TISKOVÁ ZPRÁVA
Obrnice přivítají putovní výstavu leporela z dětských kreseb
Do Obrnic dorazí 18. listopadu putovní výstava leporela, které je sestaveno z kreseb více než tří
tisíc dětí z celé České republiky. Měří přes 500 metrů a je oboustranné. Dílo je výsledkem projektu
„Společně to dokážeme, pojďme tvořit barevnější svět“, do něhož se zapojily i děti a učitelky
obrnické mateřské školy.
Vzhledem k rozměrům leporela organizátoři výstavu rozdělili na dvě části. Jedna putuje po
východní části Česka, druhá po západní. „Právě ta bude k vidění v prostorách místního
Integrovaného centra volnočasových aktivit. Slavnostího zahájení v16:00 hodin se zúčastní autoři
povedených obrázků a jejich rodiče, představitelé obce a další významní hosté. Pozvali jsme i
zájemce z řad nejširší veřejnosti. Leporelo bude k Obrnicích k vidění do 30. listopadu,“ uvedla
ředitelka mateřské školy Vladimíra Šustková.
Zadáním projektu bylo ztvárnit svět, ve kterém by děti rády žily. „Malí autoři nebyli ve svém
projevu nijak omezeni. V souladu s ideovým obsahem projektu učitelky zvolily přístup, že vše je
možné, realitu si tvoříme my sami. Výsledek mě svou kreativitou velmi mile překvapil. Určitě stojí
za to přijít se na obrázky do kulturního domu podívat,“ doplnila ředitelka.
Obě půlky leporela putují po školách, školkách, rodinných a kulturních centrech a galeriích. Znovu
se spojí v červnu 2014 v Praze, ukončení putovní výstavy završí společná akce pro děti i dospělé.
Místo, kde bude leporelo trvale umístěno, autoři projektu zatím hledají.
Školku v Obrnicích navštěvuje 75 dětí. Čeští chlapci a dívky se tu dennodenně setkávají s
vrstevníky romské, vietnamské, africké, ukrajinské nebo kazašské národnosti. Žádná nevraživost či
spory tu ale podle Šustkové nepanují. Do mateřské školy jezdí také děti z blízkého okolí, kromě
Mostu například z Korozluk či Patokryjí.
Kvalifikovaný personál včetně dvou vysokoškolsky vzdělaných odbornic na speciální pedagogiku
umožňuje, aby se učitelky věnovaly dětem individuálně s ohledem na jejich specifické potřeby.
Školka se už třetím rokem zaměřuje na podporu vzdělávání dětí většinové společnosti, dětí jiného
etnika, dětí cizinců, ale i dětí zdravotně postižených společně v jedné třídě.
Školka se zapojuje do řady nejrůznějších aktivit. Kromě výukových programů pro děti i rodiče
pořádá také osvětové besedy s odborníky na předškolní výchovu. Pochlubit se může i úspěchy v
celostátních, zejména výtvarných soutěžích. „Zajímají se o nás i v německém rozhlasu. Redaktorka
přijede natočit rozhovory s pedagogy o inkluzivním vyučování,“ upozorniila ředitelka.
Školku obec také postupně modernizuje a zvelebuje. Podařilo se získat dotaci EU na zateplení
obvodového pláště budovy, v letošním roce se v celém objektu mění koberce za krytinu z PVC a
kryty na radiátorech topení.
Více informací:
ředitelka MŠ Vladimíra Šustková - tel: 476 118 212, mobil: 608 763 366, e-mail:
msobrnice@volny.cz, web: www.msobrnice.cz
Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města
Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých
2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti
romského etnika. Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic,

současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obec s ročním
rozpočtem zhruba 40 milionů korun získala dosud dotace v celkové výši kolem 132 milionů
korun. Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se
sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi. Z příspěvků
ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat
kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či
zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

