekamarádská nálada.

Podle informací od studentů 
nebo absolventů školy
Důležité kritérium s tím, že je nezbyt-
né každou informaci prověřovat se 
zřetelem na to, že jednotlivé názory 
jsou nutně subjektivní. Tady je urči-
tě potřebné nespolehnout se na infor-
maci z jedné ruky, ale obstarat si hned 
celou síť informací od většího počtu 
studentů spojených s danou školou.

Podle důrazu na kázeň, nebo 
naopak uvolněnost
Některé školy jsou známé tvrdším 
přístupem, přesnými a nepřestupi-
telnými pravidly. Jiné dávají důraz 

na individuální přístup. Některé ško-
ly se samy profilují přísným přístu-
pem ke kázeňským prohřeškům, jiné 
naopak předem referují o své ocho-
tě pracovat s problémovými žáky.
Zdroj: publikace Přijímací zkouš-
ky - kompletní průvodce přípravou 
(www.scio.cz).
Internetové zdroje: www.uiv.cz , 
www.atlasskol.cz , www.msmt.cz

Gymnázium
Výhody gymnázií:
- Poskytují studentům silný všeo-
becně vzdělávací základ s důrazem 
na výuku cizích jazyků, na komu-
nikativní dovednosti, samostatnost 
a další obecné dovednosti, které jsou 
potenciálními zaměstnavateli vyso-
ce ceněny.
- Všeobecný vzdělávací základ, na 
který se gymnázia zaměřují, je ne-
zbytným a klíčovým předpokladem 
k orientaci v sociálním prostředí ake 
schopnosti pružné reakce na mění-
cí se požadavky pracovního trhu.
- Výrazné zastoupení všeobecné slož-
ky ve vzdělávání na gymnáziu velkou 
měrou podporuje větší pružnost při 
změně a zvyšování odborné kvalifi-
kace a snižuje tak riziko dlouhodo-
bé nezaměstnanosti.
- Absolventi gymnázií mají výrazně 
nejširší možnosti volby vysoké ne-
bo vyšší odborné školy a vyšší šan-
ce na přijetí na vysokou školu. Pro 
studenty, kteří mají zájem o vysoko-
školské studium humanitního a pří-
rodovědného typu, je pak gymnázi-
um téměř podmínkou.
Nevýhody:
- Student nezíská žádnou specific-
kou odbornou kvalifikaci, což pra-
covní trh někdy vyžaduje. K získá-
ní potřebné kvalifikace je třeba ab-
solvovat vysokou nebo vyšší odbor-
nou školu.

Lyceum
Výhody:
- Široký všeobecně vzdělávací základ 

studia v lyceu je vhodným výcho-
diskem pro další studium na vyso-
ké nebo vyšší odborné škole a záro-
veň dobrým předpokladem toho, že 
absolvent bude schopen se dobře ori-
entovat na trhu práce.
- Jelikož odborné „zabarvení“ stu-
dia není příliš výrazné, umožňuje 
vzdělání na tomto typu školy hlásit 
se na široké spektrum vysokých škol. 
Vzhledem k odborné profilaci stu-
dia není třeba se obávat, že v přípa-
dě nepřijetí na VŠ nebo VOŠ zůstane 
absolvent bez odborné kvalifikace.
Nevýhody:
- Obecné nevýhody nejsou při takto 
koncipovaném studiu patrné, je však 
nutné zjistit si podrobné informace 
o konkrétní škole, zejména o nápl-
ni studia a jeho kvalitě.

Konzervatoř
Výhody:
- velmi kvalitní a velmi intenzivní pří-
prava talentovaných dětí na umělec-
kou dráhu s velkou pravděpodobnos-
tí uplatnění ve zvoleném oboru. Velká 
šance pokračovat ve stejném oboru na 
vysoké škole uměleckého zaměření.
Nevýhody:
- vyhraněné zaměření na vybraný 
obor, které prakticky znemožňuje po-
kračovat ve studiu na jiné než umě-
lecké škole ve stejném oboru. V pří-
padě, že absolvent nenalezne vhod-
né uplatnění v e svém oboru, může 
mít s hledáním zaměstnání problémy.

