ČÍSLO 2

ROČNÍK XI.

ČERVEN 2002

ZDARMA

Pohádkový les Radnice informuje
Je sobota 1. června a děti už od rána žadoní,
kdy už půjdeme do toho pohádkového lesa.
Start této akce byl na ulici Krátké, kde každé dítě
obdrželo svou kartičku. Po krátkých časových
intervalech byly děti většinou ve skupinkách
pouštěny na trasu označenou fáborky.
„Mami, mami, a kde je ten pohádkový les?“ byl
zvědavý i můj syn. „Počkej, uvidíš,“ odbývám ho
odpovědí.
Jdeme do kopce ke druhému mostu a z houští
se ozývá skřehotání čtyř JESKYNĚK, které lákají, aby se děti šly předvést v hodu šiškou. Za
každý splněný úkol dostávají soutěžící razítko na
svou kartičku.
O kus dál se vznešeně prochází PAN KRÁL
oděný v hermelínu a bílých punčoškách a PANÍ
KRÁLOVNA jen lehce našlapuje ve vysoké trávě,
aby si neumazala vlečku svých růžových šatů.
Pan král zadává další úkol, ale podlézt provazovou pavučinu jen několik centimetrů nad zemí je
přece hračka.
Další směr cesty je rybníček Šelše, kde nesmí
chybět VODNÍK, kterému již předtím někdo
vypálil rybník (k požáru hořícího rákosí byli
přivoláni hasiči – to vše se stalo v dubnu tohoto
roku). Ale jestlipak děti poznají barvy pentliček,
kterými vodník vábí soutěžící? Všichni odcházejí
s razítkem.
Kousek cesty a už vidíme dvě BÍLÉ PANÍ s bílým
závojem až na zem. Po hradbách se zrovna
neprocházely, hlídaly vchod do „tunelu“ pod
starou německou dálnicí a jenom odvážlivci
prošli několik metrů tmou, aby na konci obdrželi
další razítko.
Na Střelnici nás nečekalo nic jiného než střelba
ze vzduchovky a další razítko. Opodál jsou dvě
PRINCEZNIČKY a děti mají skákat po jedné
noze. Z křoví na ně najednou vyskočí ČERT.
Opravdu jsme se lekli a tak rychle pryč ke Třem
břízám.
V Myslivecké chaloupce rozdávala KARKULKA
všem dětem, a že jich bylo asi na 70, malé občerstvení – sodovku a párek na opékání. Každý
si jen trošku odpočinul a hurá na další soutěže.
Skákání v pytlích není vůbec snadné, ani chůze
na chůdách, ale zkusili to všichni. V přetahování
vyhrála děvčata, ne proto, že by byla silnější, ale
bylo jich více. V drátěnkové soutěži byli zase
šikovnější kluci.
Ještě poslední setkání se všemi pohádkovými
bytostmi a rozdělení posledního pamlsku
(pokračování na str. 3)

