HANUŠOVICKÉ NOVINY
Záøí 2013

èíslo 9

roèník 19

cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

Milí áci, váení rodièe,
ve školním roce 2013/2014, který zaèíná, nás èeká velký
kus práce, protoe jsme úspìšnì „dopadli“ v nìkolika projektových ádostech. Nìkteré informace byly v srpnových
Hanušovických novinách, pøesto si je dovolím krátce zopakovat, protoe se jedná o akce, které jsou významné nejen
pro školu, ale i pro mìsto Hanušovice:
Mìsto, jako zøizovatel ZŠ a MŠ Hanušovice, velmi úzce
spolupracuje pøi získávání dotací s jejími zástupci.
1. Mateøská škola Hanušovice
Dìtské høištì v pøírodním stylu
V rámci spolupráce mìsta a mateøské školy vznikl projekt
„Dìtské høištì v pøírodním stylu“. Projekt øeší velmi citlivì vybrané herní a výukové prvky v pøírodním stylu, z pøírodních materiálù, které budou osazeny na høišti u MŠ po odstranìní
stávajících, ji nevyhovujících prvkù. ádost o dotaci na tento
projekt byla uplatnìna v rámci Operaèního programu ivotního
prostøedí. Celkové náklady projektu jsou 1 362 771,- Kè
(100 %), z toho podíl mìsta èiní 136 277,- Kè (10 %) a dotace
1 226 494,-Kè (90 %). V letošním roce by mìla probìhnout
výbìrová øízení na dodavatele, uskuteènìní celé realizace se
pøedpokládá v první polovinì roku 2014.
2. Základní škola Hanušovice
Mezinárodní den zvíøat v Hanušovicích
V rámci Programu podpory environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty v Olomouckém kraji pro rok 2013 na
akci Mezinárodní den zvíøat, který se koná 4. 10. 2013. Celá
akce je rozdìlena do ètyø blokù – Péèe o zvìø, Myslivost, Rybáøství a Ornitologie. Èást se uskuteèní v prostorách základní
školy a èást na stanovištích v pøírodì, kde se dìti dozví informace od odborníkù na jednotlivá témata. V rámci projektu vzniknou výukové tištìné materiály. ádost o dotaci
byla schválena k financování a celkové náklady projektu jsou
19 937,- Kè (100 %), z toho podíl adatele je 1 993,- (10 %) a
dotace 17 944,- Kè (90 %).

Mistrovství svìta
ve speed badmintonu 2013 v Berlínì
Tenisový areál Steffi Grafové v nìmeckém Berlínì byl dìjištìm
letošního mistrovství svìta ve speed badmintonu, které se koná
kadé dva roky. Støídá se tak pravidelnì s mistrovstvím Evropy. Zúèastnilo se ho více ne 500 hráèù ze 32 zemí, vèetnì „exotických“
úèastníkù z Mauricia, Nového Zélandu, Austrálie, Argentiny èi
Puerto Rica. Èeská výprava byla tentokrát osmnáctièlenná, co
svìdèí o rozvoji speed badmintonu v ÈR. Zastoupení mìly kluby
z Pardubic, Prahy, Olomouce a také SPV Hanušováèek (skvìlé 5. a
9. místo). Po historicky první èeské medaili na ME v loòském roce
„pøišla“ letos v Berlínì první medaile pro ÈR i na MS. Podaøilo se ji
získat Annì Andrlové z Pardubic (bronz v kategorii dívek do 14 let).
Koneèné umístìní èeských hráèù na MS ve speed badmintonu:
Kategorie dívky U14 (celkovì 16 hráèek)
3. Anna Andrlová, 5. Eliška Andrlová,
9. Blanka Podvolecká (SPV Hanušováèek)
Kategorie mui 40+ (celkovì 87 hráèù)
5. Pavel Podvolecký (SPV Hanušováèek), 17. Marcel Patìk,
43. Jan Jonáš st., 43. Miloš Vojáèek, 43. Roman Suchel
Èeši v ostatních kategoriích:
9. Anna Zítová (dívky U18), 9. Jana Scholzová (eny 35+),
17. Daniel Nevrkla (mui Open),
33. Michal Scholze (mui Open), 79. Jiøí Kašpárek (mui Open)
17. Jan Baïura, Matyáš a Jakub Makarovi (chlapci U14),
19. Lukáš Batala, Jan Jonáš ml. (chlapci U18)
-pod

