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

Informace pro obèany o monosti bezplatného øešení
sporù s finanèními institucemi pøed státem zøízeným
finanèním arbitrem
Finanèní arbitr je zákonem zøízený orgán, který bezplatnì rozhoduje spory mezi zákazníky (spotøebiteli) a finanèními institucemi, a to výluènì na návrh zákazníka (spotøebitele).
Vzhledem k tomu, e v dnešní dobì finanèní produkty a sluby (napø. bankovní úèty,
platební karty, spotøebitelské úvìry) vyuívá vìtšina obyvatel, narùstá také poèet sporù
s poskytovateli tìchto produktù a slueb. Mnoho spotøebitelù však nemá dostateèné informace o svých právech a monostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finanèního arbitra, a tedy i hlavním dùvodem zaloení tohoto orgánu, je zajištìní
rychlého, bezplatného a efektivního vyøizování sporù mezi obèany a finanèními institucemi.
Podle zákona o finanèním arbitrovi je finanèní arbitr pøíslušný k rozhodování sporù
mezi:
a) poskytovateli platebních slueb a uivateli platebních slueb pøi poskytování platebních slueb – napøíklad spor zákazníka s bankou o správnost zaúètované platby
nebo spor zákazníka s bankou pøi zneuití platební karty neoprávnìnou osobou;
b) vydavateli elektronických penìz a driteli elektronických penìz pøi vydávání a
zpìtné výmìnì elektronických penìz – napøíklad spor dritele pøedplacené karty jízdného s nìkterými provozovateli veøejné dopravy;
c) vìøiteli nebo zprostøedkovateli a spotøebiteli pøi nabízení, poskytování nebo zprostøedkování spotøebitelského úvìru – napøíklad spor zákazníka s vìøitelem o odstoupení od úvìrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za pøedèasné splacení úvìru;
d) investièními fondy, investièními spoleènostmi nebo zahranièními investièními
spoleènostmi a spotøebitele ze standardních fondù kolektivního investování a speciálních fondù kolektivního investování, které shromaïují penìní prostøedky od veøejnosti – napøíklad spor zákazníka s investièní spoleèností o správnost úètovaných
poplatkù.
Institut finanèního arbitra byl v Èeské republice zøízen ji k 1. 1. 2003, a to v rámci
harmonizace práva Èeské republiky se zemìmi Evropské unie, pro øešení sporù z platebního styku. Od 1. 7. 2011 je finanèní arbitr pøíslušný k rozhodování dalších, výše
uvedených sporù, tedy sporù ze spotøebitelského úvìru a kolektivního investování. Finanèního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí a za výkon své funkce odpovídá finanèní arbitr vládì. Úkoly spojené se zabezpeèením èinnosti finanèního arbitra
plní Kanceláø finanèního arbitra, která je organizaèní slokou státu, v jejím èele finanèní arbitr stojí.
Øízení pøed finanèním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uivatele platebních
slueb, dritele elektronických penìz, spotøebitele ze spotøebitelského úvìru a spotøebitele
z fondu kolektivního investování). Návrh na zahájení øízení pøed finanèním arbitrem lze podat
písemnì poštou, v elektronické podobì (e-mailemopatøenýmzaruèenýmpodpisemnebo prostøednictvím datové schránky), osobnì, resp. ústnì do protokolu v sídle Kanceláøe finanèního
arbitra. K usnadnìní podání návrhu je na stránkách finanèního arbitra k dispozici formuláø –
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html, vèetnì vzorovì vyplnìného formuláøe návrhu.
Obèané se mohou na finanèního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho
èinnosti.
Mgr. Monika Strejcová, finanèní arbitr
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Nový Máj

Je první máj, je lásky èas
a všichni v prùvodu pùjdeme zas.
Však dneska u prùvody nefrèí,
tak sejdem se tøeba v lesním náruèí,
kde všechno voní v tenhle èas,
louky jsou plné sedmikrás.
Snad mi to Karel Hynek odpustí,
e pùjèil jsem si veršík pro štìstí,
je první máj, je lásky èas
a všude jaro kolem nás.
-pef

Zveme maminky,
tatínky, babièky i dìdeèky,
kamarády a pøátele
na besídku naší školièky,
abychom spoleènì oslavili

Svátek všech

maminek
Vystoupení se bude konat
ve støedu
9. 5. 2012 v 16,00 hod.
v DK Hanušovice.
Na Váš potlesk se tìší
všechny dìti
z MŠ Hanušovice.

Sbìr papíru
se uskuteèní 23. 5. 2012
od 8.00 do 16.00 hod.
u vchodu do tìlocvièny.
ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
35. jednání - 26. 3. 2012
- schválila program zasedání RM dne 26. 3. 2012
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovicerodinámnavybudovánídomácích ÈOVformou daru
- schválila I. rozpoètovou zmìnu, která bude zapracována
do období úèetní závìrky 3/2012
- schválila uzavøení Smlouvy o zøízení vìcného bøemene
k pozemku pè. 879/1 v kú. Hanušovice z dùvodu zajištìní provozu budoucí pøeèerpávací stanice splaškových vod
- schválila provedení opravy veøejného osvìtlení na ul.
Praská, Hanušovice a v místní èásti leb; schválila veøejnou
zakázku malého rozsahu mimo reim zákona è. 137/2006 Sb.;
schválila zpracovatele výzvy k podání nabídek; schválila èleny hodnotící komise; uloila starostce mìsta podepsat zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídek
- schválila Smlouvu o poskytnutí pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje na opravu poární techniky, uloila starostce
mìsta smlouvu podepsat
- schválila Dodatek è. 5 k pojistné smlouvì è. 7720373788
mezi Kooperativa pojišovna, a. s a mìstem Hanušovice,
uloila starostce mìsta Dodatek è. 5 podepsat
- schválila Dodatek è. 6 k pojistné smlouvì è. 7720373788
mezi Kooperativa pojišovna, a. s. a mìstem Hanušovice a
uloila starostce mìsta Dodatek è. 6 podepsat
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pè. 2067/1 v kú. Hanušovice dohodou
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pè. 1663 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 2067/1 TTP
- vzala na vìdomí ádost firmy Suhox, s. r. o. Brno ve vìci
pozemkù pro výsadbu porostù energetických døevin
- schválila úpravu dopravního znaèení na eleznièním pøejezdu P 4269 v Potùèníku na základì ádosti SDC, o. s. Olomouc
- schválila zmìnu územního rozhodnut ke stavbì „Stoár
telekomunikaèních antén“ vèetnì pøípojky NN
- schválila zmìnu stavby pøed jejím dokonèením ke stavbì
„Pøestavba jímek na hnojištì“ – zmìna stavby na pozemcích
pè. 784 a 785 v kú. Hanušovice
- schválila provedení stavby „Zemní pøípojka NN“ na pozemcích pè. 137; 46/10; 46/3 a 46/1 v kú. Hynèice nad Moravou

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ÈR
Krajská organizace Olomoucký kraj
Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk
Rozpis
poradních dnù Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ÈR
se sídlem v Šumperku pro oblast Hanušovicka
na rok 2012