• Na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Ostopovice paní Ivany Bláhové
jednala rada obce a následně zastupitelstvo obce o rozšíření provozu mateřské
školy od školního roku 2002/2003 na dvě třídy. Paní ředitelka zdůvodnila žádost
čtyřiceti přihlášenými dětmi, které by při zachování jednotřídního provozu nemohla do mateřské školy všechny přijmout. Minimální limit na zřízení dvou tříd je
šestnáct dětí. Po zvážení situace i výhledově, což se odvíjí především od počtu
narozených dětí v jednotlivých letech, a na základě souhlasu Okresního úřadu Brno-venkov, referátu školství, rozhodlo zastupitelstvo obce o vyhovění požadavku
a provoz mateřské školy bude od září t.r. opět dvoutřídní.
Toto rozhodnutí si vyžádá organizační změny v budově mateřské školy, která
je využívaná i základní školou, a z toho vyplývající menší stavební úpravy. Pro
mateřskou školu budou vyčleněny dvě třídy (současná třída a školní družina)
a z nynější třídy základní školy vzniknou stavebním přepažením třídy dvě.
K tomuto organizačnímu a prostorovému řešení jsme přistoupili po dohodě
zástupců obce a ředitelek mateřské a základní školy, nebo třída, která původně
sloužila základní škole, byla přebudována v roce 1999 na poštu.
• OÚ obdržel oznámení od Jihomoravské energetiky, a. s., o přerušení dodávky
elektrické energie 28. 5. 2002 v době od 7.30 do 17.00 hod. z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy vysokého napětí. Z hlediska data
není tato informace nyní již aktuální, proto jí není třeba v tomto směru věnovat
pozornost. Vracíme se však k tomuto přerušení dodávky elektrické energie, neboť došlo k tomu, že doba nahlášeného vypnutí byla překročena. Jak se později
ukázalo, došlo ke dvěma chybám ze strany pracovníků JmE, a.s. Pracovníci, kteří
prováděli opravy, obnovili dodávku do sítě již v brzkých odpoledních hodinách.
V tu dobu však vypnula ochrana, což kontrolou nezjistili a z místa oprav odjeli.
Dodávka elektrické energie byla obnovena pouze v části obce. Druhou chybou
bylo to, že na dispečinku v předvečerních hodinách na telefonáty odpovídali v tom
smyslu, že na síti se stále opravuje, takže dispečer buďto nepodával správné
informace, nebo je sám neměl. Chtěli bychom naše občany informovat o tom, že
tyto opravy si neobjednala obec, ale že byly zcela v kompetenci JmE, a.s. Jelikož
se podobné výluky mohou opakovat, žádáme občany, aby věnovali pozornost
místním oznámením v rozhlase a obraceli se přímo na firmu, která výluku oznámila, na její dispečink. Obec není dodavatelem elektrické energie, takže je nutné
se obracet na dodavatele, se kterým máte smlouvu, v tomto případě JmE, a.s.
(pokračování na str. 2)

Obecní úřad Ostopovice zve všechny místní i přespolní na tradiční

které se budou konat v neděli 23. června 2002

Program:
pátek 21. 6.

20.00 hod. Předhodová zábava na hřišti sokolovny – hraje rocková skupina
Slimáci. Předpokládaný konec 02.00 hod.
sobota 22. 6. odpoledne Stavění máje na sokolovně
neděle 23. 6. 9.00 hod. Mše svatá u kaple
dopoledne Zvaní na hody s rozmarýny
14.00 hod. Průvod stárků, poté zábava na sokolovně
20.00 hod. Hodová zábava – hraje krojovaná dechová hudba Zlaťanka

Radnice informuje
(pokračování ze str. 1)