Zvládnu fyziku a chemii - HRAVÌ!!!
Grantový projekt s názvem „Zvládnu fyziku a chemii HRAVÌ!!!“. Jedná se o projekt v rámci globálního grantu
CZ.1.07/1.1.26 – „Zvyšování kvality ve vzdìlávání v Olomouckém kraji II“ Operaèního programu Vzdìlávání pro
konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpoètu ÈR a Evropského sociálního fondu. Celková výše dotace pro školu je 2 745 438,80 Kè. Cílem projektu je zvýšit
zájem ákù o vìdecko-technické obory. Samozøejmì škola
v rámci projektu zmodernizuje své uèebny fyziky a chemie.
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
66. jednání - 22. 7. 2013
- schválila program 66. jednání RM dne 22. 7. 2013
- vzala na vìdomí informaci o kontrole usnesení
- schválila zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èást pozemku
pè. 1612 v kú. Hanušovice na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 892/1 a 896 v kú.
Hanušovice, uloila starostce smlouvu podepsat
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
pozemku pè. 892/1 a 896 v kú. Hanušovice a uloila starostce
dohodu podepsat
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 199/7; 889/2;
889/16 a 896 v kú. Hanušovice a uloila starostce smlouvu podepsat
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
èásti pozemkù pè. 151/5; 151/11; 889/16 a 889/2 v kú. Hanušovice a uloila starostce dohodu podepsat
- schválila zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èásti pozemkù
pè. 432/3; 433/1; 432/1 a 432 v kú. Hanušovice na úøední desce
mìsta Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
èásti pozemku pè. 432/3 v kú. Hanušovice a uloila starostce
dohodu podepsat
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
èásti pozemku pè. 432/3 v kú. Hanušovice a uloila starostce
dohodu podepsat
- schválila návrh odpovìdi na upozornìní obèana na špatný
stav komunikace
- schválila Nevýhradní licenèní smlouvu o uití Základní
báze geografických dat
- schválila smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene – kanalizaèní pøípojka na pè. 1645/1 v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu - vodovodní pøípojka na pozemku pè. 597/2 v kú. Hynèice nad Moravou, a
uloila starostce smlouvu podepsat
- schválila návrhy smluv na nebytové prostory a uloila starostce smlouvy podepsat
- vzala na vìdomí uvolnìní bytu 1+1 v domì èp. 72 a uloila
zveøejnit oznámení o volném bytì na úøední desce mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí uvolnìní garáe k pronájmu a uloila zveøejnit oznámení o volné garái na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila ádost o ukonèení nájemního vztahu k bytu dohodou a uloila starostce dohodu podepsat
- vzala na vìdomí protokol o revizi knihovního fondu v Mìstské knihovnì Hanušovice
- schválila návrh Mìstské knihovny Hanušovice na vyøazení
knihovních fondù
- schválila souhlas s udìlením licence pro veøejnou autobusovou vnitrostátní linku 930220 a 930213 pro dopravce ARRIVA MORAVA, a. s. od 15. 12. 2013
- vzala na vìdomí pravidla pouívání znaèky – Logomanuál
- vzala na vìdomí nabídku uspoøádání elektronické aukce
- vzala na vìdomí informaci o projektu bydlení pro seniory

- vzala na vìdomí zápis Finanèního výboru z veøejnoprávní
kontroly u H. O., s. r. o.
- schválila výbìrovou komisi pro veøejnou zakázku – zateplení budovy MÚ a realizace výmìny oken a výbìrovou komisi
pro veøejnou zakázku realizace zelenì
- vzala na vìdomí informaci místostarosty mìsta o jednání ve
vìci územního plánu
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
67. jednání - 8. 8. 2013
- schválila program 67. jednání RM dne 8. 8. 2013
- vzala na vìdomí informaci o kontrole usnesení
- schválila návrh rozpoètového opatøení è. III. v r. 2013
- schválila smlouvu na pojištìní osobního vozidla – produkt
NAMÍRU
- v souvislosti s dìlením pozemkù pè. 794/1 a 799/1 v kú. Hanušovice trvá na svém pùvodním rozhodnutí ze dne 2. 5. 2012
- schválila souhlas ke stavu inenýrských sítí – pøíprava studie staveb revitalizace trati Bludov-Jeseník
- vyjádøení ke stavbì „Obnova a udrovací práce MVE Hanušovice“ poádala doplnit o konkrétní podmínky
- schválila uzavøení nájemní smlouvy o pronájmu nebytového sklepního prostoru a vyslovila souhlas s provedením stavebních úprav tohoto prostoru
- doporuèuje zastupitelstvu mìsta zveøejnit oznámení o zámìru prodeje pozemku pè. 74/3 v kú. Hynèice, kdy kupující
uhradí veškeré náklady související s prodejem pozemku
- rozhodla ve vìci návrhu SS Ol. kraje - majetkoprávní vyrovnání dle geometrického plánu è. 1149-75/2013 ze dne 1. 8.
2013 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 432/3 v kú. Hanušovice a uloila starostce smlouvu podepsat
- schvaluje zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èásti pozemkù
pè. 229 a 1663 v kú. Hanušovice na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila výši vstupného na divadelní pøedstavení pohádky
Pyšná princezna v DK Hanušovice dne 22. 9. 2013
- schválila ádost o výmìnu bytu v DPS Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o uvolnìní nebytového prostoru
k pronájmu a uloila zveøejnit oznámení na úøední desce mìsta
Hanušovice
- rozhodla ve vìci pøidìlení garáe na ul. Hlavní 190, Hanušovice
- rozhodla ve vìci pøidìlení bytu 1+1 na èp. 72, ul. Hlavní,
Hanušovice
- rozhodla o pøidìlení bytu v DPS Hanušovice
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o zmìnu odpisového
plánu na r. 2013
- schválila výsledek výbìrového øízení na výmìnu oken v budovì MÚ
- vyslovila souhlas s udìlením licence pro veøejnou autobusovou vnitrostátní linku 930228 a 930227 pro dopravce ARRIVA MORAVA, a. s. od 15. 12. 2013
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

