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cena 2 Kè

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

Olympiáda pro seniory se blíí

Den dìtí

S neobvyklým nápadem, jak ukázat dovednosti a um seniorù, pøišli pracovníci
zábøeského kulturáku. Na sobotu 17. èervna toti naplánovali I. Seniorskou olympiádu. Ta by se mìla témìø ve všem podobat klasické olympiádì, pouze bude na míru
upravena pro seniory. Soutìní klání se uskuteèní v tradièních i ménì tradièních disciplínách. Senioøi se pøedvedou ve zpìvu, høe na hudební nástroj, umìní øeènického projevu, pletení na èas, luštìní køíovek, tanci a testu poèítaèové zdatnosti.
„Všichni se rádi díváme na sportovní klání na letních i zimních olympiádách èi paralympiádách nebo dìtských olympiádách, ale pro seniory se nic podobného ještì neorganizovalo. Vìøíme, e naše seniorská olympiáda bude mít velký ohlas a senioøi
ukáí, e mají stále co nabídnout,“ míní organizátoøi a zároveò dodávají, e olympiáda
je urèena všem seniorùm ze Zábøehu i širokého okolí.
Zájemci mohou získat informace èi podávat pøihlášky do 10. èervna osobnì
v zábøeském KLUBu nebo na tel.: 583 415 400, 608 74 14 74 (Marie Matisová) èi
emailové adrese matisova@ddm.zabøeh.cz

Letošní zima pøešla témìø do léta
Doba panování letošního jara velmi rychle ubìhla. K 1. èervnu má jaro pøed sebou
ji jen tøi týdny trvání. Letní slunovrat 21. èervna jaro ukonèí a na severní polokouli
bude vystøídáno létem.
Jaké letošní jaro bylo
Na tuto otázku mùeme dát pomìrnì snadnou odpovìï. Bylo velmi krátké a s urèitou nadsázkou mùeme øíci, e zimu vystøídalo léto.
Co nás k tomuto tvrzení opravòuje? Celá øada dùleitých faktorù. Letošní zima byla
jednou z nejdelších. K 12. dubnu leela snìhová pokrývka v nadmoøské výšce 600 m
140 dní. Velká tlaková níe se pomìrnì dlouhou dobu rozprostírala nad územím celého
státu. Ke zmínìnému datu byly ještì závìje na silnicích v Orlických horách. Nad
územím naší republiky padal déš se snìhem.
Délka letošní zimy
Podle meteorologù byla o ètyøi týdny delší, a z toho dùvodu mìla pøíroda zpodìné
vegetaèní období a o ètyøi týdny. Museli jsme se spokojit s tím, e letošní 1. máj byl
bez kvetoucích šeøíkù.
Avšak poslední dubnový a první kvìtnový týden u pøipomínaly letní poèasí. Buïme tedy optimisty, pøíroda zpodìní jistì doene a všichni stìhovaví ptáci se vrátí, aby
nám v létì dìlali krásnou spoleènost.
-jk

Sbor dobrovolných hasièù a Mìsto Hanušovice zvou všechny dìti v rámci
oslav Dne dìtí do Domu kultury v Hanušovicích na
Veselou loutkovou revue Loutkoherecké skupiny z ÈT Praha s hosty
poøadu Jù a Hele a na diskotéku,
která bude následovat. Tento program se uskuteèní
v sobotu 3. 6. 2006 od 14.00 hodin.
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Blíí se 1. èerven - den, který je pro
mnoho dìtí dnem plným oèekávání a
krásných pøedstav. Tímto dnem zaèíná
poslední školní mìsíc a o krùèek se opìt
posuneme blí k prázdninám. Ale je to i
den, který by všechny dìti mìly proít
radostnì, vesele a zábavnì.
My, školáci, samozøejmì
pøedpokládáme, e uèitelé nás v tento
den nebudou zkoušet ani stresovat
písemkami a pøípadnì by pro nás mohli
vymyslet nìjaké hry nebo výlet.
Pøedstavuji si, jak na stole voní babièèin
štrùdl, v lednici èeká pøipravená
zmrzlina, moná se objeví i nìjaký
malinký dáreèek...
Vím, e tato moje pøedstava však není
reálná pro spoustu dìtí na celém svìtì.
Dennì slyším, e ijí dìti v osamìní,
zanedbané, zapomenuté. Dìti, které jen
nìjak pøeívají bez lásky rodiny. Dìtí
ijících v chudobì je více, ne jsme
schopni pøiznat, a chudoba není jen
nedostatek jídla, ale pøedevším
nedostatek citu a lásky. Vím, e jsou i
dìti, které utíkají z domova. Jsou
vlastními rodièi fyzicky napadány a
zneuívány. Východisko pak hledají
v partách, alkoholu, propadají drogám,
nenávisti, zloèinnosti a pocitùm
marnosti.
Doufám však, e vìtšina dìtí proije první
èervnový den spokojenì a prozáøený
paprsky letního slunce i pøíjemných
Nikola Šašurová, 7. A
záitkù.

