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Školáci i předškoláci na svazích v Bukovci
V plánu jsou i letní pobyty

Na týdenní cykly
lyžařských zájezdů
přispívá už pátým rokem
také Nadace OKD –
karvinské děti si užívají
na horách nejen zimních
radovánek, ale také
čerstvého vzduchu

Do Bukovce se chystají také děti
z největší karvinské základní
školy – ZŠ Dělnická. „Syn se tohoto lyžařského výcviku zúčastní už potřetí. Dvakrát byl ještě
jako předškolák a letos poprvé
jako školák. Pokaždé se mu tam
moc líbilo a lyžování ho baví,“
řekla Zuzana Helisová, jejíž syn
Daniel odjede se školou takřka
na konci turnusů – v březnu.
Podstatnou roli v tomto projektu hraje Nadace OKD i karvinská radnice. „Podporujeme
tento projekt každoročně už

KARVINÁ – Beskydské klima je vyhlášené, proto i letos karvinská
radnice ve spolupráci s Nadací
OKD posílá děti ze základních
a mateřských škol na hory – konkrétně do Bukovce, kde se v místní lyžařské škole vystřídá do půlky
března až 500 dětí.

od roku 2012,“ uvedla Zuzana
Balická z těžařské nadace.
Na ozdravné i rekreačně sportovní pobyty posílá karvinská radnice děti z mateřských
a základních škol pravidelně.
Do konce ledna se bude navíc třicet dětí se zdravotními problémy léčit v Metylovicích. Na léto
jsou v plánu také pobytové výjezdy do hor pro 120 dětí. „Letos
jsou z pokladny města na všechny ozdravné a rekreační pobyty
na čerstvém vzduchu vyčleněny
asi dva miliony korun,“ doplnila
Šárka Swiderová. Adam Januszek

Lyžařský výcvik už mají za sebou
například žáci prvního stupně ZŠ
Školská z městské části Ráj, které do Bukovce cestovaly v týdnu
od 18. do 22. ledna. „Letos jsme vyrazili za lepším vzduchem už potřetí. Lyžařského výcviku se zúčastnilo 23 našich dětí, šestnáct z pátých tříd a sedm ze čtvrtých. Během
celého týdne probíhalo všechno
bez problémů, počasí nám přálo.
Vůbec nejlepší bylo během posledního dne, kdy dokonce dorazili i rodiče – vyfotit si své ratolesti a podívat se, jak jim to jde,“ popisovala
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Počasí jim tentokrát přálo

Během ledna panovaly v Bukovci optimální podmínky.

„Děti vyrážejí na hory za lepším vzduchem v týdenních
cyklech od pondělí do pátku a mají tam sportovně
zábavný program s lyžařským výcvikem podle
věku a kondice. Rodiče platí za celý týden pouze
pětistovku,“ řekla mluvčí města Šárka Swiderová.

učitelka Leona Januszková a doplnila, že děti byly rozděleny do skupinek, kterých se ujali zkušení instruktoři. „Měli jsme tam samozřejmě začátečníky, ale i pokročilé lyžaře,“ doplnila. Mezi účastníky
tohoto lyžařského výcviku se našla také dítka zaměstnanců OKD –
Richard Pavlík, Tobiáš Trmač, Eliška
Bielczyková a Eliška Kubišová.

SŠTaS Karviná otevřela
potřetí bránu řemeslům

Limitovaná nabídka
modelů Volkswagen Golf
pouze u Auto Heller
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Technické obory – to je oblast,
na kterou klade škola, vzešlá
z bývalého hornického učiliště,
v současné době velký důraz

í
výhodněn
Celkové z
Kč*
až 70 000

Žáci osmých a devátých tříd základních škol se seznámili s řemesly.

„Vím, že to dnešní mladí nemají jednoduché. Věřím,
že jsme pomohli v jejich nelehkém rozhodování
o budoucím povolání,“ prohlásila ředitelka SŠTaS.
škol udělat si představu o řemeslech
a profesích, které vyučujeme,“ líčila
ředitelka. Stanoviště, jak řekla, nesla
motivační označení, například: Veselé
potrubí, Kolečko se polámalo, Šrouby
a matice.
Jedno, s názvem Roboti už jdou,
vedl i někdejší žák maturitního elektro

SŠTaS Karviná otevřela bránu řemeslům za podpory těžařské nadace.

oboru SŠTaS Michal Řepka, nynější
vysokoškolský pedagog Hornickogeologické fakulty VŠB-TUO. Akademik
původem z hornické rodiny prezentoval
umělou inteligenci – vlastnoručně sestavené roboty. „Na takové absolventy
naší školy jsme právem velmi pyšní,“
uvedla Sandriová s tím, že na akci
přizvali i některé ﬁrmy. Ty vyjádřily
podporu technickému vzdělávání,
deklarovaly možnost uplatnění.
Cílem projektu je školáky prakticky
seznámit s řemesly v duchu motta
„Škola hrou“. SŠTaS při tom klade
důraz na učební i studijní obory, jejichž
absolventi jsou v našem regionu
žádáni. Na základě statistických informací a poptávky ﬁrem ostatně škola
od 1. září 2016 otevře dva jednoleté
učebních obory – zámečník a elektrikář. Určeny jsou podle ředitelky pro
vyučence či maturanty v jiných profesích, vhodné mají být i pro absolventy
vedené na úřadech práce. Radek Lukša

Tato limitovaná nabídka se vztahuje na modely Volkswagen Golf,
Volkswagen Golf Sportsvan a Volkswagen Golf Variant.
Specifikace výhody:
• Výkup vozu protiúčtem
+ prodloužená tovární záruka na 4 roky / 80 000 km
• Magic výhoda u Auto Heller

30 000 Kč
40 000 Kč

• CELKEM

70 000 Kč

Více informací Vám rádi poskytneme v našich autosalonech.
*Tato výhoda může být použita na všechny modely ve specifikaci 1,2 TSI 81 kW Comfortline a vyšší.
Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,5–4,9 l / 100 km, 114–119 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Heller
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KARVINÁ – Devět učebních a čtyři
maturitní obory – včetně důlních –
představila ve středu 20. ledna
Střední škola techniky a služeb
(SŠTaS) Karviná na šestnácti stanovištích při třetím ročníku akce s názvem
Brána řemeslům otevřená. Ta probíhala opět za podpory Nadace OKD
a dorazily na ni tři stovky žáků osmých
a devátých tříd z celkem třinácti ZŠ
z Karviné a okolí.
„Nenásilnou, zábavnou formou jsme
školáky vtahovali do světa techniky,
ale i gastronomie,“ informovala Iva
Sandriová, ředitelka školy vytvořené
z někdejšího hornického učiliště, mezi
jejíž klíčové partnery patří společnost
OKD. Pro její důlní provozy ostatně nyní
připravuje ve třech ročnících pětapadesát žáků, kvaliﬁkovaných zámečníků
(včetně maturantů) i elektrikářů.
Bránu řemeslům otevřenou III
ostatně pomáhali připravovat sami
studenti SŠTaS. „Program byl organizačně náročný, nicméně umožňoval
budoucím absolventům základních

Karviná lyžuje – projekt podpořený radnicí a Nadací OKD.
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