SPV Hanušováèek a Sportovní klub Hanušovice zvou opìt do tìlocvièny!
Zájemci o pravidelné hodiny cvièení pøedškolních dìtí, cvièení actva, florbalu actva, florbalu dorostu a dospìlých, speed
badmintonu bez rozdílu vìku a výkonnosti, halové kopané èi volejbalu se ji nyní mohou pøihlásit èi informovat na e-mailu:
hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz.
Rozvrh bude zveøejnìn na www stránkách obou sdruení a ve vitrínì u pošty.
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Milí áci, váení rodièe
(dokonèení z 1. strany)
Dále mi dovolte, abych Vás informoval o zmìnách, ke
kterým došlo v dùsledku úpravy Rámcového vzdìlávacího
programu pro základní vzdìlávání (dále jen RVP ZV) a pro
které bylo tøeba upravit i náš vzdìlávací program (dále jen
ŠVP).
Oblast úprav, charakteristika zmìny a zdùvodnìní:
1. Matematika a její aplikace:
Na základì poadavkù mezinárodních výzkumù TIMSS a
PISA bylo v tomto vzdìlávacím oboru pøesunuto uèivo o
zlomcích a desetinných èíslech ji na 1. stupeò ZŠ. Tento
poadavek byl doporuèen také Jednotou èeských matematikù a
fyzikù.
Dùvody:
Detailní rozbor výsledkù èeských ákù 4. roèníkù v matematické
èásti mezinárodního šetøení TIMSS ukázal neobyèejnì velkou relativní neúspìšnost našich dìtí pøi øešení úloh z tematického okruhu
zlomky a desetinná èísla. Ukazuje to na odlišný pøístup k zaøazování
tohoto uèiva v zahranièí a u nás a na nìkteré širší souvislosti postavení matematiky v kurikulu. Porovnání prùmìrné úspìšnosti ukázalo,
e èeští áci podali ve srovnání s prùmìrem ostatních zemí srovnatelný nebo lepší výkon ve všech oblastech uèiva kromì tématu zlomky a
desetinná èísla. Ve zlomcích a desetinných èíslech jsme za ostatními
úèastníky výzkumu zaostali zhruba o 18 procentních bodù. Také porovnání úspìšnosti v jednotlivých úlohách ukázalo, e mezi deseti
úlohami, v nich èeští áci relativnì nejhùøe uspìli, bylo šest úloh z
oblasti zlomkù a desetinných èísel.
Z uvedených dùvodù došlo k posunu zahájení výuky o
zlomcích a desetinných èíslech na 1. stupeò ZŠ.
2. Jazyk a jazyková komunikace:
Na základì zjištìní pracovních skupin pro cizí jazyky a
upozornìní uèitelské veøejnosti, Èeské školní inspekce a
dalších podnìtù, e výstupy vzdìlávacích oborù Cizí jazyk a
Další cizí jazyk v nároènosti na áka ne zcela odpovídají
Spoleènému evropskému referenènímu rámci jazykù, byly
pøepracovány vzdìlávací oblast Jazyk a jazyková komunikace,
vzdìlávací obor Cizí jazyk a vzdìlávací obor Další cizí jazyk,
který byl souèasnì pøesunut z kapitoly Doplòující vzdìlávací
obory do vzdìlávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a
zároveò byla øešena jeho závaznost pro áky a školu.
Od školního roku 2013/2014 zaøazuje škola Další cizí jazyk
podle svých moností nejpozdìji od 8. roèníku v minimální
èasové dotaci 6 hodin, kterou škola musí vyuít pouze pro tuto
výuku. Pouze v odùvodnìných pøípadech (áci se SVP,
nedostateèné personální a organizaèní zajištìní výuky apod.) je
moné dotaci pouít pro upevòování a rozvíjení Cizího jazyka.
Tato zmìna neplatí v roce 2013/2014 pro 9. roèník!
Dùvody:
Region Èeské republiky nedisponuje pøirozeným
vícejazyèným prostøedím tak jako nìkteré evropské státy. Z
ekonomicko-politických a kulturních dùvodù je ovšem pro
obèany této zemì nesmírnì dùleité mít schopnost komunikovat
alespoò ve dvou cizích jazycích, tj. nejlépe v jednom z
globálních jazykù a v jednom z regionálnì èi kulturnì blízkých
jazykù. Zavedení výuky dalšího cizího jazyka, alespoò v podobì,
která je v RVP ZV, významnì pøispívá k rozšíøení celkového
rozhledu áka. Pøitom nelze oèekávat, e áci budou umìt
všechny jazyky stejnì dobøe, ale budou se moci díky nim
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dorozumìt. Tímto krokem bude podpoøena výuka jiných jazykù
ne angliètiny a bude podpoøeno fungující další vzdìlávání
uèitelù cizích jazykù. A zavedením dalšího cizího jazyka lze
hovoøit o naplòování principu mnohojazyènosti.
3. Na základì mezirezortních jednání byla do RVP ZV
zaèlenìna, dopracována nebo upravena nìkterá aktuální a
dùleitá témata, je mají své opodstatnìní ve vládních
dokumentech nebo v legislativních dokumentech pøíslušných
rezortù. Tìmito tématy jsou:
Finanèní gramotnost (ministerstvo financí) - jediné nové
téma, které bylo zaèlenìno do RVP ZV.
Dùvody: Vybavit áky takovými znalostmi, dovednostmi a
hodnotovými postoji, aby byli schopni finanènì zabezpeèit sebe
a svou rodinu v souèasné spoleènosti a aktivnì vystupovat na
trhu finanèních produktù a slueb. Jako finanènì gramotný obèan by mìl být schopen orientovat se v problematice penìz a cen
a mìl by být schopen odpovìdnì spravovat osobní/rodinný rozpoèet, vèetnì správy finanèních aktiv a finanèních závazkù s
ohledem na mìnící se ivotní situace.
Další témata RVP ZV ji nyní víceménì obsahuje. Úèelem
úprav bylo na daná témata více upozornit a zdùraznit jejich
dùleitost v dnešní dobì. Oèekávané výstupy nejsou navýšeny,
ale pouze pøepracovány nebo doplnìny:
Dopravní výchova (Ministerstvo dopravy)
Dùvody: Upozornit na nárùst smrtelných a dalších úrazù
dìtí a ákù v silnièní a eleznièní dopravì, pøi získání øidièského
prùkazu mladistvými na malé motocykly a následnou
nehodovost – proto došlo ke zdùraznìní pøedevším na 2. stupni
ZŠ.
Ochrana èlovìka za bìných rizik a mimoøádných událostí
(Ministerstvo vnitra)
Dùvody: Upozornit na naprostou neinformovanost
obyvatelstva o chování pøi mimoøádných událostech po zrušení
civilní obrany bez náhrady - zkušenosti napø. ze záplav v ÈR.
Obrana vlasti (Ministerstvo obrany)
Dùvody: Upozornit na neinformovanost obèanù o jejich
povinnostech týkajících se obrany vlasti po zrušení povinné
vojenské pøípravy.
Korupce (Úøad vlády)
Dùvody: Pøi zpracování Strategie na léta 2013 a 2014
vyplynulo z revize Strategie na léta 2006 a 2011, e byl touto
strategií MŠMT uloen úkol týkající se rozpracování
problematiky boje s korupcí do rámcových vzdìlávacích
programù.
Sexuální a rodinná výchova (Ministerstvo zdravotnictví ve
spolupráci s neziskovými organizacemi)
Dùvody: Nestátní neziskové organizace i jednotlivci (petice)
poadovali zdùraznit „pochopení významu sexuality a jejího
zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a
pozitivními ivotními cíli, pochopení významu zdrenlivosti v
dospívání a uvìdomìní si dùleitosti odpovìdného sexuálního
chování“.
Pøeji všem ákùm a rodièùm úspìšný vstup do školního roku,
svým kolegùm, spolupracovníkùm hodnì úspìchù a pevné
nervy.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice
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Ohlédnutí mateøské školy
v Hanušovicích za loòským
školním rokem
Protoe se nám z minulých let osvìdèila práce na programu,
který nese název „Hrajeme si celý rok“, pokraèovali jsme v tomto duchu i v loòském školním roce.
Velkou zmìnou ale bylo vìkové uspoøádání tøíd. Z homogenních jsme pøešli na heterogenní.
Na zaèátku to vùbec nebylo jednoduché. Setkávali jsme se
i s negativním ohlasem rodièù. Uspoøádali jsme proto rodièovskou schùzku, na které jsme rodièe informovali o výhodách èi
nevýhodách heterogenních tøíd a pro nezúèastnìné rodièe jsme
pøipravili informaci písemnou.
Po uplynutí nìkolika mìsícù od poèátku školního roku
2012/2013 mohli rodièe zkonstatovat, e i v takovýchto tøídách
je jejich dítì spokojené a šastné. Dìti si v celém roce osvojovaly základy morálních hodnot a pøátelství, získávaly osobní samostatnost a rozvíjely své pøedpoklady pro další uèení, myšlení
a objevování všeho dùleitého pro jejich další ivot.
Vzdìlávání dìtí probíhalo dle zásad RVP PV a nadále jsme
pokraèovali v obnovì a dotváøení našeho ŠVP PV, na kterém
jsme se všechny (pedagogické pracovnice) spolupodílely.
Od zaèátku školního roku jsme pro dìti pøipravili spoustu
kulturních akcí jako napø.: divadla konaná v jídelnì MŠ - „Z pohádky do pohádky s Budulínkem“ (divadlo dìtského diváka-Pøerov), „Ladovo zpívání“ (K. Èapèuch), „Krakonošova
rýma“ (divadlo Úsmìv), „Taškaøice“ (divadlo Zlatý klíè), apod.
Dále ve spolupráci s DK jsme navštívili kulturní pøedstavení “O
dvou sestrách“ (místní dìtský divadelní krouek Kostièka), „Na
kouzelném palouèku“, „Nosáèkova dobrodruství“ nebo kino
„Megamysl“,“Madagaskar 3“apod.
Po celý školní rok mohly dìti navštìvovat krouky poøádané
mateøskou školou jako tøeba – keramika, cvièení s dìtmi, angliètina, výtvarný nebo hudebnì dramatický krouek.
Ve spolupráci s Teracentrem z Dolní Èermné jsme pro dìti u
nás v tìlocviènì pøipravili ukázku plazù. Cílem výstavky bylo
seznámit dìti s ménì oblíbenými ivoèichy.
Finanèní prostøedky získané touto cestou byly urèené pro vybudování stálé expozice plazù a zároveò na vybudování stanice
pro handicapovaná zvíøata, která se ji nemùou vrátit do pøírody.
Také do Hanušovic zavítal kamion „Stoma“, který ve spolupráci s pojišovnou Metal Alianz poøádal preventivní akci zamìøenou na dentální hygienu. Po peèlivé pøípravì (spolupráce
s vedením MŠ a Metal Alianz) nás ve školce navštívily dentální
pracovnice, které dìti motivovaly pohádkou a vyprávìním o