Místo konání:
Kino Hanušovice – zasedaèka, Hlavní ulice, Hanušovice

- vydala pøedbìný souhlas k pøístavbì a stavebním úpravám
spojených se zmìnou uívání objektu – poráka a zpracování
masa v kú. Vysoké ibøidovice na pozemcích pè. 183/1 a 260/2
- schválila Smìrnici è. 2/2012 – Pravidla pro poskytování informací dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím
- schválila Smìrnici è. 3/2012 pro tvorbu a uití sociálního
fondu mìsta Hanušovice
- schválila Smìrnici è. 4/2012 – Pravidla pro pøijímání a vyøizování stíností a petic
- zamítla návrh na stanovení odmìny jednatelùm Hanušovické
obchodní, s. r. o.
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta
Hanušovice: ST Hanušovice; FK Hanušovice; SK Hanušovice,
SPV Hanušováèek
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek pro dìti ZŠ na zájezd
do Jáchymova
- rozhodla neprominout smluvní pokutu dle smlouvy o pronájmu DK Hanušovice è. 2012/12 na akci dne 22. 3. 2012
- schválila koncert skupiny „Rangers“, který se bude konat
25. 5. 2012, a schválila ozvuèení akce; uloila starostce mìsta podepsat smlouvu o vystoupení a smlouvu o provedení ozvuèení
- vyjádøila nesouhlas s provádìním geologického prùzkumu
na pozemku pè. 2151/2, orná pùda, v kú. Hanušovice, a z toho dùvodu nepovolila vstup na pozemek
- schválila odpovìï ohlednì poadované dokumentace
- schválila uzavøení školní jídelny v období 16. 7.–29. 7. 2012
a uzavøení provozu mateøské školy v období 16. 7. -12. 8. 2012
- rozhodla uzavøít Dohodu o vytvoøení spoleèného školského
obvodu spádové školy na základì ádosti obce Malá Morava a
vydat OZV v dané vìci
- rozhodla ve vìci pøidìlení bytù: 1+kk - Hanušovice, Hlavní
72; 2+1 - Hanušovice, Úzká 215; 1 místnost – Hanušovice, Hlavní 113
- schválila Smlouvu o dílo mezi mìstem Hanušovice a Ekodomovem, o. s. Praha a uloila starostce mìsta smlouvu podepsat
- vzala na vìdomí plnìní usnesení z pøedchozích jednání RM
- vzala na vìdomí závìreèný úèet mìsta Hanušovice za rok
2011
- vzala na vìdomí øešení komunikaèní závady - rozhledové
podmínky na køiovatce silnice II/446 a III/44642
- vzala na vìdomí návrh na zrušení OZV è. 10/2010
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
-mú

Poradní den:
pátek od 16.30 do 18 hodin
Èerven 2012 - 29. 6.
Záøí 2012 - 21. 9.
Prosinec 2012 - 14. 12.
V tyto poradní dny bude pøítomen pracovník SNN v ÈR, pracovištì Šumperk poskytující informace z oblasti sociálnì právní, pracovnì právní problematiky obèanù se zdravotním
postiením (konzultace k vybraným pomùckám pro sluchovì a
tìlesnì postiené obèany – baterie do sluchadel, zesilovaèe, signalizace pro SP, vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace k bezbariérovým stavbám
dle vyhlášky 398/2009 Sb.
Mojmír Jankù, SNN v ÈR, Šumperk
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Nový projekt Základní školy a
Mateøské školy v Hanušovicích
Základní škola a Mateøská škola v Hanušovicích byla vybrána pro
práci v novém projektu: „Na správné cestì“. Realizace projektu se
uskuteèní po dobu 2 let – od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014. Obsahem projektu je zapojení ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami, vèetnì
ákù ohroených pøedèasným odchodem ze vzdìlávání, takovým zpùsobem, abychom jim podporou a zprostøedkovanými relevantními informacemi pomohli ve správném rozhodnutí pøi budoucí volbì
povolání a obohatili je znalostmi a dovednostmi tak, aby dokázali plnit
povinnosti svobodného obèana v demokratické spoleènosti. S urèitou
odlišností èasto souvisí i jisté vylouèení, mnohdy nechápání svých
práv a povinností, bìných pravidel a mantinelù, s tím zhoršené uplatnìní se a následnì celková demotivace k úspìšnému dostudování, zamìstnání a zapojení se do spoleènosti.
Cíle projektu:
• podpoøení ákù se specifickými poruchami uèení èi ohroených
pøedèasným odchodem ze vzdìlávání
• propagace vhodných oborù odpovídající jejich schopnostem,
dovednostem, monostem
• vedení tìchto ákù k dodrování pravidel, také návrat k úctì a ke
slušnosti
• vytvoøení metodiky pro výchovné poradce a diagnostiky ákù
• interaktivní webový portál
• celokrajské vyuití všech aktivit a vytvoøených prostøedkù
Cílové skupiny:
Primární cílovou skupinou jsou áci ZŠ se speciálními vzdìlávacími potøebami a také ti áci, kteøí jsou ohroeni pøedèasných odchodem
ze vzdìlávání.
Nejvíce se pak budeme zamìøovat na áky:
• s poruchami chování (le, záškoláctví, krádee, šikana)
• s poruchami uèení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)
• s dlouhodobou nebo chronickou nemocí (stále èastìjší alergie,
infekèní, kardiovaskulární, astma)

• pocházejícími ze socio-kulturnì znevýhodnìného prostøedí
• áci 2. stupnì ZŠ, kteøí se v souèasné dobì èi blízké budoucnosti
budou rozhodovat o svém dalším smìøování v oblasti volby povolání
Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zaøízení - jedná se primárnì o výchovné poradce a další pedagogické pracovníky pracujících se áky se specifickými vzdìlávacími potøebami
Podporované aktivity
1) Konkrétní práce se áky
Tato klíèová aktivita bude zamìøena na konkrétní práci se áky vìnovanou formování osobnosti ákù v následujících tématech: dùsledky
svého rozhodnutí, odpovìdnost za své èiny, pøíklady dobrých a špatných situací, chování. Aktivity budou realizovány prostøednictvím
scének, pøedstavování rolí, besed, diskuzí apod.
2) Besedy ve školách
Besedy na školách budou koncipovány jako volný rozhovor se
áky. ákùm bude pøedstavena aktuální situace na trhu práce, bude jim
vštìpována dùleitost odpovìdnosti za své èiny a jednání, dodrování
pravidel, nutnost pracovních návykù apod. Z tìchto besed budou následnì vytvoøeny prezentace jednotlivých vhodných profesí a s tìmito
materiály bude dále pracováno pøi výuce.
3) Tematické dny
Pøiblinì v mìsíèních intervalech probìhne Tematický den, který bude
vdy zamìøen na urèitou profesi. Tematický den probìhne na zapojených
støedních školách v Olomouckém kraji. áci se budou moci seznámit s konkrétnímivyuèovanýmiobory.Akcísezúèastníácismonostíúèastirodièù.
4) Exkurze
V rámci realizace projektu plánujeme zrealizovat pro áky 20 exkurzí ve
firmách Olomouckého kraje. áci se seznámí nejen s vytýèenými obory, ale
takté s prostøedím firmy, sociálním zázemím, seznámí se s chodem firmy dùraz na BOZP, s psanými i nepsanými pravidly firmy, hierarchií. áci budou
mít monost promluvit si se zamìstnanci, uvidí výrobu i hotový výrobek. Cílem této aktivity je pøiblíení praktické stránky jednotlivých projektem dotèených oborù.