Sbírka
pro Støedisko køesanské sociální
pomoci - DIAKONII v Úpici
se koná v Domì kultury
v Hanušovicích

13. 6. 2006 - úterý,
12.00-17.00 hod.
(Více informací na 8. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
83. jednání – 24. 4. 2006
- schválila nabídku na koupi bytové jednotky èp. 41/3
- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 52, 59 a 264/2
v kú. Potùèník
- vzala na vìdomí program mimoøádného zasedání ZM,
které se zabývalo výhradnì pøípravou akce rozšíøení kanalizace mìsta
- vzala na vìdomí upozornìní Krajské veterinární správy
Olomouckého kraje
- doporuèila pøedloit ZM ke schválení ádost o pùjèku
z FRB
- vzala na vìdomí Výsledek hospodaøení za I. ètvrtletí
2006
- uloila zveøejnit nabídku prodeje ZUŠ v domì èp. 257/6
na úøední desce

84. jednání – 10. 5. 2006
- schválila výbìrové øízení na zajištìní výstavby høištì u
ZŠ
- vzala na vìdomí ádost Slezanu – havárie vodovodního
potrubí
- doporuèila ZM ke schválení ádost o prodej pozemkù
v kú. Potùèník, pè. 52 – stavební, pè. 59, zastav. pl. – pozemky
ve vlastnictví Mìsta Hanušovice
- schválila smlouvu na opravu MK ul. Habartická – v. o. s.
STAVREL
- vzala na vìdomí konání øádné valné hromady VHZ, a. s.
6. 6. 2006
- schválila zmìnu nájemní smlouvy, Potùèník èp. 459
- schválila zmìnu nájemní smlouvy, Hanušovice èp. 207
- schválila rozpoèet opravy garáe mìsta na ul. Hynèická
- vzala na vìdomí, e jsou zajištìny prostøedky z MZ ÈR na
kanalizaci ul. Zábøeská, Zahradní
- odsouhlasila prominutí poplatkù z TKO

Podìkování
Chtìla bych touto cestou podìkovat dìtem z Mateøské školy Hanušovice, jmenovitì Dášence Tihlaøíkové, Nikolce Kreifové, Kamilce Fictumové, Anetce Mrázkové, Lucince Kotrašové, Hanièce
Juráskové, Sašence Recové, Elišce Pavelkové, za úèast v Krajské
kole podiových vystoupení, které se uskuteènilo dne 29. 4. 2006
v Šumperku.
Dìvèata se zúèastnila s vystoupením „Maoretky - louèení se zimou“ pod vedením p. uèitelky Ludmily Nikolovové.
Podìkování patøí také rodièùm, kteøí obìtovali èas a své dìti na
vystoupení doprovodili, a tím pomohli pøi organizaci a zdárnému
uskuteènìní celé akce.
Dìvèata reprezentovala jak svoji mateøskou školu, tak i organizaci Hanušováèek z Hanušovic s velkým nasazením.
Pøínosem byla pro dìti i rodièe vystoupení ostatních organizací,
která pøispìla k estetickému záitku celého dopoledne.
Vìøím, e èas dìtem vìnovaný bude pøínosem jak dìvèatùm samotným, tak rodièùm, ale i mnì, a e dìti své záitky zúroèí v dalších
pohybových aktivitách.
Ještì jednou všem dìkuji!
L. Nikolovová