• Zastupitelstvo obce rozhodlo, že požádá o bezplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku obce. Tyto pozemky se nacházejí v zastavěné části
obce nebo jsou podle územního plánu určeny k zástavbě. Jedná se o pět parcel
o celkové výměře 9 195 m2.
• Přibližně do konce června bude provedena úprava části náměstí U Kaple,
mezi ulicemi B. Němcové a Na Rybníčku. Stavební práce provádí místní firma
VS STAV, s.r.o. Tato úprava přispěje ke vzhledu obce, neboť dlouhá léta se právě
na tento „kout“ zapomínalo, i když je součástí hlavního průjezdu obcí. Občané
žijící v přilehlých domech si jistě kulturní přístup ke svým domovům zaslouží. Po
provedení úprav již nebude možnost parkování cizích vozidel před těmito domy.
Za křižovatkou z hlavní komunikace na ulici Na rybníčku vznikne nově sedm parkovacích míst. Řidiči, kteří mají možnost parkování v garážích nebo v průjezdech
svých domů, by měli těchto možností v maximální míře využívat.
Na svoji úpravu čekají i jiná prostranství v obci. Ani na ně se nezapomíná, ale
z finančních důvodů je možno úpravy realizovat postupně.
• Obec Ostopovice vedla soudní spor s manželi, kteří jsou občany naší obce. Obec
se domáhala zaplacení vodného. Tento soudní spor byl ukončen v měsíci květnu
ve prospěch obce. V současné době se stejnými občany probíhá další soudní
spor ve věci zaplacení stočného.
• Takto se dostáváme k nejdůležitější připravované investiční akci, která naši obec
čeká v nejbližší době a která nese název „Vodovod Ostopovice“. Jedná se o výstavbu vodojemu a rekonstrukci vodovodní sítě v obci, ale to je jen připomenutí
toho, o čem jsme již informovali. Aktuálně se akce nachází v této fázi: V měsíci
květnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Jmenovaná pětičlenná komise ve výběrovém řízení posoudila šest zpracovaných nabídek od různých firem.
Jako nejvýhodnější nabídka podle předem daných pravidel byla vyhodnocena nabídka sdružení firem VS STAV, s.r.o., Ostopovice a Přemysl Veselý, s.r.o., Brno.
Nabídková cena tohoto sdružení firem činí 14 163 953 Kč bez DPH. V současné
době se dopracovává smlouva o dílo. Zahájení výstavby závisí na přidělení dotace z Ministerstva zemědělství ČR. Dle informací tohoto ministerstva je náš záměr
z hlediska priorit výstavby zařazen do Návrhu akcí se zahájením financování v roce 2002–2003. Na konečné rozhodnutí o přidělení dotace však stále čekáme.
• Pískovcový pomník padlým ve světových válkách, který je umístěn v parku za
křižovatkou na ulici B. Němcové – to jen pro upřesnění pro naše nové občany, byl
opraven. Kamenická firma očistila pískovcový blok, který byl za dlouhá léta porostlý mechem a znečištěn jak lipami, které rostou nad ním, tak z ovzduší. Písmo,
které bylo již nečitelné, kameník přetesal a zvýraznil barvou. Nyní má tedy pomník
nový kabát a je důstojnou připomínkou našich občanů, kteří položili životy za svobodu naší vlasti.

Současný stav parku kolem pomníku.

Foto Petr Dubjak

• V průběhu července bude zahájeno vysílání místního kanálu v rámci TKR z obecního úřadu. Podrobnější informace jsou v článku provozovatele, ing. Nováka, na
jiném místě časopisu.
• Vzhledem k blížícímu se času prázdnin a dovolených přejeme všem občanům a občánkům krásné léto plné sluníčka a pohody.
Ing. Lenka Andrlová, starostka obce

Prodám chatu s pozemkem
500 m2 v Ostopovicích.
Tel.: 48 52 81 78

POHANKA MILAN

Opravy plynových ohřívačů – Bosonohy
Letování + odvápnění výměníků
Tel.: 47 22 71 03, 0604 18 03 47

Sdělení ke kabelové
televizi

Místní vysílání
Jednou z možností, kterou dává televizní kabelový rozvod (TKR), je místní
TV program. Přístroje pro místní vysílání ve Vašem TKR jsou již instalované
na obecním úřadě. Místní program
bude na kanálu současného kanálu
CNN a tento bude přesunut na kanál
S19 (287 MHz). Předpokládaný termín
zahájení provozu je 1. 7. 2002.
Program bude sestaven z textových
informací: oznámení obce, kapitoly
z kroniky obce, sdělení spolků v obci,
výňatky ze zákonů, usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, informace
k TKR. To vše bude v opakující se
smyčce s krátkými přestávkami pro
přípravu nových dat. Výhledově bude
možné zveřejnit na tomto programu
také reklamu. Časem bude program
doplněn i zvukem.
Digitální vysílání
Ve vašem TKR jsou to programy TV3
a Spektrum. V Praze jsou zkušebně
digitálně vysílané čtyři programy,
do roku 2008 budou všechny české
programy převedeny z analogového
vysílání na digitální. Účastník TKR tuto
změnu pozná jen ve zlepšené kvalitě
obrazu, nebo na hlavní stanici TKR
bude digitální signál převeden na analogový. Pro individuální příjem bude
nutný digitální přijímač, jehož současná cena je 17 000 Kč.
Digitální přijímače jsou extrémně rychlé počítače a převodníky a jejich dosud
nezvládnutou závadou jsou výpadky
signálu při krátkodobých výpadcích
elektřiny nebo při vysokých mracích,
kdy vzroste chybovost přenosu dat
a přijímač ztratí synchronizaci. (Podobně jako u počítačů při krátkodobých
výpadcích elektřiny.)
Prima
Tento program je přijímán z vysílače
Hády 55. kanál. Na sousedním 56.
kanále vysílá STV1 s 1000x vyšším
výkonem z vysílače Velká Javořina,
970 m n.m. Tento program v závislosti
na vlhkosti vzduchu ruší Primu.
Markíza
Vysílač je za desatero horami a řekami,
v Bratislavě. Navíc je rušen blízkým vysílačem Sýkoř (nad Nedvědicí), který
na stejném kanálu vysílá program ČT1.
Nejčastější příčinou závad TKR ve vaší
obci jsou výpadky elektřiny u zesilovačů v trase rozvodů. Zlepšení by mělo
přinést zálohování napájení zesilovačů, které bude provedeno v průběhu
měsíce července t.r.
Televizní kabelový rozvod je majetkem
obce, a proto musí všechny změny
TKR odsouhlasit obec.
S přáním ostrého obrazu
Ivan Novák, jednatel 3C, s. r. o.

POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE KOSTELA V NOVÉM DVOŘE
„Ve čtvrtek 21. března 2002 v 9.30 hodin
v den svátku svatého Benedikta ctih. Otec
Dom Patrick Olive, opat ze Sept-Fons,
položí základní kámen kostela v Novém
Dvoře na závěr mše, kterou bude sloužit
plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Otec opat a mniši ze Sept-Fons
Vás zvou na tuto slavnost do kláštera
Matky Boží v Novém Dvoře.“ Tak takhle
nám bylo doručeno pozvání do Nového
Dvora, které jsme přijali a spolu s našim
panem farářem Janem Kovářem jsme
tuto slavnost prožili. Slavnosti ze zúčast-

nilo asi 30 mnichů ze Sept-Fons a další
hosté od nás nebo z ciziny, mezi jinými
i apoštolský nuncius v České republice,
francouzský velvyslanec v České republice, anglický architekt John Pawson
a další. Nový Dvůr je situován asi 35 km
severozápadně od Plzně v okrese Karlovy Vary. Historie tohoto kláštera v Novém
Dvoře začala před jedenácti lety, kdy do
francouzského opatství Sept-Fons vstoupili první čeští bratři. Mezi prvními byli
i bratři Petr a Jiří Kubovi z Ostopovic.
Novodvorský trapistický klášter vzniká

z trosek barokního statku, který byl
postaven v roce 1750 a byl využíván
premonstráty z nedalekého kláštera
v Teplé. Po první pozemkové reformě
v roce 1926 byl statek zabrán státem,
během doby měnil majitele, až z něho po
požáru v roce 1972 zbyly jen ruiny. Při mé
první návštěvě tohoto místa na jaře roku
1999 zde byly v jednotlivých místnostech
„ustájeny“ krávy, stropy byly propadlé, ze
střech, pokud vůbec střecha byla, rostly
stromy. A na těchto ruinách začali trapisté
v červnu roku 2000 budovat nový klášter
podle návrhu londýnského architekta Johna
Pawsona, který proslul
svými návrhy staveb
ve stylu minimalismu,
který odpovídá právě
duchu
cisterciáckých
potřeb. Jednoduchost,
užitečnost a hospodárnost jsou základními
principy
cisterciácké
estetiky. (Pozn.: Řád
trapistů je odnoží cisterciáckého řádu, vznikl
v polovině 17. století ve
francouzském klášteře
La Trappe jako přísnější
odnož cisterciáků. První
cisterciácký klášter byl
založen v roce 1098 v Citeaux ve Francii.)
Projekty zabezpečuje plzeňský architekt
Jan Soukup. Stavební práce provádí firma STARKON Jihlava.
Původní statek měl čtyři křídla uspořádaná kolem čtvercového dvora, ze tří
stran se jednalo o hospodářské budovy
a na západní straně byla budova hospodářské správy statku. Z původních
částí bylo možné zachovat jen západní
část a část jižního křídla. Zbývající křídla
bylo nutné z důvodu havarijního stavu
a značné vlhkosti zbořit a stavět nově. Na