Vladimíra ídková,
garant projektu na ZŠ a MŠ Hanušovice

Informace ZŠ a MŠ Hanušovice - v dobì letních prázdnin bude:
MŠ uzavøena od 16. 7. do 12. 8. 2012, ŠJ bude uzavøena od 16. 7. do 29. 7. 2012

Obèanské sdruení K2 Hynèice ve
spolupráci s p. Grivalským poøádá
dne 5. 5. 2012 v Hynèicích na Moravou

„Pohádkový les
s veèerním pálením
èarodìjnic“
Zaèátek 13.30 hod.

Program:
13.30 hod. - Pohádkový les
- Bleší trh
- Dìtské hry
17.00 hod. - Prùvod masek
- Zapálení vatry
18.00 hod. - Taneèní zábava

Bohaté obèerstvení zajištìno.
Autobus bude pøistaven v 13.15 hod. na zastávce u viaduktu
a dále na zastávce Potraviny Hanušovice.
Vìci na bleší trh pøijímáme od 10. 4. do 27. 4.
v informaèním centru Hanušovice
(vše mimo obleèení a obuv).

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává Mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Vrchol støelecké sezony

MISTROVSKÝ
STØELECKÝ
MARATON
v Hanušovicích
Mistrovství ÈR - zahájení
Rád bych svùj pøíspìvek zaèal nìjak novì, ale stejnì to nakonec bude moje oblíbená vìta, e tìlocviènou Základní školy
v Hanušovicích opìt svištìly diabolky. Ano, ji poosmé v øadì
za sebou organizovali sportovní støelci ZO AVZO Hanušovice
z povìøení Republikového kolegia a Rady støelectví AVZO TSÈ
ÈR Mistrovství Èeské republiky AVZO 2012 ve støelbì ze
vzduchových zbraní ve všech vìkových kategoriích a v disciplinách vzduchová puška i vzduchová pistole. Celkem 21 støeleckých organizací AVZO z celé Èeské republiky vyslalo do
našeho mìsta ke své reprezentaci 107 závodníkù a za zmínku
zde stojí dvaadvacetièlenná výprava Cvrèkovy støelecké školy
z Horní Cerekve, která co do poètu získaných titulù a medailí
opìt nemìla konkurenci.
Støelecký víkend 24./25. bøezna podle èasového rozvrhu zahájili pøi slavnostním nástupu øeditel závodu a pøedseda ZO
AVZO Hanušovice i Oblastního kolegia AVZO pan Miroslav
Havelka, hlavní rozhodèí pan JUDr. Jan Cvrèek, pøedseda hodnotící komise pan Zbynìk Strouhal a rozhodèí na palebné èáøe
pan Vladimír Driemer. Spoleènì s nimi soutìícím podìkovala
za úèast, popøála hezký pobyt v Hanušovicích a dobrou mušku
starostka mìsta paní Ivana Vokurková. Tím byl dvoudenní støelecký maraton otevøen a nic nebránilo k nástupu 1. smìny na palebnou èáru.

Mistrovství ÈR - sobota
Mistrovské klání tradiènì v sobotu dopoledne zahajují mladší i starší ákynì a áci v disciplinì vzduchová puška 30 ran
vlee. Tøi závodníci zde dosáhli nástøelu 299 bodù (Lada Antalová – Neplachovice, Jaroslav Vanìk a Pavel Køí – oba Horní
Cerekev) a 14 støelcù z celkového poètu 31 svým výkonem získalo nebo obhájilo I. výkonnostní tøídu. Nejúspìšnìjším
drustvem se stala Horní Cerekev následována Neplachovicemi
a k naší radosti jedna støíbrná medaile zùstala i doma zásluhou
Ivy Novákové.
Sobotní odpoledne vdy patøí mladším i starším dorostenkám
a dorostencùm v disciplinách vzduchová puška 40 ran a vzduchová pistole 40 ran. Jako nejlepší opìt odešli støelci z Horní Cerekve následováni Pøerovem a Kopøivnicí. Tøi puškaøi zde
získali I. výkonnostní tøídu a nejlepšího výkonu dosáhla Michaela Novotná z Horní Cerekve nástøelem 377 bodù. Mezi pistoláøi pak nejlepší výkon 358 bodù patøil Nikole Nezhybové
z Pøerova, která souèasnì jako jediná obhájila I. výkonnostní tøídu. Zlatou nedaili pro Hanušovice vystøílel Radek Vavrda ve
vzduchové pistoli.

Mistrovství ÈR - nedìle
Druhý den støeleckého mistrovství vdy patøí juniorkám a
enám v disciplinách vzduchová puška 40 ran i vzduchová pistole 40 ran a rovnì juniorùm a muùm, jejich doménou je
vzduchová puška 60 ran a vzduchová pistole 60 ran. Mezi puš4
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kaøi nejlepšího výsledku dosáhla Ivana Pøibylová z Horní Cerekve nástøelem 386 bodù, co zároveò znamená jediný zisk
I. výkonnostní tøídy v této skupinì disciplin. Za zmínku stojí
úèast ètyø en z Teplic, které ve své kategorii obsadily první ètyøi
místa pøed domácími závodnicemi. Hanušoviètí støelci však ani
zde nepøišli zkrátka, kdy vybojovali støíbro a bronz zásluhou
juniorù Michala Vosáhla a Tomáše Banka.
V pistolových disciplinách se tradiènì velmi dobøe daøilo
paní Marcele Königové z Horního Benešova, která znovu jako
jediná obhájila I. výkonnostní tøídu za výkon 371 bod. Zde pak
v kategorii SH 1 – postiení sportovci zvítìzil pan Jan Jankejech
z Horního Benešova, a to i pøesto, e on sám byl se svým výkonem upøímnì nespokojen.

