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Kroměřížský pedagog bojuje
o „Nobelovku“ pro učitele

komu blahopřát
Dnes má svátek STANISLAVA, zítra GITA.

Šéfredaktor
Slováckého
deníku
Pavel Bohun
doporučuje

Ocenění Global Teacher
Prize je doprovázeno
odměnou ve výši jeden
milion dolarů

Tipy
deníku

JAKUB OMELKA

Knižní bazar
Za symbolickou
jednotnou cenu 5
korun budou moci již tuto sobotu od 9 do 13 hodin milovníci knih zakoupit mnohdy velmi
zajímavé publikace na
tradičním knižním baza-

ru v kunovickém Panském dvoře. Knihy sice
bývají poznamenané
užíváním, ale nezřídka se
jedná o tituly, jejichž nové vydání žádné nakladatelství v edičním plánu
hned tak mít nebude.

vybraná důležitá čísla
116 111- LINKA BEZPEČÍ zdarma pro děti, mládež a
studující do 26 let.
Nemusí to vědět všichni. Můžeš to říct specialistovi.
Nevíš si rady? Ubližuje ti někdo? Bojíš se? Nedaří se ti v
lásce? Rodiče ti nerozumí? Nezvládáš to?
606 021 021 – RODIČOVSKÁ LINKA. Jste v obtížné rodinné situaci? Nevíte si rady se svým dítětem? Má Vaše
dítě problémy ve škole? Máte podezření na týrání dítěte
ve Vašem okolí?
116 006 – BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, Linka pomoci obětem
kriminality a domácího násilí. Nonstop / bezplatně
800 157 157 – SENIOR TELEFON ŽIVOT 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje
nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
800 350 000 – ODVYKÁNÍ ALKOHOLU – určena starším 15 let, kteří sami potřebují pomoc či poradit ohledně
odvykání blízkých. Každý všední den od 10 do 18 hodin.

poslední rozloučení
ÚTERÝ 9. ČERVNA:
V obřadní síni na hřbitově v Kroměříži: 13.00 Jiřina Soušková (1926), Kroměříž.
Ve smuteční obřadní síni na hřbitově ve Valašském Meziříčí: 13.00 Pavel Milo (1960), neuvedeno.
V obřadní síni ve Vsetíně: 15.30 Mgr. Josef Lustyk
(1939), Vsetín.
STŘEDA 10. ČERVNA:
Ve smuteční obřadní síni ve Zlíně: 09.45 Růžena
Oškerová (1934) Lukov. 11.30 Stanislava Kyasová
(1936), Malenovice. 13.00 Věra Lalošáková (1925),
Zlín. 13.45 Libuše Foltýnová (1938), Zlín.
V evangelickém kostele v Liptále: 15.30 Vlasta
Smilková (1930), Liptál.
V kapli v Krhové: 14.00 Václavka Pavlicová (1934),
Krhová.
ČTVRTEK 11. ČERVNA:
Ve smuteční obřadní síni ve Zlíně: 10.30 Jindřich
Skřítek (1932), Zlín.
Ve smuteční síni v Bystřici pod Hostýnem: 15.00
Jiří Kobliha (1943), Komárno.
Ve smuteční obřadní síni na hřbitově ve Valašském Meziříčí: 13.00 Josef Rýdl (1950), Brňov.
15.00 Jaroslava Balášová (1952), Poličná
PÁTEK 12. ČERVNA:
Ve smuteční obřadní síni ve Zlíně: 10.30 Josef
Hnilo (1939), Zlín. 11.30 Zdeněk Vaja (1946), Zlín.
12.15 Květoslava Rosulková (1932), Zlín.
V kostele ve Spytihněvi: 14.00 Marie Kraváčková
(1928), Spytihněv.
V kostele Nejsvětější Trojice ve Zdounkách:
13.00 Růžena Muchová (1925), Zdounky.
V chrámu Páně v Brumově: 15.00 Pavel Lysáček
(1955), Sidonie.
OPUSTILI NÁS:
Jarmila Skýpalová (1958), neuvedeno.
Za spolupráci děkujeme Pohřebnictví Zlín, kostelu sv.
Filipa a Jakuba ve Zlíně, Pohřebním službám Petr
Hradil, POSPA Uherský Brod, Jozef Orgoník Vsetín,
Konkordia Kroměříž, Dismas Bojkovice a Kroměříž,
AMI Zlín, Arkadia Zlín, Pieta Otrokovice a smutecnioznameni.eu.

