Děkanka a docent univerzity
v Nigérii na zkušené v Bruntále
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Základní školu v Rýmařovské ulici v Bruntále navštívila děkanka univerzity Florence Obi
Banku a docent Ajayi Omoogun z Nigérie. Afričané se zajímali o využití iPadů ve výuce

Deset rodin se těší na nové bydlení v bruntálské Skrbovické ulici.
Byla to jediná plocha ve městě, v
níž byla výstavba domů možná.
Práce na přípravě plochy pro výstavbu rodinných domů Skrbovická pokračují. Nově vznikají
komunikace a inženýrské sítě pro
výstavbu deseti rodinných domů
v lokalitě Skrbovická.
(kaj)

Deník byl u toho

Připomenuli si konec války

KAREL JANEČEK

Bruntál, Nigérie – Doktorky
Lenka Gajzlerová a Ivana Márová z Masarykovy univerzity v Brně přivezli do bruntálské základní školy v Rýmařovské ulici „na zkušenou“
význačné osobnosti nigerijského vysokého školství.
Sympatická dvojice Florence
Obi Banku a Ajayi Omoogun
nahlédla do běžné výuky školy, ale i do moderního vyučování, které umožňuje bruntálským pedagogům zlepšovat
život postiženým mladým lidem.

Pokračování ze strany 1
„Nezapomínejme bránit svobodu také svým jasným občanským postojem. Protože
signály, které tyto válečné
střety vysílají, nesmíme ignorovat. Jsou znameními, že i
naše svoboda by mohla být
ohrožena.
Nedopusťme, aby smrt těch,
kteří nám ji před 70 lety vybojovali, přišla nazmar,“ uzavřela starostka a připomenu-

la, že o uchování pamětinároda se snaží nejen rodiče a prarodiče předáváním osobních
vzpomínek, ale povědomí o
válce a holocaustu získávají
žáci i studenti také od svých
učitelů na všech stupních škol.
Následně starostka pozvala
přítomné na komponovaný
pořad Válka očima dětí, který
připravili Pedagogové a žáci
Základní umělecké školy Krnov.

V Africe chybí
elektřina
Byl to třídní program, zaměřený na práci s iPady ve vyučování, který Nigerijce do
Bruntálu zlákal při jejich návštěvě České republiky. Docent Ajayi Omoogun se zabývá vzděláváním v oblasti životního prostředí a včleňováním nových technologií do
výuky. „K nám do země přijeli
spolu s docentkou Florence
Obi Banku v rámci programu
Erasmus studovat na měsíc
systém vzdělávání. Jsou hosty
naší univerzity,“ řekla doktorka Ivana Márová.
Oba Nigerijci jsou aktivní v
oblasti speciální pedagogiky,
a právě to je přivedlo do Bruntálu. Děkanka je vedoucí ka-

AJAYI OMOOGUN (vlevo) a Florence Obi Banku (vpravo) z Nigérie při výuce s iPady v bruntálské
Základní škole Rýmařovská. Foto: Deník/Karel Janeček
tedry speciální pedagogiky
univerzity města Calabar v
jižní Nigérii a v Bruntále se
zajímala o zdravotně postižené žáky a jejich moderní výukové postupy, díky nimž se lépe včleňují do běžného života.
Sami mají v Africe problémy
nejen s připojením na internet, ale v mnoha oblastech i s
dodávkou elektrické energie.

Naučí se nakupovat
Ve škole v Rýmařovské ulici
prostřednictvím iPodů učí žá-

ky například nakupovat.
„Naučí se postup, díky němuž
si předem promyslí, co si potřebují pořídit. S tímto seznamem následně nemají potíže
se orientovat v prodejně,“
řekla asistentka Veronika
Černotová, která pomáhá s
postiženými chlapci třídnímu
učiteli Vojtěchu Gybasovi.
„Naučíme naše chlapce vytvořit obsah v aplikaci s časovou osou, při tom spoléháme
na jejich představivost,“ uvedl Vojtěch Gybas. Metody
bruntálské školy nigerijská

dvojice podrobně prozkoumala, a využije je při vyučování afrických dětí.
„Vzdělávání v jednadvacátém století je primárně směrováno u nás v Nigérii do větších měst. Obdivuji vysokou
kvalitu školního vyučování v
Bruntále, které se počítá spíše
mezi menší města. To je hlavní důvod, proč jsme oba přijeli
v rámci naší návštěvy právě
do Bruntálu. Zdejší metody
jsou na vysoké úrovni,“ shrnul návštěvu docent Ajayi
Omoogun.