Mistrovství ÈR - hra èísel a faktù
Jak ji bylo napsáno, Mistrovství ÈR AVZO 2012 ve støelbì
se zúèastnilo 107 závodníkù z 21 organizací z celé Èeské republiky. Ze všech úèastníkù bylo 62 puškaøù a 45 pistoláøù, dále
34 dívek, sleèen i en a 73 jinochù a muù. V kategoriích do 18
let nastoupilo na palebnou èáru 58 soutìících, to je více ne polovina, a dává to do budoucna velmi reálnou nadìji, e sportovní
støelba v AVZO i ve své ekonomické nároènosti nezanikne a
naši støelci se i nadále budou stávat èleny reprezentaèních týmù
posléze v øadách Èeského støeleckého svazu. Nejpoèetnìjší výprava do Hanušovic zavítala z Horní Cerekve, odkud pøijelo
22 závodníkù, 13 støelcù bylo ze Šumperka, 12 z Horního Benešova a 10 støelcù reprezentovalo domácí Hanušovice. Kdy seèteme výsledky závodníkù jednotlivých støeleckých organizací,
bezkonkurenènì zvítìzila Horní Cerekev se ziskem 5 zlatých,
4 støíbrných a 2 bronzových medailí následována Horním Benešovem (3+2+2) a Hanušovicemi s Pøerovem (obì 1+2+1). Ve 13
organizacích mohou oslavit zisk titulu Mistr ÈR AVZO 2012 (z
toho 5x Horní Cerekev a 3x Horní Benešov) a minimálnì jedna
z medailí putovala do 16 ZO AVZO. Více ne jednu medaili získali jednotlivci, kteøí se pøihlásili do více kategorií: Nikola Nezhybová z Pøerova a Christián Tvrzník z Karviné (oba zlato a
støíbro), Jaroslav Šálek z Moravských Budìjovic (zlato a
bronz), Kryštof Krsek z Horního Benešova (2x støíbro), Zuzana
Køíová z Pøerova a koneènì Vojtìch Klech z Horního Benešova (2x bronz). Nejstarším úèastníkem Mistrovství ÈR byl pan
Jan Jankejech z Horního Benešova a na opaèném pólu stanuli tøi
letos desetiletí: Kateøina Venkrbcová a Vladimír Komín z Horní
Cerekve a Václav Štefanyk z Kopøivnice. A abych nezapomnìl
– v celé soutìi bylo vystøeleno 4.690 soutìních diabolek o
hmotnosti cca 2,5 kg, které naší tìlocviènou nalétaly dráhu 46,9
km. Bylo prostøíleno 3.530 soutìních terèù, co vèetnì terèù
nástøelných a zavádìcích pøedstavuje 587,5 metrù terèového
pásu.

Mistrovství ÈR - zaslechnuto
„Prosím vás, co je to za chlapa?“ „Kterej?“ „Támhleten vysokej. Donutil mne se vyzout!“ Ano, to je náš kadoroèní problém.
Spousta trenérù a èlenù doprovodu není ochotná pochopit, e
èervenì vyznaèená vìta v propozicích soutìe o vstupu do tìlocvièny v èisté sportovní obuvi je myšlena vánì. Tentokrát si
náš èlen, poøadatel a rozhodèí Jiøí Fiedler vzal za úkol situaci hlídat a všechna èest jeho nekompromisnímu postoji. Hodnì lidí se
divilo.
„Co tomu øíkáš?“ „No perfekt!“ Tak bylo i letos mnohokrát
hodnoceno celé Mistrovství ÈR AVZO, jeho organizace i prùbìh vèetnì ubytování sportovcù na Trojkámenu a stravování
v Pivovarské restauraci. Podìkování obìma podnikùm.
â
â
â
â
â
â
â
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Mistrovství ÈR
pøehled Mistrù ÈR AVZO 2012
VzPu 30
mladší ákynì - Kateøina Štefánková, Orlová-Lazy
mladší áci - Milan Lhotský, Horní Cerekev
starší ákynì - Lada Antalová, Neplachovice
starší áci - Jaroslav Vanìk, Horní Cerekev
VzPu 40
mladší dorostenky - Jana Svobodová, Horní Cerekev
mladší dorostenci - Jaroslav Šálek, Moravské Budìjovice
starší dorostenky - Michaela Novotná, Horní Cerekev
juniorky - Ivana Pøibylová, Horní Cerekev
eny - Blanka Slezáková, Teplice
VzPi 40
mladší dorostenky - Nikola Nezhybová, Pøerov
mladší dorostenci - Radek Domikra, Kopøivnice
starší dorostenci - Radek Vavrda, Hanušovice
juniorky - Pavla Skladanová, Horní Benešov
eny - Marcela Königová, Horní Benešov
VzPu 60
junioøi - Marcel Fiala, Bystøice nad Pernštejnem
mui - Jiøí Materna, Nové Mìsto na Moravì
VzPi 60
junioøi - Christian Tvrzník, Karviná
mui - Oldøich Janèa, Šumperk-Temenice

tošní soutì probìhla takøka bez problémù, je zásluhou naší
technické party, ktará v podstatì na kolenì provedla generálku
pøevodových ústrojí pro pohony terèových pásù. DÍKY VÁM,
KLUCI! - ale jednou se to u nemusí podaøit.
Dovolím si nyní konstatovat, e Mistrovství ÈR AVZO 2012
ve støelbì ze vzduchových zbraní snad mìlo opìt svoji vysokou
sportovní i spoleèenskou úroveò a bylo zde dosaeno kvalitních
sportovních výkonù. Dovolím si podìkovat všem zúèastnìným,
e soutì probìhla bez problémù s bezpeèností závodu, a dovolím si podìkovat všem, kteøí se zaslouili o jeho zdárný prùbìh –
sboru rozhodèích, z nich ty hlavní jsem ji vyjmenoval, a nyní
chci konkrétnì uvést pana Antonína Kalába, který pro ocenìné
støelce nádhernì vyplòuje diplomy. Dovolím si také podìkovat
poøadatelùm – svým kolegùm ze ZO AVZO Hanušovice – té
hrstce obìtavcù, kteøí do toho jdou a vìnují hodiny èasu a práce
aby posléze konstatovali, e U NIKDY! A já pøesto vìøím, e
znovu pøijdou a vìnují spoustu hodin èasu a práce … Je nás na to
stále ménì, snad i proto, e dnes u se nedávají ony povìstné èárky do hodnocení. Dovolím si také podìkovat našim støelcùm za
reprezentaci a za dosaené výsledky – v našich podmínkách a
monostech jsme pro Hanušovice získali skuteèné maximum.
ijeme v malém mìstì a není zde mnoho moností k získání
sponzorù pro naši sportovní èinnost, i kdy naši mladí støelci
rozhodnì ostudu nedìlají. O to více si já osobnì váím podpory,
které se nám dostává od Mìstského úøadu Hanušovice v èele
s paní starostkou Ivanou Vokurkovou a od Základní školy Hanušovice v èele s øeditelem panem Františkem Felnerem.
A úplnì závìrem si dovolím podìkovat tìm, kteøí nakonec
sponzorsky pomohli støelecké Mistrovství republiky zabezpeèit. Jsou to: Mìstský úøad Hanušovice, pivovar Holba Hanušovice a Republikové kolegium AVZO TSÈ ÈR Kutná Hora,
aèkoliv se domnívám, e v pøípadì poslednì jmenovaného je to
samozøejmost a povinnost.
-fie

SH 1- Jan Jankejech, Horní Benešov

Mistrovství ÈR
umístìní domácích støelcù

Popis fotografií - Mistrovství ÈR AVZO ve støelbì.
Foto: Marcela a Milan Štìpánovi

VzPu 30
mladší ákynì - 4. místo Lucie Brostíková
mladší áci - 6. místo Matìj Vyroubal
9. místo Radim Havelka
starší ákynì - 2. místo Iva Nováková Hanušovice/Unièov
starší áci - 8. místo Lukáš Štencl Hanušovice/Unièov