Upozornìní pro obèany!
Konec platnosti obèanských prùkazù
vydaných do 31. 12. 1996
Upozoròujeme, e nejpozdìji dnem 31. 12.
2006 skonèí platnost obèanských prùkazù bez
strojovì èitelných údajù vydaných do 31. 12.
1996. Konec platnosti se vztahuje i na obèanské
prùkazy s vyznaèenou platností „bez omezení“.
ádost o vydání nového obèanského prùkazu je
obèan povinen pøedloit do 30. 11. 2006. Doporuèujeme obèanùm, aby o výmìnu obèanského prùkazu ádali v prùbìhu celého roku 2006 a
neponechávali ji na poslední mìsíce roku.
Platnost obèanských prùkazù obèanù narozených pøed 1. lednem 1936
Obèanùm narozeným pøed 1. lednem 1936 skonèí podle ustanovení § 24 zákona è. 328/1999 Sb., o obèanských prùkazech, ve znìní zákona è. 395/2005
Sb., nejpozdìji dnem 31. 12. 2008 platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných
do 31. 12. 2003.
ádost o vydání nového obèanského prùkazu se
strojovì èitelnými údaji mohou obèané podávat i
v souèasné dobì. Za výmìnu obèanského prùkazu
se nevybírá správní poplatek.
-mìú
Koupím pozemek k rekreaèním úèelùm
u potoka na Hanušovicku, od vlastníka.
Tel.: 731 305 279.
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Informace ZŠ Hanušovice - www.zshanusovice.wz.cz
VOŠ a SŠ automobilní Zábøeh, autotronik 1
SOŠ podnikání a obchodu Prostìjov, management obchodu 2
SOŠ eleznièní, stavební a památkové péèe a SOU Šumperk,
døevìné konstrukce 2
tesaø 1

Volba povolání
Výsledky pøijímacího øízení ve školním
roce 2004/2005
áci, kteøí ukonèili školní docházku v niším roèníku
SOU potravináøské Jeseník, z 8. roèníku, kuchaø – èíšník 1,
- pekaø 1,
OU a PrŠ Lipová – láznì, ze 7. roèníku, kuchaøské práce1,
praktická škola dvouletá 1,
Celkem do uèebních oborù z niších roèníkù odešli 4 áci.

Soukromá SOŠ Jeseník, obchodní akademie 1
Støední škola poštovní Olomouc, poštovní a penìní sluby 1
Støední zdravotnická škola Svitavy, zdravotnický asistent 1
Celkem z 9. roèníku na støední školy odešlo 34 ákù.
2) odešli do uèebních oborù

áci, kteøí ukonèili školní docházku v 9. roèníku
1) odešli studovat na støední školy

SOŠ a SOU Šumperk, zámeèník 6
kadeønice 1
prodavaè – smíšené zboí 4

Gymnázium Šumperk, všeobecné ètyøleté 3
Gymnázium Králíky, všeobecné ètyøleté1
Obchodní akademie Šumperk, obchodní akademie 2
ekonomické lyceum 1

SOU potravináøské Jeseník prodavaè – smíšené zboí 1
VOŠ a SŠ automobilní Zábøeh, automechanik 1
autoelektrikáø 1

Støední zdravotnická škola Šumperk, zdravotnický asistent 4
VOŠ a SPŠ Šumperk, inf. techn. - aplikace os. poèítaèù 3
- technické lyceum 1
- elektrotechnika 1

SOU zemìdìlské Loštice, opraváø zemìdìlských strojù 3
OU a PrŠ Lipová – láznì, práce ve zdrav. a soc. zaøízeních
peèovatelské práce 2
SOU obchodu, øemesel a slueb amberk, kuchaø 1

SOŠ Šumperk, sluby cestovního ruchu 3
SOŠ a SOU, obchodník 2
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník, hotelnictví a turismus 4

Celkem z 9. roèníku do uèebních oborù odešlo 20 ákù.
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì

Starosta ve škole
V úterý 25. dubna 2006 zavítal do hodiny obèanské výchovy v 7. roèníku Základní školy v Hanušovicích starosta mìsta – pan
Petr Malcharczik, aby seznámil áky s èinností orgánù místní samosprávy, s dalším rozvojem mìsta v nejbliších letech i akcemi,
které se podaøilo v souèasné dobì úspìšnì zrealizovat. K zajímavé besedì pøispìly i pøipravené dotazy dìtí.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

