Soutěž v technických dovednostech
V úterý 27. března 2018 uspořádala ZŠ Třemošnice ve spolupráci se SOŠ a SOU
technickým v Třemošnici šestý ročník soutěže v technických dovednostech žáků osmých a
devátých ročníků základních škol. V středoškolských odborných dílnách si prověřilo svoji
manuální zručnost a dovednost 26 mladých řemeslníků z pěti základních škol, a to z Malče,
Prachovic, Ronova nad Doubravou, Seče a Třemošnice. Na nejšikovnější z nich čekaly hodnotné
ceny, které do soutěže věnovaly strojírenské podniky Kovolis Hedvikov, a.s. a DAKO-CZ, a.s.,
poháry od Města Třemošnice a samozřejmě diplomy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Žáci osmého ročníku zhotovovali pod vedením pana učitele odborného výcviku R.
Dvořáka podložku pod hrnec ze smrkových hoblovaných lišt o průřezu 16 x 12 mm. Měli za úkol
podle výkresové dokumentace laťky zakrátit a poté na nich vytvořit dlaby na přeplátování.
Výrobek byl náročný na přesnost i kvalitu řezání. Poslední operací bylo konečné opracování
brusným papírem, a to jak ploch, tak hran. Nejlépe se práce povedla Vladislavovi Zelenému, druhý
skončil Filip Červeňák a třetí Zdeněk Štok (všichni ZŠ Třemošnice).
V dílně s učiteli odborného výcviku panem Z. Vilímem a panem J. Drtinou vyráběli
„deváťáci“ kovový otvírač uzávěrů. Orýsovali si základní tvar, vyřízli otvor, řezané plochy a
zaoblení vypilovali na požadovaný tvar podle výkresu. Soutěžící měli prokázat hlavně přesnost a
kvalitu zpracování. Nejšikovnější byl Martin Vančura před Jaroslavem Pospíšilem (oba ZŠ Ronov
n/D) a třetím Adamem Vodičkou (ZŠ Seč). Posledně dva jmenovaní patřili do trojice nejlepších i
v loňském roce v kategorii žáků 8. ročníku.
Všichni soutěžící se snažili. Potěšili organizátory jak chutí, kterou do práce vložili, tak
zručností, díky které byly výrobky velmi kvalitní. Svoji zručnost s chlapci si poprvé v historii
poměřila i čtyři děvčata v truhlářské dílně a nedopadla vůbec špatně. Děkuji touto cestou vedení
SOŠ a SOU technickému v Třemošnici za poskytnuté prostory a spolupráci, učitelům odborného
výcviku za odvedenou práci, Kovolisu Hedvikov a.s., DAKO-CZ, a.s a Městu Třemošnice za ceny a
všem, kteří se zasloužili o vydařenou soutěž.
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