FOTO 1: Jsme pøipraveni, dejte povel START!
FOTO 2: Devatenáct takových sad medailí a pohárù
pro Mistry ÈR je v pohotovosti.
FOTO 3: Nezbytná kontrola poèítaèových souborù
(Marcela Fiedlerová a Michal Havelka) - v popøedí
pravidla sportovní støelby
FOTO 4: Vyhodnocení kategorie starší ákynì: zleva bronzová Amálie Koøistková, mistrynì Lada Antalová - obì Neplachovice a støíbrná Iva Nováková - Hanušovice/Unièov
FOTO 5: Vyhodnocení pistoláøù - starší dorost: zleva støíbrný
Christián Tvrzník - Karviná, mistr Radek Vavrda - Hanušovice/Unièov a bronzový Vojtìch Klech - Horní Benešov
FOTO 6: Zleva domácí závodníci: junioøi Michal Vosáhlo,
Tomáš Bank a eny Marcela Štìpánová, Lenka Navrátilová
FOTO 7: Støelec versus terè - detail ze soutìe dospìlých
FOTO 8: Na stupních vítìzù Teplice: zleva støíbrná Milada
Krejèová, mistrynì Blanka Slezáková a bronzová Ivana Krejèová
FOTO 9: Vyhodnocení puškaøù - junioøi: zleva støíbrný Michal Vosáhlo - Hanušovice, mistr Marcel Fiala - Bystøice nad
Pernštejnem a bronzový Tomáš Bank - Hanušovice
FOTO 10: Vítìz kategorie SH 1 Jan Jankejech - Horní Benešov

VzPi 40
starší dorostenci - 1. místo Radek Vavrda Hanušovice/Unièov
VzPu 40
eny - 5. místo Marcela Štìpánová Hanušovice
6. místo Lenka Navrátilová Hanušovice
VzPu 60
junioøi - 2. místo Michal Vosáhlo Hanušovice
3. místo Tomáš Bank Hanušovice
Mistrovství ÈR - závìrem
Nejradìji bych ústy klasika zvolal: „Král je mrtev, a ije
král.“ Pro ètenáøe pøeloím: osmé Mistrovství ÈR AVZO ve
støelbì v Hanušovicích je za námi, a protoe od pøedstavitelù našeho vrcholného orgánu slyšíme, e „není kde a není kdo“, je
více ne pravdìpodobné, e za rok se tu sejdeme opìt. Není to
ale úplnì jednoduché – máme svoje technické prostøedky (hodnì letité) a ivotnost techniky vskutku není nekoneèná. To, e le-
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Štìdré lhotské 3D léto

Nová chránìná území pøibudou i
na Hanušovicku

SDH Štìdrákova Lhota zve všechny
bìce, cyklisty i sportovní diváky na
Štìdré lhotské 3D léto
(bliší informace
Radek Kamler, 728 116 001)
Horský bìh na Severku
20. kvìtna
start: Skiareál Turek, 10.00 hod.
cíl: Severomoravská chata
Lesy u Lesanky
6. èervna
závod je souèástí Šumperského
chlapáka 2012
start: ubytovna Lesanka, 17.00 hod.,
okruh
XC Štìdrákova Lhota
28. èervence
závod je souèástí Šumperského poháru
horských kol 2012
start: Skiareál Turek, 14.00 hod.
(prezence od 12.00 hod.)

Olomoucký kraj v letošním roce vyhlásí deset významných lokalit na území kraje
jako pøírodní rezervace a památky evropského významu v rámci soustavy chránìných
území Natura 2000.
Nová pøírodní rezervace vznikne Na Hadci v katastrálním území Raškovy Vsi, kde
rostou chránìná rostlinná spoleèenství, napøíklad populace sleziníku. Dalšími vzácnými lokalitami budou vyhlášeny pøírodní památka Pod Rudným vrchem, nedaleko
Habartic, a pøírodní památka Poláchovy stránì - Výøí skály s populací støevíèníku
pantoflíèku u Hanušovic.
„Cílem soustavy chránìných území Natura 2000 je zabezpeèit ochranu tìch druhù
ivoèichù, rostlin a typù pøírodních stanoviš, které jsou z evropského pohledu nejcennìjší, nejvíce ohroené, vzácné èi omezené svým výskytem jen na urèitou oblast,"
uvedl námìstek hejtmana Pavel Horák.
V celé Èeské republice doposud existuje 41 ptaèích oblastí a 1087 evropsky významných lokalit, které jsou chránìny Evropskou unií. Lokality sítì Natura 2000 pokrývají pøiblinì 14,31 procent celkové rozlohy ÈR. Z toho na území Olomouckého
kraje se nacházejí ètyøi chránìné ptaèí oblasti a celkem 71 evropsky významných lokalit, z toho 54 evropsky významných lokalit má v pùsobnosti krajský úøad Olomouckého kraje.
-hab

Kordan, s. r. o.,
Hlavní 88 (u Penny)
nabízí: opravy obuvi, ponoky, punèochy
drogerii, biuterii, dámské a pánské prádlo zn. Gina
V kvìtnu kadý pátek sleva: 300=250
(pøi nákupu uvedeného zboí za 300,- Kè vám 50,- Kè vrátíme)
4. 5. Prádlo zn. Gina
11. 5. Biuterie
18. 5. Drogerie
26. 5. Ponoky

Pronájem, byt 2+1, 52 m2 OV, centrum obce. Byt po
rekonstrukci, vybavení – kuchyòská linka, sporák, praèka.
Nastìhování moné ihned.
Nájem 3500,- Kè + inkaso, tel. 724 825 151.

Koupím

zemìdìlské pozemky. Platba ihned!
Tel.: 777 114 004

Prodej cihlového bytu v centru Hanušovic.
Dispozice 5+1, 107 m2, k bytu náleí sklepní kóje, pùda, dílna.
Mono snadno rozdìlit na dvì samostatné bytové jednotky,
velmi nízké náklady na bydlení,1500,- Kè. RK ne!
Tel.: 608 407 123
7
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Statek Ptaèí kámen ve lebu
nabízí jehòata ke spásání i na poráku
(poráka moná).
Odbìr jehòat od kvìtna.

Objednávky a informace
na tel. 606 399 833.

Nabízíme k prodeji zahradu s chatkou nad
sídlištìm Holba, cena dohodou. Tel.: 724 155 869

Prodám

øadovou gará, v centru
Hanušovic za Policií. Tel.: 603 302 140

Prodej brambor
Zemìdìlská farma Jandrt, Hanušovice
Konzumní brambory
Odrùda: Rosára - lutomasá, pøílohová, varný typ A
Princess - lutomasá, pøílohová, varný typ B
Balení: 10 kg, 25 kg

Krmné brambory
Balení: 50 kg, cena: 150 Kè/1 q

Kontakt: 583 231 374, 604 204 905
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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
Provedu veškeré

ZEDNICKÉ PRÁCE,
cena dohodou, i rekonstrukce komínù.
Tel.: 732 487 291

Email: Mirek.Han@seznam.cz

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.

