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Paní Moravcová mluvila o svém Životé,o pohybu po ulicích našehoměsta, o jízdě
v dopravníchprostŤedcích,o jejich běŽnlch nákupech, návštěváchrestauracíatd. Nic
pro ni jiŽ není pÍekáŽkou,naučila se pohybovat po svémbytě, vaŤí,pere, nakupuje
a pŤi těchto činnostechvyltŽivá spoustu kompenzačníchpomricek, o kteqich ani my
nevíme,Že existují.Žaci mcti moŽnost vyzkoušet si rozlišovačbarev Colortest, indikátor hladiny a Šablonybankovek, podle nichŽ osoby se zrakovym postiŽenímzjišéují
jejich hodnotu. Pro děti měla pŤipravenoui ukázku Braillova písma,jeŽ se nevidomí
učía pomocí něj mohou i číst.
Paní Moravcová je členkouněkolika institucí,jeŽ pomáhaji osobám se zrakov'.fm
postiŽením,a zdá se, Že pro ni není nic problém.V našemměstě poŤádá riuné akce
pro širokou veŤejnostjako je ,,Kavárna ve tmě.., soutěŽevodicích ps a v neposlední
Ťaděkulturní poŤad,,Barevnátma*s moderátorem Pavlem KŤíŽem.
Dvě hodiny ve společnosti paní Moravcové a jejího pejska utekly velmi rychle
a budeme se těšitna dalšísetkání.
Zs onočenskd,Dobruška

Záci nawhli' jak pŤipravitměstoDobrušku
na častější
vyskyt extrémních
klimatickfch jevu
obnovu železniceDobruška - opočno, EKomikrobus pro pŤeváŽeníseniorri
po městě' novécyklostezky do okolních obcí a kontejnery na bioodpad. Tato opatŤe.
ní pŤedstaviliŽáci 8.B ZŠ Františka Kupky ve svémvítěznémnávrhu zastupitel m
města v zastoupenípana StarostyIng. Mgr. Petra Tojnara.
Dvě základníškolyz Dobrušky(ZŠPulická a ZŠFrantiŠkaKupky) se v záťr20|5
zapoji|ydo projektu ,,Adaptace sídelna změnu klimatu... Žáci spolu se sqimi pedagogy měli během posledních šestiměsícri za ukol prozkoumat svá města a na zákJadě
svéhobadatelskéhov!'zkumu navrhnout konkrétnímístníadaptačníopatŤení,aby se
města lépe pŤipravila na dopady častějšíhov.fskytu extrémníchklimaticlo.fch jev .
Takoafmi jevy jsou napŤíkladpŤívalovédeŠtě,ledovky, extrémnímrazy, extrémní
sucha nebo naopak povodně. Pomocí včasnfch a chytqfch opatŤeníje totiŽ moŽné
dopad m změny klimatu na sídlapŤedcházet,počítats nimi a pŤipravitse na ně.
Projekt sestával ze sedmi tematicky zaměŤenychbadatelsh.ich aktivit. V závěru
kaŽdéaktivity Žáci na mapu města vynesli adaptačníopatiení. Součástíprojektu byla
takétematicky zaměÍenáexkurze, věnovaná koloběhu organickéhmoty, a simulační
hra' v jejímŽrámciŽáci otestovali funkčnostjiŽ zaznamenanychadaptačníchopatŤení'
Projekt ,,Adaptace sídel na změnu klimatu.. byl slavnostně zakončen ve tŤetím
unorovém t .dnu prezentaci navrŽenych opatŤenípŤed zastupiteli a odborn1imi pracovníkykaŽdéobce. odborná komise vyhodnotila nejlepšínávrhy pro město. Žakovskénávrhy adaptačníchopatŤeníSe stanou součástípŤípadov.ichstudií a budou slouŽ1tjako podklad pro tvorbu místníchadaptačníchstrategií.Jsme rádi, Že názor Žáktl
je pro.zastupitele obcí d leŽit!. Posílení ochoty Žákri jednat ve prospěch Životního
prostŤedíbylo jedním z cílri projektu. Projekt byl podpoŤen grantem z Islandu'
Lichtenštejnskaa Norska. odměny do soutěŽevěnovala IQLANDIA' o. p. s.
Víceinformací:Ing. Alžběta Skodová, koordinátorka projektu pro školy
Ekocentrum Koniklec, o. p. s., Wkova 2725/34, I30 00 Praha 3
e- mai I: alz beta.skodoya@ekocentrumkoniklec.cz
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poprali se ctí'66
,,Češise se špatnympočasím
to jsou slova, kter mi zhodnotil Marc Frapporti, pŤedsedaskibobovéfederace,
letošnívelmi uspěšnémistrovství světa v jízďě na skibobech, které se uskutečnilo
od 18. do 20. unora v Deštnémv orlickÝ.ch horách a které poŤádal Skibob klub
Dobruška. I kdyŽ letošni zima zimnim sportrim moc nepŤála,pŤestose toto mistrovstvístalo dristojnou oslavou 50. v!'ročívzniku Skibob klubu Dobruška. Samotnéoslavy pak prováze|avystava uspoŤádanáprávě k tomuto qiročí v malém sále Společen.
skéhocentra - Kina 70 a rockoqi bál.
Skibob se totiŽ poprvé objevil v orliclc!'ch horách v letech |964_|965 jako upra.
ven1irám staréhokola, ke kterémubyly pŤipevněnylyŽe. o rok později uŽ parta mlakterá tomuto novému sportu propad|a, zak1ádáoddí|v té době ještě
d1fchnadŠencrj,
pod hlavičkou|yŽari. To se psal rok l 966 a nikdo z nich tenkrát ještěnetušil'Že se zakládá tradice, kterájednou pŤerostev poŤádánímistrovstvísvěta a světov ch pohár .
A ani qfsledky samotn}ich dobrušshích skibobistri na letošnímmistrovství světa
nezristávajípozadu za uspěchem samotnéhomistrovství'V DobruŠcetotiŽ letos
zristalo 26 meda1|i,které vybojovalo 14 závodníkri, kteŤísi svÍ'miÚsledky zajistili
ričastprávě na tomto ,,domácím..mistrovství.Z těch 26 medailí bylo 8 z|atych,
9 bronzov}'ch a 12 ,,bramboror".fch...
9 stŤíbrn!.ch,
- JMe -

Umístěnískibobistu Skibob klubu Dobruškana mistrovstvísvěta:

Kategorie Jméno
Skaláková G.
Zákyné
Pago M.
Žaci
BaláčekJ.
Pohl P.
Harnach D.
JunioŤi
Preclíková S.
Ženy
Harnachová K.
JaŠkováG.
HaškováZ.
Koneěná K.
DAK 2
TrunečkováJ.
DAK 3
Tribula M.
HAK 2
Harnach P.
Flegl B.
HAK 3

Super-G obŤíslďom
3554
4433
5544
9889
2443
1^
LA

<t

4
l0
2
1
2
4
2

6
1079
333
lll
t2l
443
312

Slalom Komb.

t2
128
l0

1