Servis a zprávy ze Slovácka

sobota 13. června, Panský dvůr, Kunovice

Kroměříž – Když přišel pětačtyřicetiletému učiteli Pavlu
Motyčkovi e-mail
s hlavičkou Global Teacher
Prize (Mezinárodní cena pro
učitele – pozn. redakce), nevěnoval tomu pozornost.
„Vůbec mě takové soutěže
nezajímají. Házím to za hlavu
a nezúčastním se jich. Navíc
se jednalo o nějakou anonymní nominaci,“ přiznává
Pavel Motyčka vyučující na
Arcibiskupském gymnáziu v
Kroměříži. „Ale studenti mi
říkali, abych do toho šel a
zkusil to. Že to pro mě bude
alespoň zkušenost,“ vzpomíná Motyčka.
Studenti nakonec svého
kantora přesvědčili. Nedalo
mu to, vyplnil všechny podklady a poslal email zpět organizátorům. „Tím to pro mě
skončilo. Dál jsem se tím nezabýval,“ doplňuje Pavel
Motyčka.
Jenže přišla nejprve zpráva
o tom, že byl vybrán do semifinále mezi 32 nejlepších
učitelů z celé České republiky, pak informace o jeho
účasti v samotném finále.
Toho se účastní 11 nejlepších

KROMĚŘÍŽSKÁ NADĚJE. Pedagog Pavel Motyčka je mezi studenty oblíbený. Tráví s nimi čas i v suterénu školy, kde se nachází
studentský klub. Foto: Deník/Jakub Omelka

učitelů letošního ročníku.
Pavel Motyčka je přitom jediným zástupcem za Zlínský
kraj.

ŠANCI NA VÍTĚZSTVÍ
SI NEPŘIPOUŠTÍ
Doposud nemá od poroty
zpětnou vazbu, proč byl právě on zvolen do nejlepší jedenáctky. „Když jsem úplně
na začátku vyplňoval všechny požadované podklady,
byla to alespoň jistá forma
sebereflexe. Mohl jsem se
zastavit a zapřemýšlet, co
všechno dělám.
A jak to dělám. Ať už se jedná
o etickou výchovu, student-

ský majáles, práci pro děti i
samotný způsob výuky,“ vypráví Pavel Motyčka.
Styl výuky mírně pozměnil po svém návratu z výkonu
funkce místostarosty města
Kroměříže v minulém volebním období. „Snažím se vést
diskusi, probírat teze, vytvářet nějaké projekty, zpracováváme určité věci. Chci, aby
studenti projevovali vlastní
názor. Myslím, že je to takový
základ demokracie,“ vysvětluje Pavel Motyčka. I jeho
přístup ke studentům bude
porota hodnotit. Do poroty
zasedl například hlavní školní inspektor nebo významný

vysokoškolský pedagog Josef
Valenta. „Global Teacher Prize nazývají honosně Nobelovka pro učitele. Je to řečeno
s nadsázkou. Pravdou je, že s
oceněním je spojena také finanční odměna ve výši jeden
milion dolarů,“ odkrývá informace o soutěži Pavel Motyčka. „Šance na vítězství si
nedávám. Ale už jen samotná
nominace mě potěšila,“ říká
kantor, který nemá vůbec
tušení, kdo by jej mohl do
soutěže přihlásit. Pedagog
také doufá, že mu účast v
Global Teacher Prize pomůže
v rozvoji. „Už nám finalistům
přišla přihláška do nějakého
mezinárodního panelu. Věřím, že nezůstane u té jediné.
Pokud to pro mě bude mít
možnost sebevzdělávání,
mohu říct, že mi účast byla
něčím prospěšná,“ míní učitel.
Vyhlášení vítěze za Českou
republiku se uskuteční 11.
června. Vítěz postupuje do
celosvětového kola. Na rozdíl
od českého ocenění Zlatý
Ámos, zde rozhoduje odborná porota na základě podkladů. Nikoliv hlasování.
Celkem se v loňském roce
do soutěže celosvětově přihlásilo na 12 000 učitelů ze
140 zemí. Republikový vítěz
minulého ročníku Tomáš
Chrobák se pak probojoval
mezi 50 nejlepších na světě.