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

Koupím
poštovní známky,
pohledy, obálky,
staré bankovky,
tuzexové bony,
losy, akcie
celé sbírky - vìtší mnoství
- pozùstalost po sbìrateli
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info:
tiskarna@komurka.cz
tel.:
724 229 292
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Blahopøání

Jubilea

V mìsíci kvìtnu 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Dne 20. 5. 2012 oslaví pan Ladislav Diviš
významné ivotní jubileum 90 let.
Pevnìjší zdraví a hodnì štìstí Ti pøejí synové Milan a Zdenìk,
rodina Rajnohova a Ambrozova.

paní Helena Grivalská, Hedvika
Válková, Jarmila Kunzová, Marie
Petrová, Jiøina Nohelová, Jiøina
Hamplová, Milena Procházková,
Marie erníèková a Darja
Sfungarasová;

Vzpomínka
Kytièku kvìtù na Tvùj hrob dáme, se slzami v oèích stále vzpomínáme.
Dne 24. 5. 2012 by se paní

pánové Ladislav Diviš, Vlastimil
Chrudina, Leonhard Kiffel,
Stanislav Pavlù, Antonín
Mièulka, František Czastek,
Milan Pavelka, Rostislav Pavlek,
Antonín Malina, Stanislav
Juøíèek, Alois Klapuš, Josef
Pyka, Vlastislav Pavlín, Lubomír
Vítek, Jiøí Gábler, Ladislav
Tøíska.

Marie Divišová doila 85 let.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manel, dcera s rodinou, synové.

Vzpomínka
Odešel, aby zùstal v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.
Dne 12. kvìtna 2012 vzpomeneme
25. výroèí úmrtí

Blahopøejeme!

pana Oldøicha Weitera.
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

Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomíná manelka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka

Váení ètenáøi,

Dne 29. kvìtna by se doil 80 let

upozoròujeme, e všechny pøíspìvky
do novin, vèetnì vzpomínek na Vaše
blízké a blahopøání, musí být psané strojopisem, ne ruènì. Pøedejdeme tak nedorozumìní a chybám pøi jejich pøepisu.
Dìkujeme za pochopení. -redakce

pan Josef Langer.
V tomto roce té vzpomínáme 26. výroèí jeho úmrtí.
Kdo jste ho znal, vzpomeòte s námi.
Manelka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínáme
Odešli, ale v našich srdcích zùstávají.
Dne 2. 5. 2012 si pøipomeneme ji 9. smutné výroèí, kdy nás navdy opustil náš tatínek,
dìda a pradìda,
pan Oldøich Vojtek.
Dne 9. 5. 2012 vzpomeneme 2. výroèí, kdy od nás navdy odešla naše maminka,
babièka a prababièka,
paní Jaroslava Vojtková.
Kdo jste je znali, vzpomínejte s námi. Syn Oldøich a dcera Eva a Ivana s rodinami.
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Cestování po Evropì
Podruhé se dnes podíváme na ostrov Kypr ve Støedozemním
moøi a navštívíme historické památky a zajímavosti, které zde
obdivují turisté z celého svìta.
Kdo má rád romantiku, neopomene na Kypru navštívit tøi nejznámìjší hrady. Leí v severní, tedy turecké èásti ostrova a nabízí hodnì zajímavých lákadel. První z hradù, to jsou vlastnì
trosky hradu sv. Hillariona. Pùsobí ji z dálky témìø magicky, a
tak se od prùvodcù dozvíte, e kdy známý Walt Disney hledal
po svìtì námìt, jak má vypadat hrad pro film Snìhurka, inspiroval se údajnì právì zde. Pùvodnì tu stával klášter a kostel, pak
objekt slouil jako pozorovatelna a nakonec ho Guy de Lusugnan pøestavìl do podoby vojenské základny.
Hrad Buffavento, co znamená „bièovaný vìtry“, se zrodil
v dobì Richarda Lvího srdce. Lusugnané ho vyuívali jako vìzení a signální tvrz. Výstup na hrad je nároènou rozcvièkou, odmìnou za vyloenou námahu je pak nádherný výhled na okolní
krajinu.
Hrad Kantara je ze všech tøí hradù nejzachovalejší. Byl postaven na konci 12. století a jeho historie je té spjatá s osobou zmiòovaného Richarda. Byl vyuíván pro signální komunikaci
s ostatními hrady a svùj význam ztratil a s rostoucím významem
pøístavù Famagusta a Larnaka.
Nejnavštìvovanìjším místem na celém Kypru je Afroditina
skála a pøilehlá plá. Najdete ji nedaleko starobylého Pafosu a
právì zde se podle povìsti pøed tisíci lety zrodila z moøské pìny

Toulky po okolí
Jediné venkovní termální koupalištì v našem blízkém okolí
se nachází v areálu lázní v nedalekých Velkých Losinách, které
jsou souèástí øetìzce lázeòských a wellness hotelù Royal Spa.
Chátrá a navíc nevyhovuje dnešním moderním léèebným procedurám. Má ho nahradit nové.
U od loòského roku jsou v plném proudu jednání o monosti
vybudování termálního parku v místních lázních, jeho výstavba by stála zhruba 80 miliónù korun, a to z prostøedkù poskytovaných EU v rámci Regionálního operaèního programu Støední
Morava. Pro letošní rok je pøislíbeno prvních 28 miliónù, které
by umonily zahájit výstavbu ji letos v létì. Celý termální park
by se mìl rozkládat na ploše 6000 metrù ètvereèných, z èeho
1 500 metrù ètvereèných budou zabírat venkovní a vnitøní bazény a dìtská brouzdalištì naplnìné výhradnì místní léèivou vodou. Plánuje se, e stejnì jako v souèasnosti nebudou vodní
plochy chemicky upravovány, a tím bude zajištìn maximální léèivý úèinek sirných vod, které mají teplotu 36 stupòù Celsia a
èerpají se z hloubky 1 200 metrù. Je nutné taky pøipomenout, e
léèivá voda patøí k nejkvalitnìjším v Èeské republice a velmi pøi
léèebných procedurách prospívá lidskému zdraví, navíc se
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bohynì Afrodité. Její jméno pochází z øeckého aphros (moøská
pìna) a dá se jednoznaènì øíci, e Kypr je historicky spojen právì
s kultem bohynì Afrodity – bohynì lásky a krásy (v øímské mytologii ji známe jako Venuši). Hlavním centrem jejího uctívání byl
historicky Pafos a bohyni na freskách a mozaikách spolehlivì poznáte podle jejich atributù, kterými jsou holubice, labu, granátové jablíèko a myrta.
Krátce se ještì zastavíme v hlavním mìstì Nikósie, nebo
chcete-li turecky Lefkósie. Mìsto má neuvìøitelnì zachovalé Benátské hradby, které obklopují prakticky celé Staré mìsto. Uvnitø
hradeb vás èeká rušný labyrint s kostely, mešitami, luxusními i
chudými obchody, moderními bary i zapadlými zaèouzenými
hospùdkami. Nechybí zde ani zachovalé i rozpadající se paláce
z doby britské nadvlády. Fotografové si urèitì nezapomenou
zvìènit na památku Famagutskou a Pafoskou bránu, mešitu
Bayraktar, kostel sv. Køíe a baštu Roccas. Zajímavé je té zjištìní, e v turecké èásti mìsta je levnìji a mnozí návštìvníci se shodují na tom, e i chování Turkù k turistùm je mnohem vstøícnìjší a
pøátelštìjší.
Na závìr ještì nìco o Agia Napa. Pøed rokem 1974 to byla
ospalá rybáøská vesnièka. Dnes je to „Las Vegas ostrova“. Za nìkolik desítek let zde vyrostlo centrum zábavy, kde nechybí luxusní hotely, kasina, bary s nonstop diskotékami, zábavní parky a
další zaøízení, která slouí jedinému - pobavení návštìvníkù a
odlehèení jejich penìenek a bankovních kont.
-hp