ČESTNOU STRÁŽ u památníku obětem válek a násilí drželi krnovští skauti i vojáci. Foto: Deník/Fidel Kuba

Válečná munice slouží coby suvenýr z Osoblažska
Mezi specifika Osoblažska patří nejen Mina zabila chlapce
úzkokolejka a nezaměstnanost, ale také
Kolem munice z války sice komnožství zbraní a munice, které se zde už luje plno veselých historek,
ale přímo v Krnově způsobila
sedmdesát let válí na polích a v lesích.
tragédii.
Deník zaujalo
FIDEL KUBA

Osoblažsko – Po osvobození
Osoblahy se frontová linie zastavila. Jednotky Rudé armády a Wehrmachtu stály proti
sobě na pozicích u Slezských
Rudoltic víc než měsíc, aniž by
postupovaly nebo ustupovaly.
Protože se po dlouhou dobu
vzájemně ostřelovaly, jsou pole na Osoblažsku dodnes plné
střepin a munice. Pro místní
zemědělce a lesníky je setkání
s pozůstatky války běžné.
Dnes k nim přibili i lovci pokladů s minohledačkami.
„Každý z nás už viděl na poli různé typy výbušnin, ale nikdy nic nevybuchlo, takže z takových
nálezů
nemáme
strach. Po tolika letech v zemi
snad už bomba nemůže být nebezpečná. Místo útěku si naopak každý chce vyoranou
bombu prohlédnout z blízka,“
popsala před časem zkušenosti
zemědělců
Jarmila
Schnaubeltová, která hospodaří na Osoblažsku u Slezských Pavlovic.

Zemědělci se nebojí
Někteří zemědělci z Osoblažska rozeznají základní typy
munice a vědí, zda patřila sovětské nebo německé straně.
Pamětníci vzpomínají, jak
kdysi na poli sbírali nábojnice
a větší střepiny jako kovový
šrot do sběrných surovin. Zatímco místní berou rezavou
munici jako neškodnou raritu, přivolaní pyrotechnici a
policisté jsou nesmlouvaví.

„Policisté s tím nadělají
hrozné ciráty, ale kdysi jsme
ty bomby a miny běžně sbírali
a nosili na konci šichty k vedoucímu do kanceláře. Jednou za námi přišel policista, ať
mu ukážeme, kde přesně leží
bomba, kterou jsme vyorali.
Když jsem mu řekl, že leží v garáži na ponku, byl z toho nešťastný. Bál se, že dostane vynadáno od pyrotechniků, že
bombu nezajistil na místě nálezu. Slyšel jsem o případu,
kdy policisté ukecali traktoristu, ať odveze bombu zpátky
na pole, aby z toho neměli průšvih,“ zavzpomínal jeden z
místních zemědělců na veselé
historky o výbušninách.

Pravdivé historky
Vzpomínky zemědělců doplňují svým svědectvím i bývalí
pohraničníci,
kteří
na
Osoblažsku střežili polskou
hranici před vstupem do
Schengenu. „Zemědělci často
nosili munici z polí přímo na
policejní služebnu. My jsme
ale měli instrukce, že munice
musí zůstat na místě nálezu a
nikdo kromě pyrotechnika s ní
nesmí hýbat. Zemědělcům,
kteří našli minu několikrát do
roka, se nechtělo přerušit práci a čekat na pyrotechniky.
Když nám přinesli na služebnu minu nebo granát, nastal
problém. Zatímco zemědělec
posbíral munici na vlastní triko, my jako pohraničníci jsme
se jí nesměli ani dotknout. Tak
jsme nálezce žádali, ať to sami
uloží do bedny s pískem, co
tam byla pro případ požáru,“
potvrdil jeden z bývalých pohraničníků.

Několik let po válce traktorista s cisternou poblíž dnešní
ulice Na Nivě pozval na projížďku místní kluky. Dětské
radovánky ukončila detonace, když cisterna najela na minu.
Hoch jménem Vladimír Vymazal zahynul a jeho kamarád Ladislav Weiss byl velmi
těžce raněn. Těžce zraněný byl
traktorista i další muž, který
následkům zranění podlehl
asi měsíc po výbuchu. Tato
tragédie se v Krnově odehrála
v červenci 1952.

Most po výbuchu
Další vzpomínkou na konce
války je most v Krásných
Loučkách, který spojuje polský a český břeh. Dodnes
uprostřed mostu zeje díra způsobená výbuchem.
„Otvor v mostu pravděpodobně vznikl při výbuchu letecké bomby, protože podélná
i příčná výztuž kolem otvoru je
potrhaná. Beton oblouku zde
drží na zdeformovaných prutech výztuže. Jinak je pohled
na boky betonového oblouku
bez výrazných vad,“ popsal ve
svém posudku díru v mostě
Pavel Kurečka.
Při rekonstrukce mostu
přes řeku Hrozová mezi Bohušovem a Matějovicemi před
třemi lety bylo nutné odbagrovat nánosy kolem betonového pilíře. Při tom se ukázalo, že od války až dodnes byl
tento most připraven k destrukci výbuchem.
U paty betonového pilíře
byly trhavina v železném obalu, ale bez zápalky, jen s kabeláží.

DESETIKŘÍDLÁ MINOMETKA ráže 82 mm sloužila za války sovětské armádě. Podobné suvenýry
nachází na Osoblažsku zemědělci, lesníci, houbaři i lovci pokladů s minohledačkami.
Foto: Deník/Fidel Kuba

Neověřená historka
V Krnově koluje historka, že
při stavbě domova důchodců v
Rooseveltově ulici narazil

bagr při hloubení základů na
kovový válec. Z výkopu vykukovala jen hrana, zbytek byl
pod zemí. Dělníci předpokládali, že to bude starý bojler nebo fekální jímka, proto přišli s

nápadem navařit na válec oko
na upevnění lan a vytáhnout
předmět z výkopu traktorem.
Naštěstí někdo přivolal pyrotechniky dřív, než se do pumy
pustili amatéři se svářečkou.