èištìní jejich zoubkù. Poté jsme si s dìtmi postupnì prohlédli
kamion. Dìti mìly monost si vyzkoušet zubaøské køeslo a zeptat se na spoustu zajímavostí z lékaøského prostøedí.
Také nás ve školce navštívil logoped Mgr. J. Køí., Rodièe dìtí se
na základì tohoto vyšetøení vèas dozvìdìli, jestli by jejich syn èi dcera mohli mít problém s výslovností nìkterých hlásek.
Na zaèátku prosince kadou tøídu navštívil Mikuláš, èert a
andìl,… legrace, pláèe i slibování bylo více ne dost.
Vánoèní posezení u stromeèku s rodièi bylo pro dìti také velmi pøínosné. Dìti se mohly rodièùm pochlubit svými výtvory ve
tøídì, svou nejoblíbenìjší hraèkou èi stavebnicí. Kadá tøída si
pøipravila svùj vlastní program. A u to bylo zpívání, výroba
vánoèní dekorace nebo tøeba jen hraní s rodièi ve „své“ tøídì, tak
záitky z tohoto setkání byly pøínosné pro všechny.
V únoru pro nás paní uèitelky z naší školky pøipravily Dìtský
karneval, kde jsme s šaškem Vikim protancovali celé odpoledne.
Pro maminky a vlastnì pro všechny, které máme rádi, jsme
pracnì nacvièili vystoupení. Na pódiu jsme ukázali vše, co umíme, a tìšili se z potlesku a úsmìvù našich blízkých.
Také jsme se nìkteøí, díky plaveckému výcviku, pøestali bát
vody! Na bazénu Aquatol v Šumperku byly prima paní plavèice
a ty nás nauèily, jak se správnì pøi plavání dýchá, jak si máme
správnì na vodu lehnout, jak se skáèe šipka a jak se s vodou dá
krásnì hrát.
Témìø na konci školního roku jsme si vyrazili na školní výlet.
Mohli s námi jet i rodièe. Bylo nás víc ne dost. Vypravili jsme
se do zábavního parku do Zlína, kde si dìti do sytosti uily všemoných skákadel, skluzavek, autíèek a prolézaèek.
Pro dìti, které od nás odcházely a v dalším školním roce u
budou chodit do školy, paní uèitelky jako ji tradiènì uspoøádaly 2denní výlet na chatu na Kronfelzovì. Jeli jsme vlakem do
Branné, pak cestou plnili úkoly, hledali poklad…Celý den byl
sportovní, zábavný a velice pøíjemný. K veèeru nás navštívili i
rodièe (veèerní opékání a posezení u ohnì), ale pak u jsme je
poslali domù a jako správní „školáci“ vše zvládli sami. Veèerní
pochod s baterkami a spaní ve spacáku bylo nejvìtším dobrodrustvím.
Nadále chceme náš školní vzdìlávací program zpracovávat
a vylepšovat, tak aby byl v souladu s RVP PV a „našim“ dìtem se
tudí dostalo té nejlepší péèe.
Pavla Sedlaèíková, ved. uè. MŠ