pouívá pøi relaxaci, uvolnìní a pøi plavání k posilování svalstva. Zvyšuje také ohebnost kloubù, odstraòuje køeèe ve svalech
a podstatnì upravuje termoregulaci.
Nynìjší termální koupalištì v areálu lázní v souèasné dobì
vyuívá asi 40 tisíc návštìvníkù roènì. Je to zpùsobeno tím, e
koupalištì je kvùli klimatickým podmínkám v podhùøí Jeseníkù
otevøeno pouze 4 mìsíce v roce. Po dostavbì vodního centra by
to mìlo být kolem 100 tisíc návštìvníkù. Navíc by pøestavba
koupalištì v moderní termální park na úrovni známých maïarských èi rakouských støedisek podobného charakteru mìla pøinést zvýšený zájem nejen o samotné Velké Losiny, ale i o celé
údolí øeky Desné a celé Jeseníky.
Na závìr ještì pár slov o historii lázní. Patøí mezi nejstarší na
Moravì a jejich poèátek je dokladován v roce 1592, kdy zde dal
majitel panství Jan ze erotína postavit první døevìné láznì.
Zdejší studené i termální sirné vody jsou k léèebným úèelùm
pouívány ji 5 století. V souèasnosti se zde léèí hlavnì neurologická onemocnìní, bolestivá onemocnìní pohybového aparátu
a díky proslulému èistému ovzduší Jeseníkù se zde úspìšnì léèí
dìti s respiraèními onemocnìními.
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc bøezen 2012
O jarních prázdninách v pondìlí a ve støedu jsme pro dìti na jiním sídlišti v Hanušovicích uspoøádali rùzné pohybové hry
s vyuitím posledních zbytkù snìhu (stavby snìhových vìièek, házení na ètyøi ètverce, Na pukavce, Nuglu tang atd.). Dále jsme
dvakrát lyovali na sjezdovce na Františkovì.
V sobotu 10. 3. se konala Slavnost lutého kvítku – vyhodnocení èinnosti klubu a èlenù za pøedchozí mìsíc. Poté následovala
akce Okno do vesmíru jako pøipomínka letu našeho kosmonauta do vesmíru. Na akci mìli letos klubáci za úkol vymyslet povídku na
téma „návštìva pozemšanù cizí planety“. Bohuel èlenové nepochopili správnì zadání a psali naopak o návštìvì mimozemšanù.
Ondra mìl sice povídky dvì, z toho jednu legraèní, avšak slohovì a gramaticky vyšla nejlépe povídka Marušce Netopýøi z B 14. Blahopøejeme. Nesoutìnì zaznìly i dva pøíspìvky z mého mládí. Potom jsme hráli v klubovnì hry.
Bìhem mìsíce klubáci také trénovali morseovku a šifry. Nováèci se seznamovali s historií a zákony našeho klubu.
V sobotu 24. 3. jsme dopoledne v klubovnì vyrábìli z kartonu a tapety pomùcky na Netradièní kulièkiádu. Tého dne odpoledne
pak prošla naše delegace v kostýmech ulicemi Hanušovic a bubnovala a zvala na blíící se nevšední akci.
V sobotu 31. 3. jsme poøádali i pro širokou veøejnost Netradièní kulièkiádu. Klasická se hraje venku, avšak tato netradièní výhradnì v místnosti, èím je nezávislá na poèasí. Díky rùzným pomùckám se do zemì nedìlají ádné dùlky. Soutìilo se v 15 rùzných
disciplínách, celkovì vyhrála Maruška. Z veøejnosti se opìt nikdo nezapojil, a tak i ostatní pìkné ceny zùstaly pro èleny klubu.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil Ondra, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ p. Felnerovi a panu faráøi Dolákovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
PS: Na kvìten nechystáme sezení u poèítaèe, koukání na televizi, pøecpávání se brambùrky a kolou, nýbr veselé i dobrodruné
záitkové a smysluplné akce v klubovnì a v pøírodì. Správní a odvání chlapci a dìvèata jdou s námi!
A co vy? Pojïte taky! Plán èinnosti najdete na vývìsce u vchodu do ZŠ a v naší vitrínce u pošty v Hanušovicích.