„Láska ano, dìti ještì ne“
V úterý 16. kvìtna 2006 se zúèastnili áci 8. roèníku Základní školy v Hanušovicích dvouhodinové
pøednášky v Šumperku týkající se sexuální osvìty,
antikoncepce, prevence pohlavních chorob a modelù chování mládee.
Pøednáška ucelenì a srozumitelnì rozvíjela znalosti teenagerù získané v hodinách rodinné a obèanské výchovy. Snaila se co nejvíce pøiblíit jejich
momentálnímu stavu psychosociálního vývoje.
Poutavou formou podala co nejobjektivnìjší teoretické i praktické rady, jak se chránit pøed potenciálními riziky spojenými s pohlavním ivotem.
Pøednáška byla tvoøena 120 instruktáními
snímky zpracovanými v multimediální dataprojekci, doplnìná nìkolika videovstupy. Pro áky byl zajištìn osvìtový materiál.
Uvedenou pøednášku oivila bohatá diskuse pøítomných ákù a pedagogù.
Vlaïka ídková, Jana Winklerová
uèitelky obèanské a rodinné výchovy
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Svátek dìtí
Kamarádi, to je køiku!
Copak je to za muziku?
e by koncert?
Ten to není,
svátek dìtí tváøe zmìní.
Dìti bìí po høišti,
pospíchají k ohništi,
Radek, Tomáš, Marek,
opékají párek.
J. Šèamburová

Karolína
Fialová,
2. tøída

J
Denisa Smékalová,
2. tøída
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ZŠ Hanušovice informuje - ŠKOLNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM A DÍLNA KE TVORBÌ ŠVP
1. Proè vytváøíme Školní vzdìlávací program v základním vzdìlávání? (dále jen ŠVP ZV)
a) ŠVP ZV se stává povinným dokumentem, který je stanoven školským zákonem, a øeditel školy odpovídá za jeho pøípravu i realizaci.
Tímto vymezením je dána povinnost vytvoøit v rámci státem stanovených pravidel (školský zákon, RVP ZV) vlastní vzdìlávací program
dané školy – rovina legislativní.
b) Tvorba ŠVP ZV dává monost svobodnì formulovat pøedstavy o
nejvhodnìjší podobì vzdìlávání na dané škole. Dává pøedevším pøíleitost k propojení úsilí a zkušeností jednotlivých uèitelù, které by
mìlo vést k vytvoøení spoleèné pøedstavy o tom:
- jaké postupy zvolíme k realizaci poadavkù RVP ZV na škole (výchovné a vzdìlávací strategie školy),
- jak je budeme zajišovat (promyšlená organizace, vhodné klima,
fungující vztahy aj.),
- jaký vzdìlávací obsah zvolíme a jak jej pøizpùsobíme potøebám
ákù a podmínkám školy (dohoda o specifikaci oèekávaných výstupù,
o výbìru, rozèlenìní a propojení uèiva),
- jak budeme spoleènì pùsobit na áky, jejich rodièe, partnery školy

atd.
Dává nebývalou monost promýšlet a projednávat
mnoství spoleèných úkolù i problémù, vede k týmové
práci, posiluje potøebu dalšího vzdìlávání – zkrátka navozuje nový styl práce jednotlivcù i školy jako celku.
Stává se tak prostøedkem profesního zdokonalování uèitelù, jejich zvýšené odpovìdnosti za vlastní práci i
dosaené výsledky – rovina pedagogická.
Je však tøeba dùraznì upozornit na to, e svobodnì
vytváøet vlastní ŠVP ZV neznamená vytváøet jej libovolnì, nekoncepènì, nestrukturovanì, formálnì, „jen pro
inspekci a veøejnost èi naplnìní zákona“ atd. Také to neznamená opsat program jiné školy, i kdyby byl kvalitní.
Kadá škola vychází z jiných podmínek školy, má jinou
skladbu ákù i jiné vztahy s rodièi, stejnì jako jiné vztahy
s partnery a monosti spolupráce s rùznými institucemi,
mùe mít i odlišné pøedstavy o efektivním vzdìlávání, a
to vše se musí v programu odrazit. Pøedevším bychom se
ale opsáním cizího programu ochudili o to nejcennìjší –
o formulování vlastních názorù, o diskuse nad nimi, o
spoleèné hledání nejlepších øešení ústících do spoleèného vzdìlávacího modelu atd.
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ŠVP ZV má být podkladem pro ucelený systém hodnocení ákù i
pro sebehodnocení (autoevaluaci) èinnosti školy na rùzných úrovních.
Zámìrné a pravidelné hodnocení s jasnými a pøedem známými pravidly by mìlo fungovat jako zpìtnovazební mechanismus pro korekci
vlastní práce a pro posouzení podílu kadého uèitele i pracovníka školy na naplòování spoleèných zámìrù. Mìlo by slouit i jako významný
motiv pro další efektivní zmìny ve vzdìlávání – rovina evaluaèní.
ŠVP ZV bude fungovat jako prostøedek propagace školy a jejích zámìrù. Dává monost profilovat školu „na míru“ podle potøeb i zájmù
ákù a poadavkù jejich rodièù, podle konkrétních podmínek i tradic
školy, podle zámìrù regionu, poadavkù trhu práce atd. Umoòuje
prunìji reagovat na konkrétní situaci, zvýšit pøitalivost vzdìlávací
nabídky školy, prosadit se v povìdomí veøejnosti – rovina spoleèenská.