Podìkování

Touto cestou bychom chtìli podìkovat koordinátorce a projektové manaerce M. Pecháèkové za skvìlou spolupráci na získání
dotací pro ZŠ a MŠ Hanušovice v loòském školním roce.
Jedná se o grantový projekt s názvem „Zvládnu fyziku a chemii – HRAVÌ!!!“. Celková výše dotace pro školu bude 2 745 438,80 Kè.
Dále pak o dotaci na projekt „Mezinárodní den zvíøat v Hanušovicích“, kde dotace èiní 17 944,- Kè. A v neposlední øadì musíme
zmínit zahradu mateøské školy, která ji dlouhá léta potøebovala celkovou obnovu. Na projekt „Dìtské høištì v pøírodním stylu“
bylo vyzískáno v rámci Operaèního programu ivotního prostøedí 1 226 494,- Kè. Jak jistì uznáte, jedná se o nemalé finanèní
prostøedky.
Vìøíme, e nejen spolupráce s mìstem Hanušovice, jakoto zøizovatelem ZŠ a MŠ Hanušovice, ale také s projektovou
manaerkou M. Pecháèkovou bude nadále takto úspìšná.
Podìkování Vám patøí nejen od nás všech, ale pøedevším od dìtí.
František Felner, Pavla Sedlaèíková, ZŠ a MŠ Hanušovice
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Prodám byt 2+1 na Hlavní ulici v Hanušovicích.
K dispozici je pozemek na gará. Tel.: 605 468 139

Chovatel koní koupí zemìdìlskou
usedlost, okres Šumperk.
Tel: 734 622 739

Prodám mrazák o objemu 400 litrù, pultový, v dobrém stavu.
Levnì, cena dohodou. Tel.: 583 231 368

Starší pár koupí chatu na polosamotì.
Tel: 734 255 150

Koupím plechovou gará v Hanušovicích. SMS: 732 278 999
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je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pøenechám pronájem zahrady v kú. Hanušovice, v èásti nad starou èistièkou odpadních vod (ulice Na
Holbì), za symbolické odstupné.
Nízké nájemné, zahradní altán, ovocné stromy. Vhodné pro zahrádkaøení,
chov hospodáøských zvíøat apod.
Informace na tel.: 608641635
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Jubilea
V mìsíci záøí 2013 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Jaromíra Hanáková, Vìra
Gronychová, Marie Jandrtová a
Stanislava Pìnièková;
pánové Pavel Štangl, Pavel
Zycha, Dušan Klimeš, Miroslav
Grivalský a Pavel Úlehla.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea zveøejnìni,
sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky,
e-mailem nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Informace
Svaz tìlesnì postiených pøijímá do
svých øad aktivní èleny, kteøí mají zájem
zlepšit svùj údìl, podílet se svými zkušenostmi i s ostatními a udìlat nìco pro
svùj plnohodnotný ivot i spoluobèanù.
Podmínkou èlenství není nutné být
dritelem prùkazu ZT, ZTP ani ZTP/P.
Dùleité je mít zájem pøedávat své zkušenosti, poradit druhým a podílet se na
rùzných akcích, o které naši èlenové i široká veøejnost budou mít zájem.
Neostýchejte se a pøidejte se k nám, abychom si vzájemnì zpestøili ivot v našem
mìstì. Pro informace a zájem o naše èlenství
se obracejte na:
p. O. Vojtka, tel. 732449118 nebo
p. S. Strašilovou na tel. 776374847