Koutek pro naše děti
Připravila: Radka Švihálková

místě stodoly (severní křídlo) tak vyroste
nový prostý kostel, do jehož základů byl
uložen základní kámen. Kostel bude mít
táhlý obdélníkový tvar a bude proveden
ze železobetonové konstrukce. Jádrem
klášterního komplexu bude křížová chodba, která zajistí propojení stěžejních míst
kláštera, kterými jsou kostel, sakristie,
kaple, skriptorium (studovna), kapitula
(shromažovací prostor), refektář (jídelna), ošetřovna, hovorny a knihovna.
V blízkosti kláštera bude ještě zrekonstruován bývalý ovčín, který bude sloužit
pro ubytování hostů.
Dne 11. července tohoto roku bude klášter uveden do provozu a první mniši, kteří
v době stavby byli nuceni obývat nedalekou faru v Nečtinách, osídlí nový klášter.
Text a foto ing. Radim Novotný

Pes, přítel člověka

Koupě psa je jediný případ, kdy za peníze
lze získat lásku
J. B. Shaw
Myslím, že toto je úžasná lidová moudrost, která přetrvává a bude přetrvávat
přes generace, protože nikdo Vás nebude po celý svůj život dennodenně vítat
při příchodu z práce, z nákupů, z cest
tak, jako čtyřnohý přítel. Přesto se my
lidé dokážeme v závěru zachovat daleko
hůře, než by sám slušný člověk od slušného člověka očekával. A právě tomu
nasvědčuje případ přímo od nás z obce,
od našeho občana. Nejprve si hýčkal x
let přítele, nechával si od něj několik let
vyznávat přízeň a vše bral za přirozený
vztah člověka a psa. Tak to šlo 365 dní
v roce, x roků, a pes to vše vydržel. Byl
věrný, nikdy svému pánu neublížil, vždy
snášel mlčky jeho nálady a když nepříznivým osudem jeho život skončil, pán
ho vzal, strčil do igelitové tašky a během
5 minut vyhodil za obec Ostopovice do
příkopu, na nejbližším pro něj vhodném
místě! Ne však vhodném pro přítele.
A to si říkáme lidé – nejvyšší forma
života?
Radka Švihálková

Pohádkový les
(pokračování ze str. 1)

a končí jedno normální a přece něčím výjimečné
odpoledne. Rodiče si udělali čas na svoje ratolesti a na jejich svátek – Den dětí. A nemělo by
to být častěji?
„Mami, mami,“ hlásí se můj kluk ke slovu, „já
jsem myslel, že do toho pohádkového lesa pojedeme někam pryč, a my ho máme tady v Ostopovicích.“ Nemáte pocit, že i bez krále a čerta je
tu pohádkově? Tak si to nekažme.
A komu na závěr víc poděkovat? Karkulce, vodníkovi nebo bílé paní, nebo paní Dejlové za nápad nebo Sokolu za zprostředkování? Tak všem
organizátorům pořádný dík za všechny děti.
Jeden dospělák, ze kterého se na jedno odpoledne stalo malé dítě
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
– na obrázku je 12 zvířátek
– poštolce unikl zajíček