Střední odborná škola
Výhody:
- Absolventi střední odborné školy 
obvykle získávají v průběhu studia 
hluboké znalosti a dovednosti v ob-
lasti příslušného oboru
- Často se stává, že studenti vyso-
kých škol, kteří přišli na vysokou 
školu po absolvování střední odbor-
né školy stejného zaměření, zvládají 
v některých odborných předmětech 
prvního ročníku všechno „levou zad-
ní“. Jinak řečeno, znalosti absolven-

ta střední školy jsou v některých od-
borných předmětech často tak hlu-
boké, že se do značné míry překrý-
vají se znalostmi, které získá vyso-
koškolský student během prvních 
dvou až čtyř semestrů studia (dob-
rým příkladem mohou být absol-
venti stavební průmyslovky na VŠ 
se stavebním zaměřením).
- Dobrá příprava v daném oboru je dá-
na mimo jiné tím, že materiální pod-
pora výuky na středních odborných 
školách je často na vysoké úrovni.
Nevýhody:
- Nevýhodou některých středních od-
borných škol a některých oborů mů-
že být nedostatečný důraz na rozvoj 
některých důležitých obecných do-
vedností (výuka cizích jazyků, infor-
mační a počítačové předměty apod.).
- Nabídka volitelných a nepovinných 
předmětů, která je často limitována 
materiálními, personálními a ekono-
mickými podmínkami školy, není na 
školách tohoto typu tak pestrá jako 
na gymnáziích. Je však třeba zdůraz-
nit, že míra těchto nedostatků sou-
visí na jedné straně s odborným za-
měřením oboru, na straně druhé pak 
s podmínkami na konkrétní škole.
- Některé obory jsou pro další studi-
um na vyšším stupni škol vyloženě 
nevhodné, jiné však (např. technic-
ké a umělecké obory) své absolventy 
na další studium připravují kvalitně. 
Z hlediska studia na vysokých školách 
je zde ještě nutno zmínit, že studijní 
úmrtnost absolventů SOŠ v průběhu 
studia na vysokých školách je ve srov-
nání s absolventy gymnázií více než 
dvojnásobná, významnou příčinou 
je slabší všeobecně vzdělávací základ.
Dalšími možnostmi získání maturity 
je učební obor s maturitou nebo tříletý 
učební obor s nástavbovým studiem.
Zdroj: publikace Přijímací zkouš-
ky - kompletní průvodce přípravou 
(www.scio.cz).
Internetové zdroje: www.uiv.cz , 
www.atlasskol.cz , www.msmt.cz
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Díky krajským stipendiím si mohou žáci přijít  
až na 17 000 korun za školní rok

w
KRAJ - Moravskoslezský kraj 
již čtvrtým školním rokem po-
skytuje přímou finanční pod-

poru žákům vybraných oborů vzdě-
lání středních škol zřizovaných kra-
jem, u kterých absolventi zaměstna-
vatelům chybí nejvíce. Záměrem po-
skytování stipendií je ovlivnit po-
ptávku po určitém oboru vzdělá-
ní, ale současně také motivovat žá-
ky k řádnému studiu a dosahová-
ní lepších výsledků ve vzdělávání.
Aktuálně může žák ve vybraných 
oborech vzdělání v denní formě 
vzdělávání získat stipendium ve vý-

ši až 17 000 Kč za školní rok. Pod-
porované obory jsou rozděleny do 
dvou kategorií. Mezi obory katego-
rie A patří učební obory: Nástrojař, 
Klempíř, Pekař, Řezník–uzenář, Ko-
miník, Tesař, Montér suchých sta-
veb, Zedník, Pokrývač a Malíř a la-
kýrník. Žáci, kteří se v těchto obo-
rech vzdělávají, mohou při splně-
ní dalších podmínek dosáhnout na 
motivační složku stipendia ve výši 
700 Kč měsíčně a současně na pro-
spěchovou složku, která v závislos-
ti na hodnocení uvedeném na vy-
svědčení může činit částku 1 000 Kč,  

3 000 Kč nebo 5 000 Kč za pololetí. 
V rámci kategorie B je podporováno 
13 učebních oborů, konkrétně: Ka-

rosář, Autolakýrník, Jemný mecha-
nik, Strojník silničních strojů, Elek-
trikář, Elektrikář–silnoproud, Elek-
tromechanik pro zařízení a přístro-
je, Autoelektrikář, Výrobce potra-
vin, Tiskař na polygrafických stro-
jích, Železničář, Zahradník, Ošetřo-
vatel a 4 maturitní obory: Mechanik 
strojů a zařízení, Mechanik seřizo-
vač, Operátor dřevařské a nábytkář-
ské výroby a Mechanik instalatér-
ských a elektrotechnických zaříze-
ní. Žákům těchto oborů může být 
vyplacena prospěchová složka sti-
pendia ve výši 1 000 Kč, 3 000 Kč  