Naše zdraví (18)
Dnes si nìco málo povíme o kokosovém oøechu, který je tradièním zdrojem obivy
v tropickém pásmu naší Zemì.
Ještì donedávna jsme nastrouhaný kokos pouívali maximálnì do vánoèního cukroví. V souèasnosti ovšem rozšiøuje náš jídelníèek èím dál víc a to nejen v sušenkách,
èokoládách nebo lahodných exotických koktejlech. Ale pozor. V tvrdé bílé duinì se
skrývá a 86 % tuku. Jde o levný tuk, který s oblibou pouívá øada výrobcù napøíklad
do sladkých polev, do zmrzlin, do èokoládových náhraek. Jeho nízká cena sama o
sobì ještì neznamená nic špatného, naopak. Diskuze se však rozpoutala okolo jeho
zdravotních dopadù. Obsahuje toti více ne 90 % nasycených mastných kyselin, o
nich víme, e se zrovna nekamarádí s naším kardiovaskulárním systémem. Obhájci
kokosového oleje ovšem tvrdí, e molekulární vazby nasycených kyselin právì v tomto tuku ho odlišují od tìch nezdravých, ivoèišných. Odborníci tedy doporuèují tento
tuk konzumovat velmi støídmì. Obsahuje toti kromì kyseliny myristové a palmitové,
které podporují vznik a rozvoj aterosklerózy, také kyselinu laurovou. Tyto mastné kyseliny zvyšují hladinu „špatného“ HDL cholesterolu. Na druhou stranu zvláštì kyselina laurová zvyšuje hladinu „dobrého“ HDL cholesterolu. Tím je negativní úèinek
kokosového tuku na rizikové faktory srdeènì-cévních onemocnìní èásteènì kompenzován. Nìkteré studie tvrdí, e je proto ménì škodlivý na lidský organizmus ne mnohem více pouívaný mléèný tuk.
V poslední dobì se zvyšuje i poèet lidí, kteøí rádi pijí kokosové mléko. Protoe se
jedná o exotické ovoce, zásadnì ho nepijeme pouze malou dírkou z oøechu. Nejdøíve
rozbijeme skoøápku a zkontrolujeme, jestli je duina bílá a nejeví známky plísnì. Samotné mléko díky tomu, e bìhem svého vzniku prochází dùkladnou filtrací od koøenového systému kokosovníku a do samotného centra plodu, pøedstavuje zásobárnu
naprosto sterilní tekutiny plné vitamínù C, nìkterých vitamínù øady B a draslíku.
Velké plody s tvrdou chlupatou skoøápkou najdeme v kuchyních zemí tropického
pásma od Mexika po Indii. Strouhaná duina chutná výbornì v desertech i ovocných
salátech. Mùete ji pouít na vysypání dortové nebo bábovkové formy místo mouky.
Bez kokosového likéru se neobejdou karibské koktejly a mléko dodá nesmírnì lahodnou chu masitým pokrmùm thajské a indické kuchynì.
-hp

Podìkování
Rád bych touto cestou podìkoval Klubu seniorù 60+ za monost uskuteènit výstavu
mých fotografií v DK Hanušovice. Podìkování patøí také MÚ Hanušovice, zvláštì pak
starostce mìsta paní Ivanì Vokurkové, která i svým osobním pøístupem vernisá podpoøila. Pøíprava a prùbìh výstavy byly dost pracné a èasovì nároèné, proto dìkuji
všem, kteøí se na ní podíleli, zvláštì pak paní Danì Urbanové, paní Dáši Prodìlalové,
panu Karlu Prodìlalovi a panu Šimkovi, kteøí vìnovali nejvíce èasu a úsilí celé akci.
Zlatým høebem bylo hudební, pìvecké i recitaèní vystoupení pedagogù ZUŠ Hanušovice a Šumperk pøi zahájení vernisáe, za které srdeènì dìkuji. Byl to krásný záitek.
Všem, kteøí na výstavu pøišli a zhlédli ji, dìkuji za jejich úèast.
Josef Havelka

Vzpomínka

Vzpomínka
Kdo v srdci ije, neumírá.

Dne 16. 9. 2013 vzpomeneme 3. smutné výroèí
úmrtí našeho manela, tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka,

Dne 3. záøí 2013 by se doil 95 let náš
tatínek, dìdeèek, pradìdeèek a manel,
pan Rudolf Halfar.

pana Rudolfa Navrátila.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají manelka, synové a dcera s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.
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Dne 18. ledna 2013 jsme vzpomnìli
20. výroèí úmrtí.
S láskou vzpomíná manelka a dìti
s rodinami.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì opìt navštívíme naše východní sousedy a po-

francouzských zájmù ve støední Evropì èi mocenských ambicí

díváme se na místo, které je úzce spjato s historií Èeskosloven-

pozdìjšího prezidenta Edvarda Beneše. Po rozdìlení Èeskoslo-

ské republiky.

venska pøi rùzných protièeských kampaních nìkteøí slovenští his-

Tím místem je hora Bradlo (543 m n. m.), nejvyšší vrch Myjavské pahorkatiny. Vrcholù, které mají stejný název, je na našem a

torikové tvrdili, e ho zabili na pøíkaz samotného prezidenta
Masaryka tehdejší vojenské špièky.

