Den strojařů má své vítěze!
Ve dnech 31. 3. - 1. 4. 2016 proběhl v krásném prostředí horského hotelu Duo na Horní Bečvě
již pátý ročník soutěže s názvem Mezinárodní den strojařů. Tuto soutěž připravuje a organizuje
Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, která sídlí na Zengrově ulici ve
Vítkovicích a od roku 1919 vychovává strojaře nejen pro náš region.
Jak soutěž probíhá? Každoročně se již od začátku školního roku připravuje tematické zadání
soutěže. Letošní odborné poklady připravili zaměstnanci firmy Huisman konstrukce. Žáci řešili
třísettunovou kladnici lodního jeřábu. Soutěže se zúčastnily jedno či až tříčlenné týmy ze středních
průmyslových škol z České republiky a Polska. Jejich úkolem bylo kladnici navrhnout, spočítat a také
nakreslit. K účasti v soutěži bylo osloveno 10 škol.

Odborná porota, složená ze zástupců firmy Huisman Konstrukce a Vysoké školy báňské –
Technické univerzity v Ostravě, neměla lehký úkol vybrat nejlepší technické soutěžní návrhy, neboť
všechny práce byly předloženy na velmi vysoké úrovni. Za posledních šest měsíců udělali soutěžící
ohromný kus práce. Vyvrcholením technického klání se stala právě soutěžní prezentace práce v
Hotelu Duo. Na prvním místě se tentokrát umístili žáci z polské školy Zespół Szkół Zawodowych
Wodzisław Śląski, druhé místo obsadili žáci Střední průmyslové školy strojnické a střední odborné
školy prof. Švejcara Plzeň a na třetím místě byli žáci Střední průmyslové školy, obchodní akademie a
jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky z Frýdku – Místku. Všem vítězům blahopřejeme a už
nyní se těšíme na další ročník.

„Poděkování patří partnerům a sponzorům soutěžních projektů, kteří vytvořili důležité zázemí
pro konání strojařských aktivit. Za všechny musíme zejména jmenovat společnosti Huisman
konstrukce, AcerolMittal, VŠB – TU Ostrava, C.V.Prototyp, ÚMOb. Ostrava – Vítkovice, Bonatrans
Group, Národní strojírenský klastr a další. Vážíme si také podpory krajské patronky, náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kraje, Mgr. Věry Pálkové, která stála u zrodu soutěže a v letošním
ročníku se také zúčastnila slavnostního předávání cen. Studenti strojírenských průmyslovek se už
mohou těšit na nové soutěžní klání v roce 2017, “ řekl ředitel SPŠ „Zengrovky“, Mgr. T. Řežáb, na
závěr celé akce.