nebo 5 000 Kč za pololetí, a to 
s ohledem na jejich hodnocení uve-
dené na vysvědčení.
Moravskoslezský kraj formou sti-
pendií podporuje také vybrané školy 
v okrajových lokalitách kraje. Těmito 
školami jsou Střední odborná škola 
a Základní škola, Město Albrechti-
ce, příspěvková organizace; Gymná-
zium a Střední odborná škola, Rýma-
řov, příspěvková organizace; Střed-
ní škola, Jablunkov, příspěvková or-
ganizace a Střední škola, Odry, pří-
spěvková organizace (místo posky-
tovaného vzdělávání ve Vítkově),  

ve kterých žáci všech učebních obo-
rů kategorie H a vybraných matu-
ritních oborů mohou obdržet mo-
tivační stipendium ve výši 700 Kč 
měsíčně a také prospěchové stipen-
dium v částce 1 000 Kč, 3 000 Kč 
nebo 5 000 Kč za pololetí.
Informace o školách, ve kterých se 
vyučují obory vzdělání podporované 
stipendii, jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách Moravskoslezského 
kraje v rámci části Hlavní témata, 
Školství, pod názvem Krajská stipen-
dia (https://www.msk.cz/cs/ temata/
skolstvi/krajska -stipendia-1467/). w

| |
Moravskoslezský 
kraj formou stipendií 
podporuje také 
vybrané školy 
v okrajových 
lokalitách kraje.
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i n z e r c e

Polské gymnázium prochází zásadní rekonstrukcí. Co svým žákům nabízí?

w
ČESKÝ TĚŠÍN - Ogólny pro-
fil kształcenia ma na celu przy-
gotowanie uczniów do uzyska-

nia indeksów uczelni wyższych bez 
bariery językowej - oferujemy międ-
zy innymi język polski, czeski, an-
gielski, niemiecki, rosyjski, francuski, 
efektywną komunikację, gimnastykę 
korekcyjną, siłownię.W ramach pr-
zedmiotów nadobowiązkowych ję-
zyk francuski, pisanie wszystkimi 
10 palcami na PC, logikę, wiedzę 
o finansach. Szkoła organizuje od-
płatne kursy językowe egzaminów 
Cambridge Assessment English przy 
współpracy ze szkołą językową Clo-
verleaf Limited, s. r. o. Odbywają się 
spotkania i wyjazdy edukacyjne, spo-
tkania biznesowe, udział w projek-

tach szkolnych i międzynarodowych. 
Bogata i ciekawa działalność poza-
lekcyjna, m. in. chór szkolny, kape-
la góralska, teatrzyk studencki, klub 

sportowy. Dobra lokalizacja w cent-
rum miasta, łatwy dojazd, zabezpiec-
zony budynek, wolny dostęp do in-
ternetu (Wi -Fi).

Škola nabízí všeobecné studium 
s cílem přípravy žáků ke studiu na 
vysokých školách u nás i v zahra-
ničí – mimo jiné nabízíme jazyk 

polský, český, anglický, německý, 
ruský, francouzský, efektivní ko-
munikaci, zdravotní tělocvik, posi-
lovnu. V rámci nepovinných před-

mětů francouzský jazyk, psaní vše-
mi deseti na PC, logiku, podniká-
ní. Škola pořádá placené jazykové 
kurzy Cambridge Assessment Eng-
lish ve spolupráci s jazykovou ško-
lou Cloverleaf Limited, s. r. o., se-
mináře a přednášky se zaměřením 
na efektivní vzdělávání a obchod, 
účast ve školních a mezinárodních 
projektech a soutěžích, edukační 
zájezdy a exkurze. Široká a zají-
mavá nabídka mimoškolních ak-
tivit mj. školní sbor, horalská ka-
pela, studentské divadlo, sportovní 
klub atd. Výborná lokalizace školy 
v centru města, jednoduché dojíž-
dění, zabezpečená budova, přístup 
k internetu (Wi -Fi). w