slovenském území nìkolik. Jeden se nachází i v našem okrese a

Štefánik je v mohyle skuteènì pohøbený. Autorem monumen-

vypíná se nad obcemi Libina a Nová Hradeèná. Naše Bradlo je vy-

tální stavby je jeho pøítel Dušan Jurkoviè, významný architekt,

soké rovných 600 metrù nad moøem a je tam postavena nová roz-

který projektoval napøíklad nìkolik nádherných lázeòských

hledna. Ale vrame se na Slovensko. Tamní kopec je známý tím,

domù v Luhaèovicích nebo v Beskydech stylové døevìnice na

e zde stojí mohyla Milana Rastislava Štefánika, uctívaného slo-

Taneènici nedaleko Radhoštì. Sám je pochován nedaleko od

venského politika, který v roce 1919 tragicky zahynul poblí Ivanky

mohyly v Brezové pod Bradlom v hrobce, kterou si jako místo po-

pøi Dunaji pøi leteckém neštìstí. Je tøeba zmínit skuteènost, e na

sledního odpoèinku sám navrhl. Štefánikova mohyla byla posta-

Slovensku je smrt generála a prvního republikového ministra obra-

vena za jediný rok (1927 a 28) za pomoci italských kameníkù

ny i po více jak devadesáti letech stále tématem plným otazníkù.

z velké èásti ze sbírky, do ní pøispìl i Tomáš Garrrigue Masaryk.

Proè v dobì míru a na vrcholu své kariéry zemøel èlovìk, který toho
-hp

mìl tolik pøed sebou, zda nešlo o sabotá a zámìrné poškození letadla a kdo pøípadnì mìl zájem na tom, aby Štefánik zemøel. Spekulovalo se, e se mohl stát dokonce obìtí støetu italských a

Toulky po okolí
V dnešních Toulkách zùstaneme po delší dobì „doma“ a povíme si nìkolik zajímavostí o bývalé dìdièné rychtì.
Rychtáøi (z nìmeckého richter – soudce) byli a do roku
1848 vlastnì prostøedníci mezi vrchností a poddanými. Provádìli výbìr penìních dávek a naturálií, dohlíeli na robotu, stáli
v èele vesnických samospráv, pøièem smìli øešit menší právní
spory a udílet menší tresty. Bydleli vìtšinou v dìdièných domech – rychtách. Prvním, písemnì potvrzeným rychtáøem
v Hanušovicích se stal Marten. Ten obdrel od Markvartù ze
Zvole 4. 6. 1439 listinu, ve které udìlili jemu a jeho dìdicùm
právo uívat rychtu, popøípadì ji prodat. K rychtì patøila i svobodná krèma s právem sladovat a vaøit pivo, mlýn s jedním kolem, dva a pùl dìdièného lánu pozemkù (asi 46 hektarù) a další
pùda, sluební lid, který odvádìl èine a byl povinen pro ni robotovat. Rychtáø smìl dret øezníka, pekaøe, kováøe, ševce a lazebníka, v urèené dny mohl lovit zvìø na polích a v lesích.
Z kadé udìlené pokuty si mohl ponechat tøetinu penìz.

se v ní dochovalo renesanèní, snad dokonce i gotické jádro. Na
pøední stranu tehdy navazovaly stáje a chlévy, ve dvoøe stál výmìnek a stodola. K areálu ještì patøil mlýn a domky øemeslníkù.
Z podrobného soupisu majetku, který vznikl po smrti jednoho
z rychtáøù v roce 1822 se dozvídáme o jeho slušném jmìní.
K nìmu patøilo také obleèení, mimo jiného i koichy, kašmírový frak, støíbrné hodinky se øetízkem, mnoství kvalitního nábytku, malované obrazy, nástìnné hodiny a dokonce i forte
piano. V kùlnì nechybìly ani dva fiakry, koleska, sánì a hospodáøské vozy. Z ivého inventáøe patøily k rychtì 3 konì, 23 kusù
hovìzího dobytka a 19 ovcí.
(pokraèování na 8. stranì)

Za staletí se na hanušovické rychtì vystøídala øada rodù. Dìdili ji zpravidla nejstarší synové, kteøí se vesmìs enili s dcerami jiných rychtáøù z okolních vesnic. V polovinì 18. století
získal hanušovickou rychtu pro svùj rod Josef Langer. Ten také
provedl pøestavbu budovy do dnešní klasicistní podoby, take
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CO vlastnì chtìl básník øíci?
Musím reagovat na èlánek "Hanušovice nebo Kocourkov" z minulého èísla Hanušovických novin a pøedesílám, e jde o
èistì mùj soukromý názor, tak jako tomu
jistì bylo i pøi vzniku dotyèného pøíspìvku.
Pokud se v obci nic nedìje, je zle a obèané to kritizují zcela právem. Pokud se v
obci má nìco dít a má to být podle mého
názoru ku prospìchu, tak má být opìt zle?
Nejsem ekonom, ale dívám se na svìt
lidovým rozumem, a tak popsanou situaci
vidím následujícím zpùsobem: jdu-li na
jedno pivo a potkám nìkoho, kdo mi další
pivo zaplatí, zcela jistì si dám piva dvì i
kdy pùvodní mùj plán vyznìl jinak. Oba
popisované projekty v èlánku Hanušovice nebo Kocourkov urèitì pøispìjí ke
vzhledu našeho mìsta a souèasnì pøinesou nìco ku prospìchu volnoèasového
vyití nejen mládee. Vzpomeòme jen, co
úsilí dalo vybudovat první dìtské høištì v
centru.
A má-li to k nìèemu vést i v èase budoucím, pak se domnívám, e to bez skuteèného odborníka prostì nepùjde, vdy podle
mého soudu správná údrba zelenì asi
opravdu nejde provozovat amatérsky,
nejde pøeci jenom o pouhou vlastní zahrádku.
Nìkolikrát jsem o uvedené situaci pøemýšlel, ale skuteènì jsem nepochopil ono
jádro pudla, CO tedy chtìl básník øíci.
Velmi nerad bych se musel domnívat, e tu
jde o víc ne o pouhý názor jednoho obèana.
Petr Fiedler (èlen zastupitelstva)