Nebezpečná
klíšťata
Blíží se doba prázdnin a dovolených a s tím

spojený dlouhodobý pobyt ve volné přírodě,
kde hrozí nebezpečí napadení klíštětem. Málokterý živočich vzbuzuje v člověku takovou
nenávist jako klíště. Tento maličký krev sající
parazit je u nás velmi rozšířen. S klíšaty se
setkáváme od dubna do října ve vlhkých
a teplých oblastech. Klíště je přenašečem
dvou vysoce nebezpečných nemocí – virózy
(klíšové encefalitidy) a bakteriózy (lymské
boreliózy). Obě onemocnění mohou mít
těžký a komplikovaný průběh s trvalými následky, pokud nejsou včas léčena.
Klíšová encefalitida je virové onemocnění
centrální nervové soustavy, probíhající ve
dvou fázích. Jeden až dva týdny po kousnutí
klíštětem (nemusí být vždycky zpozorováno,
protože živočich vypouští do rány látky tišící
bolest) dochází k bolestem hlavy a kloubů,
což připomíná chřipkové onemocnění. Následuje období bez horeček, po kterém se
však objevuje meningitida (zánět mozkových
blan), projevující se krutými bolestmi hlavy
a horečkami. Ve většině případů se vyléčí
bez následků, jsou ovšem zaznamenány
také těžké případy s trvalými následky.
Pokud je klíště infikováno baktérií borélií,
lymskou boreliózou onemocní jen asi 1 – 2 %
napadených lidí. Asi u poloviny z nich se na
místě vpichu objeví malá červená skvrnka
nebo ranka, z níž se postupně vyvine ostře
ohraničená, časem se zvětšující plocha
začervenalé kůže. Vnější projevy jsou svědivost až lehká bolestivost, známá je bolest
v kloubech.
Tyto projevy infekce mohou odeznít i bez
léčby, ale s rizikem přetrvávání původce
infekce ve tkáních hostitele a s možným
dalším vývojem nemoci. Až po několika
měsících i letech mohou být postiženy míšní nebo hlavové nervy, klouby, srdce, kůže
a další orgány. Nemoc je velmi proměnlivá,
přesná diagnostika vyžaduje laboratorní vyšetření. Proti lymské borelióze nelze předem
očkovat. Proto pokud po odstranění klíštěte
naleznete na kůži jakékoliv příznaky nebo
se ukáží jiné netypické projevy, neváhejte
a navštivte lékaře.
Očkování nás chrání pouze před klíšovou
encefalitidou. Nebezpečí kousnutí klíštěte se
dá omezit, pokud v postižených oblastech
nosíme upnuté oblečení a používáme repelentní přípravky. Důležité je ale každodenní
prohlížení těla a šatů.
Přisáté klíště okamžitě odstraníme pomocí
pinzety. Rychlým odstraněním můžeme totiž
zabránit infekci boreliózou, protože obvykle
trvá dva dny, než se bakterie dostanou do
rány. Nebezpečí onemocnění klíšovou encefalitidou se však nezmenší, nebo živočich
hned po provrtání zanechá viry v krvi.
Dříve se doporučovalo při odstraňování
klíštěte navlhčit klíště olejem, aby se zacpaly jeho dýchací otvory a tím se přimělo
k puštění. Tato procedura a použité látky
však povzbuzují živočicha k silnější produkci
slin a tím i k zesílení přenosu infekce. Proto
zásadně používejte pinzetu!
František Franc