„Pomáhat a chránit, vzdělání se nebránit.“ 
To je motto naší školy.
KARVINÁ - Proč studovat na na-
ší škole? No přeci proto, že: je to 
kvalitní a prestižní škola - je to ško-
la s dlouholetou tradicí - je to ško-
la, ve které nebudeš jen sedět, ale 
opravdu se něco naučíš.
Pokud Ti tyhle důvody nestačí, má-
me pro Tebe další: budou Tě učit od-
borníci - naučíš se mluvit dvěma svě-
tovými jazyky - když budeš dobrý, 
oceníme to stipendiem - když bu-
deš mít vyznamenání po dobu ce-
lého studia – free study - připraví-
me Tě na studium na VŠ – v praxi 
se bez problému uplatníš - můžeš 
získat prostě něco navíc …
Jsme škola již s dlouhou tradicí. Ja-
ko jediná v okrese nabízíme 4 leté 

denní studium ukončené maturitní 
zkouškou v oboru 68-42- M/01 Bez-
pečnostně právní činnost. Svým za-
měřením jsme velice specifická a uni-
kátní, kromě všeobecně vzdělávacích 
předmětů škola nabízí výuku odbor-
ných předmětů, jako např. krimina-
listika či speciální tělesná výchova – 
výuka sebeobrany.
Tento obor je určen pro absolven-
ty základních škol, kteří mají zá-
jem o práci u Policie ČR, u obecní 
(městské) policie, Celní správy ČR, 
Armády ČR, ve státní správě.
Ve škole je učebna kriminalistické 
techniky. Tato laboratoř jako jedi-
ná v kraji slouží k výuce předmětů 
kriminalistika, kriminologie.

Pořádáme plno různých akcí jak zá-
bavných (Dny bez hranic, Halloween, 
Miklulášská apod.) tak i vzdělávacích 
(konverzační maraton v cizím jazyce, 
střední odborná činnost, návštěva di-
vadla, praxe u MP, PČR, různé exkur-
ze např. vazební věznice apod.). V prů-
běhu studia pořádáme pro zájemce 
kurzy – lyžařský, turistický, cyklis-
tický, potápěčský, vodácký, střelec-
ký, horolezecký.
Záleží nám na celkovém profilu na-
šich žáků, a proto se snažíme praco-
vat se žáky a také s jejich rodiči ve 
velmi přátelském duchu.
Sledujte webové stránky školy pro 
bližší informace o studiu a konání 
dnů otevřených dveří. w

Co vše nabízí Střední zdravotnická 
škola Karviná?

KARVINÁ - Naše škola se může 
pochlubit více než 60letou tradi-
cí ve státním školství. Budova ško-
ly je snadně dostupná veřejnou do-
pravou a nachází se téměř v centru 
města Karviné.

Žáci mají možnost vybrat si me-
zi maturitními obory praktická sest-
ra nebo zdravotnické lyceum a učeb-
ním oborem ošetřovatel. Nemocnice, 
se kterými škola spolupracuje, nabí-
zejí studentům 3. a 4. ročníku obo-
ru praktická sestra možnost stipen-
dia. Naši žáci získají možnost pra-
xe v různých zdravotnických zaří-
zeních. Absolventi poté najdou ši-
roké uplatnění na trhu práce, pří-
padně mohou pokračovat v dalším 
studiu na vyšších odborných ško-
lách, či univerzitách.
Výuka ve škole probíhá v učebnách 
moderně vybavených z projektů 
„Modernizace učeben ve zdravot-
nických oborech“ (učebna ošetřo-
vatelství, první pomoci a přírodo-
vědná laboratoř) a „Jazykové učeb-
ny středních odborných škol“ (mul-
timediální učebna se systémem RO-
BOTEL). Kromě běžné výuky škola 

pořádá zahraniční zájezdy.
Pro veřejnost pravidelně otevírá-

me kurzy Ošetřovatel, Zdravotník zo-
tavovacích akcí a Chůva pro děti do 
zahájení povinné školní docházky.
Střední zdravotnická škola v Karviné 
pořádá za podpory Sociálního odbo-
ru města Karviné také edukační pro-
jekt Zdravověda pro seniory a oso-
by se zdravotním omezením. Náplní 
projektu jsou rady a informace o ri-
zikových a akutních onemocněních 
orgánových soustav a možných úra-
zech v domácím prostředí.

Lidem, kteří pečují o osobu blíz-
kou v domácím prostředí a potřebují 
získat odbornou radu, je určen pro-
jekt Pečujme spolu.

Oba projekty jsou pro občany 
města zdarma.
Všechny zájemce o studium rádi 
uvidíme a uslyšíme na online dni 
otevřených dveří 1. února 2021 od 
10 do 18 hod, případně nás může-
te sledovat i na sociálních sítích, 
Facebooku a Instagramu.