Toulky po okolí
(dokonèení ze 7. strany)
Dne 17. bøezna 1849 byl institut rychtáøství zrušen. Langerové prodali louky
za øekou Moravou a na nich potom vyrostla hlavní èást dnešního mìsta Hanušovice. Hospodáøství kolem rychty
postupnì pustlo, take bývalou rychtu i
se zbytkem pozemkù koupila v roce 1897
v drabì obec Hanušovice. Hospodáøské
objekty byly postupnì zbourány a obec
pronajímala rychtu na pohostinskou èinnost. Tak je tomu témìø nepøetritì a tak
se mùeme právem pyšnit moná malým
rekordem. Máme hospodu, kde jsou hosté obsluhování více ne 570 let.
-hp
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HOLBA CUP 2013
nejvìtší turnaj ve speed badmintonu v ÈR
Srpnový turnaj ve speed badmintonu „Holba cup 2013“ pøilákal do
Hanušovic, i pøes èas dovolených, celkem 33 hráèù a hráèek z celé ÈR a
také z polské Wroclavi. Zúèastnila se vìtšina medailistù z letošního
M ÈR. Hrálo se v kategoriích mui-zaèáteèníci, eny-zaèáteènice, mui
open a eny open. Poèetnì to byl nejvíce obsazený turnaj na území ÈR
v krátké historii speed badmintonu, kromì ètyø oficiálních mezinárodních turnajù, které se zapoèítávaly do svìtového rankingu. Aani na tìchto
turnajích nebyla úèast èeských hráèù tak obrovská. Bohuel do Hanušovic nedorazili hráèi a hráèky kategorie dìtí do 14 let, kromì domácí Blanky Podvolecké, která si tak poprvé vyzkoušela hru na velkém høišti a
s „dospìláckými“ míèky v hlavní kategorii en. A vedla si skvìle. Ze šesti
svých zápasù vyhrála hned dva, jeden dokonce nad pozdìjší celkovou vítìzkou a druhý nad bronzovou hráèkou z letošního mistrovství ÈR v kategorii en. Byly to hned její první dva zápasy na turnaji. Lepší umístìní ji
„sebrala“ nutnost odehrání všech svých šesti zápasù bìhem 200 minut
z osobních dùvodù. Lépe si vedla v kategorii en-zaèáteènic Vìra
Králová, která svùj turnaj vyhrála a získala jediné medailové umístìní
pro Hanušovice.
V hlavní kategorii muù hráli bez rozdílu vìku mui z více kategorií
(U18, +40 a open). Zde aktuální mistr ÈR Dan Nevrkla potvrdil svou formu a bez vìtších potíí zvítìzil. Domácímu adeptovi na medaili Pavlu
Podvoleckému došly ve ètvrtfinále síly ve tøetím setu proti Lukáši Batalovi a s jediným prohraným zápasem obsadil „a“ 5. místo.
Souèástí turnaje byla v pøedveèer turnaje i prezentace blackmintonu
(speed badmintonu ve tmì). Všichni zájemci z øad hráèù, divákù èi návštìvníkù mìli monost si hru se svítícími míèky vyzkoušet.
SPV Hanušováèek dìkuje mìstu Hanušovice, Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice, olomoucké poboèce Oborové zdravotní pojišovny zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví a ZŠ Hanušovice za vstøícnost a podporu pøi své èinnosti.

Medailistky eny open

Medailisté mui open

Holba Cup 2013 - výsledky
Mui Open
1. (Olomouc), 2. Lukáš Batala (Mladá Boleslav), 3. Jan Jonáš (Lustenice), 3. Marcel Patìk (Praha), 5. Pavel Podvolecký (Hanušovice), 6. (Olomouc), 7. (Pardubice), 8. Tomáš Chlupatý (Pardubice), 9. (Wroclav,
Polsko), 10. Michal Kaplík (Èeský Tìšín), 11. (Brno), 12. Roman Olejník
(Pardubice), 13. Piotr Szurchaj (Wroclav, Polsko), 14. Petr Vrba (Lipník
nad Beèvou), 15. Jan Matuška (Brno), 16. Vojtìch Kováø (Èeský Tìšín),
17. Láïa Hrazdil (Opava), 18. Jirka Barboøík (Pardubice),
eny Open
1. Anna Zítová (Pardubice), 2. Míša Strnadová (Pardubice), 3. Janèa Strnadová (Pardubice), 4. Joanna Kaplukiewicz (Wroclav, Polsko), 5. (Hanušovice), 6. Katka Peøinová (Pardubice), 7. Jana Scholzová (Pardubice),
Medailisté mui zaèáteèníci
Mui zaèáteèníci
1. Petr Prášek (Brno), 2. Tomáš Kment (Pardubice), 3. Tomáš Kolè
(Liberec), 4. Lukáš Kolè (Liberec), 5. Pavel Mašek (Èeský tìšín),
eny zaèáteènice
1. Vìra Králová
(Hanušovice),
2. Jana Padyásková
(Pardubice),
3. Petra Zítová
(Pardubice)

-pod

