
STRANA  4 TN - ČERVENEC 2016Publicistika

Dyslektická olympiáda, která se 
letos uskutečnila ve čtvrtek 12. květ-
na, se stala tradiční květnovou akcí 
Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči. 
Sjíždějí se na ni děti prvního stupně 
základních škol z celého Kraje Vyso-
čina, kterým byla diagnostikována 
některá z poruch učení.

„Letos jsme připravili již 17. ročník 
této soutěže, který umožnil více než 
stovce dětí užít si pocit úspěchu při 
reprezentaci své školy a prožít příjem-
ný den,“ nastínila organizátorka akce 
Vladimíra Otisková. 

Náplní akce je pět různorodých 
disciplín, kde děti soutěží ve tříčlen-
ných družstvech, což klade důraz na 
spolupráci. Vždy jsou přichystané 
dvě venkovní soutěže. Jedna mapuje 
školní botanickou zahradu a druhá 
nabízí více či méně tradiční sportov-
ní soutěže na hřišti. 

„Disciplínami v interiéru naší ško-
ly je přírodovědný kvíz, matematická 
soutěž a skládání puzzle na čas. Širo-
ký záběr soutěžních disciplín dopřeje 
každému účastníkovi možnost projevit 
svoje silné stránky a přednosti,“ vysvět-
lila Otisková. 

Doplnila, že celkové soutěžní nad-
šení celého dne nepokazil ani inten-
zivní déšť, který hned při zahájení 
olympiády přinutil přesunout ven-
kovní soutěžení do prostorů tělo-
cvičny.

„Kromě přímých dětských účastní-
ků akce jsme umožnili doprovázejícím 
pedagogům z 21 škol navázat osobní 

kontakty a vyměnit si svoje zkušenosti 
související s výukou dětí s poruchami 
učení,“ poznamenala Otisková. 

Zdůraznila, že příprava i samot-
ná organizace si vyžádala spoluprá-
ci několika pedagogů školy, kteří se i 
letos snažili vymyslet zajímavé a pro 
děti přitažlivé úkoly.

„Jako každoročně jsme využili pomoc 
žáků druhého stupně, bez kterých by 
akce tohoto rozsahu nemohla proběh-
nout. Velké poděkování patří v nepo-
slední řadě všem sponzorům, kteří se 
fi nančně či jiným způsobem na akci 
podíleli,“ informovala pořadatelka.

Závěrečné vyhlášení vítězů jednot-

livých disciplín a tradiční odměnění 
všech 108 účastníků zlatými medai-
lemi a dalšími dárky zakončilo den, 
jehož hlavním cílem bylo povzbudit 
děti s dyslektickými obtížemi, zved-
nout jim sebevědomí a důvěru v se-
be samé.   -zt-
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DĚTI soutěžily v mnoha disciplínách, třeba v jízdě na koloběžce. Foto: archiv školy

Stavební management DELTY se opět 
osvědčil. V květnu proběhl v Ostro-
vě nad Ohří slavnostní „Grand Ope-
ning“ neboli otevření 22 000 metrů 
čtverečních rozlehlé průmyslové haly 
společnosti WITT E ACCESS TECH-
NOLOGY s.r.o. Třebíčská DELTA 
vypracovala pro investora nejen archi-
tektonický návrh a projektovou doku-
mentaci, ale také kompletně řídila celý 
tendr na dodavatele stavby, zajistila 
technický dozor investora a především 
byla pověřena celkovou koordinací a 
řízením výstavby.

WITT E Automotive je nadnárodní fi rma 
se sídlem v městě Velbert, SRN – Sever-
ní Porýní-Vestfálsko. Město má ve znaku 
klíč, což symbolizuje ekonomický význam 
města. Sídlí tu nebo aspoň působí 6 světo-
vě významných zámečnických fi rem. Jed-
nou z nich je WITT E Automotive, která je 
dnes členem nadnárodní skupiny VAST se 
sídlem v městě Auburn Hills, stát Michi-
gan, USA.

WITT E Automotive funguje již od roku 
1989 a orientuje se na „klíčové koncep-
ty pro automobilový svět“, což znamená 
výrobu zámků a zámkových aretací včetně 

dveřních klik a klíčů do aut. Firma dnes působí glo-
bálně s celkem 8 provozovnami v Německu, ve Fran-
cii, Bulharsku a ČR (Nejdek a Ostrov nad Ohří). 
„DELTA jako projektový manažer se významně podíle-
la na úspěšné realizaci naší nové továrny na vnější kliky s 
integrovanou lakovnou, která  v České republice předsta-
vuje důležitý stavební kámen dalšího růstu společnosti“, 
vysvětlil jednatel Rainer Gölz. „Zároveň stále investu-
jeme do vývoje inovativních systémových řešení pro dve-
ře, kapoty, interiéry a sedadla.“ Jako přední technolo-
gický podnik v oblasti mechatroniky vyrábí WITT E 
náročné produkty, které jsou jedinečným spojením 
mechaniky, elektřiny a elektroniky. Vyvíjejí se napří-
klad inteligentní pohony posuvných dveří, přístupo-
vé systémy NFC, systémy ochrany dveří nebo také 
elektronické plynulé nastavení opěradel. 

DELTA Projektconsult má v Čechách, na Slo-
vensku, ale i v Rakousku či na Ukrajině s výstav-
bou podobných průmyslových hal bohaté zkuše-
nosti. Má za sebou v projekci a řízení mnohačetné 
průmyslové budovy a zejména obdobné projekty 
z automobilového průmyslu. Nejbližším příkladem 
pro Třebíčsko představuje výrobní hala pro společ-
nost MANN+HUMMEL . Marcela Kolářová, mluv-
čí společnosti DELTA, k průmyslovým stavbám 
řízených pod taktovkou společnosti DELTA řek-
la:  Obecně striktně pro náš stavební management pla-
tí, tedy i u výrobní haly WITT E v západních Čechách, 
že je naším cílem nejen zodpovědně koordinovat celou 
výstavbu dle dohodnutých pravidel, ale také dbát, aby 
byly dodrženy náklady, termíny a především kvalita. 
Tak, jak je naším dobrým zvykem. Víme, že tento férový 
přístup je naší nejlepší referencí. A proto se k nám inves-
toři vrací.“ Závěrem Kolářová dodala, že tato moderní 
výrobní hala výrazně podpoří zaměstnanost v Karlo-
varském regionu a první pracovní místa nabídla již 
začátkem roku 2016. Celkově v novém výrobním 
závodě nalezne práci zhruba 500 lidí.  

Pod vedením třebíčské fi rmy DELTA vyrostlo jedno 
z nejmodernějších technologických center na světě

Mgr. Marcela 
Kolářová, manažer 
komunikace 
DELTA.

Průmyslová hala WITT E s administrativním zázemím o rozloze 22 000 m2 v Ostrově nad Ohří 