Naše zdraví (2)
Dnes si povíme nìco o homeopatii. Podle slovníku cizích slov jde vlastnì: „o léèení podáváním nepatrných dávek lékù vycházející ze zásady léèení podobného podobným“. Nevím kdo takto dal dohromady tìchto pár slov, ale uznejte se mnou, e z nich nejsme
moudøí. Nám by snad staèilo vysvìtlení, e se jedná o jinou (nebo podobnou) léèbu, kterou doporuèují lékaøské knihy a podle kterých léèí vìtšina lékaøù.
Faktem ale je, e homeopatie v souèasné dobì pøedstavuje ve svìtì nejrozšíøenìjší obor „alternativní“ léèby. Má dvì stì let starou historii, která zaèala objevy nìmeckého lékaøe Samuela Hahnemanna. Vychází z principu podobnosti a ze zákonitosti minimálních dávek. Pøíznivci této medicíny proto vìøí, e látka, která u zdravého èlovìka vyvolá urèité pøíznaky, mùe tyté potíe u
nemocného léèit, je-li ovšem podaná v patøièném øedìní. V jedné z tisíce kapek látky bývá jedna molekula úèinné látky. A roztoky
se øedí dál. Homeopatie tvrdí, e díky dùslednému tøepání roztoku obtiskne úèinná látka informaci do vody. Domnívají se, e i voda
má pamì a díky tomu dokáe nemocného takto vyrobený lék uzdravit. Díky podávání nejmenšího mnoství léku by mìl být nemocný organizmus stimulován k vzepìtí všech obranných sil a samouzdravení, ani by pøi tom byl vystaven nebezpeèí pøímého poškození.
Dnes je homeopatie rozšíøena v celém civilizovaném svìtì, v nìkterých zemích byla u akceptována jako souèást klasické medicíny. Bohatou tradici má tento obor zejména v Nìmecku a Francii. V obou tìchto zemích jsou homeopatické léky dokonce hrazeny
z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
A jaké mají názory na homeopatii dvì názorovì rozdílné komory?
Èeská lékaøská komora (ÈLK) prohlašuje, e prospìšnost homeopatie v nìkterých pøípadech podobnì jako podávání placeba
nezatracuje, ale postrádá zde vìdecké dùkazy. Obvyklým argumentùm obhájcùm homeopatie, e mohou existovat i jiné, dosud nepoznané zákonitosti, kterými se jednou vysvìtlí dnes nepochopitelné mechanizmy, pøíliš nedùvìøuje. Úèinnost kadé metody léèby
je tøeba doloit jednoznaènì dokumentovanými a reprodukovatelnými výsledky.
Naopak Èeská komora klasické homeopatie (ÈKKH) tvrdí, e tato metoda léèby spoèívá v individuálních projevech, které jsou
u kadého èlovìka jiné, a proto kadý pacient dostane na svoji nemoc svùj lék. Tvrdí také, e studie na prokázání úèinku tìchto látek
na èlovìka existují. Prohlašuje, e chápe, e je to pro vìdce nepøíjemné, ale skuteèná praxe léèby pacientù ukazuje, e to funguje.
Musí však platit, e pøed kadou léèbou by mìl mít klient vyšetøení klasické medicíny, aby bylo jasno o povaze jeho obtíí. Navíc
homeopat z ÈKKH podle etického kodexu nesmí zasahovat do uívání lékù naordinovaných lékaøem.
-hp
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Setkání u ,,Kulatého stolu“
na naší škole
Základní škola v Hanušovicích uspoøádala setkání u ,,Kulatého stolu“ se zástupci organizací spolupracujících se základní školou v rámci prevence rizikového chování dìtí a pøedcházení negativních – sociálnì patologických jevù. Setkání probìhlo dne 20. 4. 2012 se zástupci
podílejících se na Komplexnì primárním preventivním programu, který je souèástí Minimálního preventivního programu na základní škole.
V úvodu setkání vystoupil zástupce Policie ÈR kpt. Vladimír Komárek, vrchní komisaø
územního odboru Šumperk, spolu se zástupcem vedoucího obvodního oddìlení PÈR v Hanušovicích npor Martinem Vlachovským a nprap. Lukášem Jankovem, kteøí nabídli pomoc
škole v rámci moností monitorování, preventivního pùsobení v oblasti sociálnì patologického jevu, kouøení.
Paní starostka Ivana Vokurková jako zøizovatel školy nabídla
vstøícné jednání a pomoc pøi jakýchkoliv akcích poøádaných v rámci
preventivního programu školy.
Zástupce Pedagogicko psychologické poradny v Šumperku Anna
Muratidisová pøedstavila intervenèní programy pro tøídy vèetnì tematických a adaptaèních programù, které jsou významnou pomocí
pøi prevenci vzájemných vztahù dìtí ve tøídách.
Supervizor Jiøí Maléø, etoped Diagnostického ústavu v Hradci
Králové ji, 2. rokem spolupracuje se základní školou, informoval o
novinkách v projetu ,,Minimalizace šikany“, kterého se úèastnili
všichni pedagogové naší školy.
Pan øeditel Zdenìk Pochyla a paní zástupkynì Jitka lunková z Dìtského diagnostického ústavu v Olomouci nabídli
monost návštìvy a úèast uèitelù ZŠ pøi konkrétní práci v Diagnostickém ústavu v Olomouci na Kopeèku.
Dìkuji tímto vedení ZŠ za umonìní takového setkaní , které pøispìje k pøedcházení negativních – sociálnì patologických
jevù na naší základní škole.
Jana Winklerová
metodièka prevence rizikového chování
a sociálnì patologických jevù

Pivo Holba poprvé naplnilo nové leácké tanky
V pivovaru vrcholí pøípravy na letní sezonu.
Pivovar Holba ukonèil hlavní etapu rekonstrukce leáckých sklepù a u letos v létì vyuije jejich plnou kapacitu 20 tisíc hl. 40 milionová investice pøinese výrazné zvýšení kapacity leáckého sklepa a další zlepšení podmínek pro dlouhé dozrávání piva.
„Nyní máme plnou kapacitu sklepa, co nám umoní plynule vykrývat letní odbyt,“ øíká Vladimír Zíka, výkonný øeditel pivovaru a potvrzuje
pøipravenost pivovaru na sezonu. Stáèírny sudù bìí od tohoto týdne v plném provozu na 3 smìny, stejnì jako varna, kde navíc dochází k prodlouení cyklu. Od dubna nastoupilo do pivovaru 10 brigádníkù, pøedevším do obsluných provozù stáèírny a expedice. Pivovar oèekává nárùst
poptávky u od kvìtna, jak velký bude, z velké míry ovlivní poèasí. „V létì oèekáváme a stoprocentní nárùsty prodeje, které jsme pøipraveni plynule vykrýt. Nejde jen o zajištìní odbytu, ale o kompletní servis, poskytnutý zákazníkovi,“ kometuje Vladimír Zíka.
V Holbì stále drí klasickou výrobu piva, která staví na tradièní metodì pomalého zrání, take leák ve sklepích dozrává a 2 mìsíce. Proto je
zapotøebí vytvoøit zásoby v dostateèném pøedstihu.
Nové leácké sklepy
Leácké sklepy jsou v Hobì rozdìleny do 5 oddìlení, z toho jedno je pøetlaèné s 6 novými pøetlaènými tanky. Nové jsou i leácké tanky ve vìtšinì oddìlení. Jsou vyrobeny z nerezové potravináøské oceli, aby vytvoøily ideální prostøedí pro zrání piva. Jejich výhodou je také automatická sanitace, která zajišuje sterilní prostøedí.
Rekonstrukce leáckých tankù pøedstavovala celkovou výmìnu zaøízení i stavební úpravy. Kromì leáckých tankù došlo k výmìnì hradicích
armatur, dùleitých pro pøesnou regulaci tlaku vznikajícího oxidu uhlièitého, který ovlivòuje øíz i pìnivost piva. V prostorách sklepa je nutné celoroènì udret stálou teplotu do 3 °C, a to vyaduje spolehlivý a souèasnì výkonný chladící systém. To bylo dùvodem, aby pùvodní ebrovice nahradily chladicí registry. „Pozvolné dozrávání je nejdelším procesem pøi výrobì piva a významnì ovlivòuje jeho chuové vlastnosti. V pøípadì, e pøi
nìm dojde k teplotním výkyvùm, promítnou se do neádoucích pøíchutí nebo vùní piva,“ vysvìtluje Vladimír Zíka.
Kromì udrení stálé teploty je pro kvalitu piva nezbytná dokonalá èistota všech technologických zaøízení vèetnì rozvodù, proto ty pùvodní
sklenìné nahradily nerezové, umoòující dùkladnou sanitaci.
-hm
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Mobilní sbr velkoobjemového odpadu je uren pouze pro obany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpené odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urené k recyklaci a sbru.
Nebezpený odpad a vyazené elektrozaízení je nutno odevzdat do sbrného dvora.

2. Ve dnech od 9. kvtna – 10. kvtna 2012 budou kontejnery umístny:
u kapliky 2x
u Hanušovické lesní, a. s.
horní Hanušovice – zastávka autobusu
Hynice

1. Ve dnech od 7. kvtna – 8. kvtna 2012 budou kontejnery umístny:
Potník - bytovky
na sídlišti Zábežská (u kotelny 2x)
na ulici Sportovní
ul. Zábežská (u OVky)

Na svoz velkoobjemového odpadu od oban budou pistaveny kontejnery AVIA – typ vysoký následovn:

SBR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kvten 2012
__________________________________________________