Zemřel dlouholetý kustod vsetínského
hokejového klubu Zdeněk Markytán
Vsetín – Velmi smutná
zpráva zasáhla o víkendu
nejen valašský hokejový
klub a jeho fanoušky. Ve věku 66 let zemřel v noci na
neděli 7. června dlouholetý
kustod klubu a masér Zdeněk
Markytán. V hokejovém
prostředí byl známý pod
přezdívkou Bóďa.
U vsetínského hokeje pracoval od svých osmnácti let.
Na zimním stadionu byl vždy
dlouho před začátkem utkání
či tréninku. Staral se o to, aby
hráči měli veškeré potřebné
zázemí. Vždy byl připravený

přiskočit a vyřešit drobnou
závadu na výstroji či podat
lahev s čerstvým pitím.
Na střídačce zimního
stadionu Na Lapači
byl v dobách, kdy se
na Vsetíně hrával
ještě krajský přebor. Nechyběl ani
v dobách největší
extraligové slávy,
kdy se na ledě proháněly hvězdy jako
Čechmánek, Dopita, Vlach,
Sršeň, Patera či Procházka.
Klub neopustil ani po kontroverzním pádu do druhé

ligy a prožil u něj obrodu po
roce 2008. Uznání za oddanost hokeji se rodákovi ze
Vsetína dostalo v podobě
ocenění pro vsetínskou
sportovní osobnost
roku 2015. V rozhovoru pro regionální
Deník tehdy toto
ocenění komentoval
s úsměvem a skromností, jež mu byla
vlastní. „Myslím, že je více
lidí, kteří například pracují s
mládeží a kteří by si cenu
zasloužili více. Na zimním
stadionu jsou chlapi, kteří by

toto ocenění měli dostat dříve než já. Mají daleko větší
zásluhy,“ řekl muž, který valašskému klubu obětoval více než čtyřicet let života.
Maséra a kustoda u týmu
dělal při klasickém zaměstnání. Třicet let pracoval jako
řidič. „Mnohdy to bylo náročné. Přijeli jsme například
ve tři ráno z extraligového
zápasu a já jsem v šest musel
vstávat a jít do práce. Měl
jsem ale tolerantního šéfa,
který mi to umožňoval,“
vzpomínal Zdeněk Markytán.
(mib) Foto: Deník/archiv

Pyrotechnici hledali nevybuchlou munici
Dokončení ze strany 1

Dozorem u zemních prací
musí být ze zákona archeolog. Tím byl u odstraňování
ornice Miroslav Popelka z
Ústavu archeologické památkové péče Brno.
„Můžu potvrdit, že došlo k
odhalení určitých archeologických stop, ale víc nám poví až samotný záchranný archeologický průzkum, který
začne nejspíš na konci
prázdnin. O tom, kdo se jím
bude zabývat, rozhodne výběrové řízení,“ upřesnil Miroslav Popelka.

Jakmile odvoz ornice
skončí, a záchranný archeologický průzkum prostor
prozkoumá, bude moct začít
Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) se samotnou stavbou.
Podle mluvčího ŘSD Jana
Studeckého aktuálně probíhá hodnocení podaných nabídek do výběrového řízení
na realizátora záchranného
archeologického průzkumu.
„Podle současného tempa by
mělo vše probíhat a navazovat na sebe podle plánu. Pokud nenastane žádná neočekávaná událost, mohly by

stavební stroje začít se samotnou stavbou dálnice již
během podzimu,“ doplnil Josef Bazala.
U výstavby jihovýchodního obchvatu Otrokovic jsou
podle Jana Studeckého hotové přeložky inženýrských
sítí, z velké části dokončeny
násypy a hrubé zemní práce.
Dokončen je i jeden z mostů.
Ve výstavbě jsou kanalizace
pro odvodnění tělesa dálnice.
Postavena je obslužná komunikace od Plemenářského
závodu až k Moravské skládkové společnosti a Kvítko-

vické křižovatce. „Dělníci armují nosné konstrukce
mostu v Pohořelické křižovatce, betonáž základů zbylých dvou mostů (u napojení
na severovýchodní obchvat)
a betonáž dříku opěrné zdi.
Jsou dokončovány obslužné
komunikace a realizují se
přeložky silnic třetí třídy v
Kvítkovicích a v Napajedlech,“ upřesnil Studecký. Následné zahájení stavby dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem je
naplánováno na rok 2021 a
její konec po třech letech.
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