Těšíme se na Vás!
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IT v průmyslu – nový studijní obor na SŠ v Jablunkově
w

JABLUNKOV - Specialisté na 
programování strojů a zaříze-
ní, průmyslových technologií, 

webových aplikací nebo například ro-
botů. Tím vším se mohou stát mla-
dí lidé z celého našeho regionu dí-
ky oboru IT v průmyslu. Ten mohou 
nově studovat na jablunkovské střed-
ní škole a nastartovat tak svou kari-
éru ve velmi perspektivním oboru.

V roce 2020 otevřela střední ško-
la v Jablunkově nový studijní obor 

IT v průmyslu, který umožňuje zís-
kat odborné středoškolské vzdělání 
v jednom z nejvýznamnějších obo-
rů v České republice a na Slovensku.

Informační technologie hýbou 
dnešním světem. Když se podívá-
me kolem sebe, téměř ve všem na-
lezneme elektroniku, elektronické 
součástky a samozřejmě software. 
Z mnoha můžeme jmenovat na-
příklad domácí spotřebiče, někte-
ré hračky, bezpečnostní a komuni-
kační systémy, automobily, doprav-
ní techniku, stroje a strojní zařízení 
a samozřejmě počítače a počítačové 
vybavení. To vše ale musí někdo na-
programovat a připravit!

„Jsme moc rádi, že po dlouhodo-
bé přípravě jsme mohli otevřít nový 
maturitní obor a nabídnout budou-
cím studentům šanci získat vzdělá-
ní ve vysoce perspektivním oboru,“ 
říká Roman Szotkowski, ředitel jab-

lunkovské střední školy a doplňu-
je: „Nový studijní obor je tak logic-
kým doplněním našeho dlouhodo-
bého zaměření na segmenty auto-
motive, stroje a zařízení, dopravu a 
logistiku a v neposlední řadě také 
velmi zajímavou oblast gastrono-
mie a potravinářství.“

S výukou pomáhají odborníci 
z praxe
Na samotné výuce se podílí od-
borníci z praxe, kteří tak mohou 
studentům přinést mnoho prak-
tických zkušeností z jednotlivých 
oborů. Pro budoucí uplatnění je ne-
smírně důležitá kombinace teore-
tické výuky a získání praktických 
dovedností uplatnitelných v budou-
cím zaměstnání.

„Současně pracujeme na tom, 
aby se do výuky průběžně zapojili 
další odborníci z významných čes-

kých a slovenských firem. Zajímavé 
nepochybně budou plánované stá-
že a exkurze ve firmách, které pat-
ří ke špičce v jednotlivých segmen-
tech. Ve velmi krátké době plánuje-
me zapojení do zajímavých projek-
tů některých vysokých škol,“ uzaví-
rá Szotkowski.

Jistota budoucího uplatnění
Studenti jablunkovské střední školy 
se tak mohou stát odborníky na in-
formační technologie. Díky studiu 
získají teoretické a praktické zkuše-
nosti z oblastí 3D projekčních sys-
témů; návrhů, sestavování a údržby 
hardwaru; aplikací a počítačové gra-
fiky; bezpečnosti, ochrany, zpraco-
vávání a využití dat; navrhování, re-
alizace a administrace počítačových 
sítí; programování webů a databází 
nebo například robotiky, automati-
zace a 3D tisku.

Své uplatnění naleznou v mno-
ha firmách v našem regionu i mi-
mo něj. V budoucnu mohou pra-
covat například v konstrukčních, 
technologických a projekčních čin-
nostech v IT a průmyslových podni-
cích. Mohou pracovat jako vývojáři, 
programátoři, specialisté IT, správ-
ci sítí, aplikací, webů nebo databá-
zí. Mohou se také věnovat 3D tisku 
nebo programování robotů a téměř 
jakýchkoliv výrobků. Zajímavá mů-
že být práce v zákaznické nebo uži-
vatelské podpoře firem, různých slu-
žeb nebo produktů.

Absolventi budou zároveň při-
praveni k dalšímu studiu na vysoké 
škole. Ač se to nezdá, obor je vhod-
ný také pro dívky. Velkým benefi-
tem studia na jablunkovské střední 
škole je dobrá dopravní dostupnost 
a v neposlední řadě i výrazná sle-
va na řidičský průkaz skupiny B. w
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