Co může zajímat rodiče
– specifické vývojové poruchy učení
V odborné literatuře české i mezinárodní není terminologie specifických poruch učení sjednocena a jasně definována. Můžeme se setkat s pojmy – vývojové poruchy učení, specifické poruchy
učení, specifické vývojové poruchy apod. Tyto výrazy jsou nadřazeny pojmům dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie, dysmúzie a dyspraxie. Tři posledně uvedené pojmy jsou
českým specifikem, v zahraniční literatuře se neobjevují.
Co jednotlivé názvy znamenají?
Názvy jsou složeny z předpony dys-, což znamená rozpor, deformace. Další část pojmu je přejata
z řeckého označení činností, které jsou postiženy.
Dyslexie – porucha čtení. Ovlivněna může být rychlost čtení, správnost, porozumění čtenému textu.
Úroveň čtení je výrazně nižší, než všeobecná inteligence.
Dysgrafie – porucha psaní. Postižen je písemný projev, písmo je nečitelné, dítě má potíže se zapamatováním si tvarů písmen.
Dysortografie – porucha pravopisu. Zasažena není celá oblast gramatiky, ale pouze tzv. specifické
dysortografické jevy: rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, tvrdých a měkkých slabik, vynechávání, přidávání, záměna písmen či celých slabik.
Dyskalkulie – porucha matematických schopností. Projevuje se např. obtížemi v orientaci na číselné
ose, záměnou číslic (6–9), čísel (1008 – 1800), neschopnosti provádět matematické operace (násobení, dělení, sčítání, odčítání), narušením pravolevé a prostorové orientace apod.
Dyspinxie – porucha kreslení. Úroveň kresby je velmi nízká, dítě neobratně zachází s tužkou.
Dysmúzie – porucha, postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby, rozlišování tónů, zapamatování si melodie nebo rytmu.
Dyspraxie – porucha obratnosti, která se může projevovat při každodenních činnostech i ve vyučování.
Můžeme tedy říci, že poruchy učení jsou různorodou skupinou poruch, které se projevují zřetelnými
obtížemi v takových oblastech, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické
usuzování nebo počítání. Osoby se specifickými vývojovými poruchami učení jsou považovány za
žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Nejde však o osoby se stejnými problémy. U někoho
převažují tyto potíže ve čtení, u někoho v psaní nebo v matematice. Jednotlivé poruchy se mohou
různě kombinovat. Platí však, že zasahují psychiku dítěte a ovlivňují jak oblast sociální, tak pedagogickou. Aby nedocházelo k druhotným následkům – pocity méněcennosti, záškoláctví, odpor ke školní
práci apod. – je důležité včasné zjištění poruchy a kvalitní reedukační (nápravná) péče, úplná podpora
v rodině i ve škole.
Na naší škole této problematice věnujeme zvýšenou pozornost. Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), každoročně otevíráme kroužek nápravy poruch učení. Je důležité,
aby i rodiče věnovali dětem s poruchami učení zvýšenou péči podle pokynů PPP. Spolupráce rodiny
a školy tak může vést ke zmírnění či úplnému odstranění vzdělávacích obtíží.
Mgr. Lenka Lebedová, speciální pedagog

Stálý problém – černé skládky

Na toto téma již bylo popsáno mnoho stránek, a to nejenom v našem Zpravodaji. Situace se v této
problematice i přes nové možnosti ukládání komunálního odpadu do kontejnerů stále nijak výrazně
nezměnila ke spokojenosti nás všech, kteří máme rádi pořádek v okolní přírodě. Někteří občané jakoby
nechtěli žít v příjemné a oku lahodící přírodě a odhazují komunální odpad, kam je napadne a jak jim
to vyhovuje. Černé skládky jsou stále velký problém a je těžké uhlídat občany, aby tyto černé skládky
nezakládali a aby komunální odpad ukládali tam, kam patří.
Je třeba hledat další cesty k odstraňování těchto nešvarů. Pokud budeme chtít okolí obce bez černých
skládek, budeme muset více apelovat na morálku občanů, protože likvidace černých skládek je ze
zákona povinností obce a zároveň představuje pro obec velkou finanční zátěž. V případě kontroly
inspekce životního prostředí hrozí při nalezení takových skládek obci nemalé finanční postihy.
Myslím, že ti občané, kteří nám takto hyzdí okolní přírodu, by se nad sebou měli zamyslet, vždy procházka mezi odhozenými plastovými lahvemi, pytli, pneumatikami apod. není vůbec příjemná.
Je nutné věnovat v budoucnu více pozornosti likvidaci komunálního odpadu, kde je dost nedostatků.
Hlavně při třídění odpadu, kdy se kontejner v našem ekodvoře plní i tím odpadem, který by se dal likvidovat jiným způsobem (tráva, dřevo ...), a odpadem, který by mohl být surovinou k dalšímu zpracování
(sklo, papír ...), bude potřeba doplnit kontejnery pro každý druh odpadu. Do budoucna bude nezbytné
naučit se svůj odpad třídit.
František Franc
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