2. Komu je ŠVP ZV urèen?
Podle zákona je ŠVP ZV urèen kadému, kdo do nìj chce nahlíet,
ale reálnì je vytváøen pøedevším pro tøi základní skupiny uivatelù.
a) V prvé øadì je ŠVP ZV vytváøen pro školu – pro øeditele, uèitele
a další pedagogické èi jiné pracovníky dané školy (ale i škol, které na
základní vzdìlávání navazují, nebo mu pøedcházejí). Oni jako tvùrci
programu do nìj vkládají námìty, nápady, pokyny a pravidla, která budou základem jejich kadodenní práce.
b) Další, komu je ŠVP ZV urèen, jsou rodièe ákù dané školy, pøípadnì áci samotní. Rodièe bude v ŠVP ZV zajímat pøedevším, na co
klade škola ve vzdìlávání dùraz, jaký je systém hodnocení ákù, jak
škola zajišuje vzdìlávání ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a ákù mimoøádnì nadaných atd.
c) V neposlední øadì je ŠVP ZV urèen pro správní èi kontrolní
úøady a jiné instituce – zøizovatele škol, ÈŠI, MŠMT, odbory školství
krajských èi mìstských úøadù, pedagogické výzkumné a vzdìlávací
instituce, vydavatele vzdìlávacích textù a uèebnic atd. Tito uivatelé
budou podle svého zamìøení hledat v ŠVP ZV informace potøebné pro
kontrolu souladu ŠVPZV a RVPZV, kontrolu èinnosti škol a vzdìlávacích výsledkù ákù v souladu s ŠVP ZV, finanèní a materiální podporu
vzdìlávání na školách, obsahovou pøípravu dalšího vzdìlávání uèitelù, další moné posuny v celkové koncepci vzdìlávání, vydavatelskou
èinnost atd.
(pokraèování na 5. stranì)
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Exkurze na Informaèní a poradenské støedisko
pro volbu povolání

ŠKOLNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM
A DÍLNA KE TVORBÌ ŠVP

Ve dnech 16.-17. 5. 2006 a 25. 5. 2006 navštívili áci 8. tøíd naší Základní školy v Hanušovicích spolu se svými tøídními uèiteli Informaèní a poradenské støedisko pro volbu
povolání pøi Úøadu práce v Šumperku, které plní preventivní práci v pøípravì, rozloení
a vyuití pracovních sil na trhu práce.

(dokonèení ze 4. strany)

Informaèní a poradenské støedisko pro volbu povolání je nedílnou souèástí oddìlení
poradenství na úøadech práce v ÈR a poskytuje svým klientùm informace potøebné pro
rozhodování v okamiku
- volby dalšího vzdìlání po ukonèení základní školní docházky;
- volby prvního pracovního místa po ukonèení profesní pøípravy;
- pøi zmìnì zamìstnání;
- potøeby dalšího vzdìlávání, specializace, pøípadnì rekvalifikace.
Pøedávají je formou
- individuálního poradenství: v pøímém vztahu klient- poradce;
- skupinového poradenství: formou pøednášek a besed, vhodné pøedevším pro áky a
studenty pøi zjišování a uvìdomování si profesních zájmù a schopností.
Poradce má k dispozici pestrou škálu informaèních médií, napøíklad

3. Dùleitá rozhodnutí a hlavní kroky
v pøípravné fázi tvorby ŠVP ZV –
Dílna ke tvorbì ŠVP
Vlastní tvorbì ŠVP ZV pøedcházejí nìkterá
dùleitá rozhodnutí a konkrétní èinnosti. Mluvíme
o pøípravné fázi tvorby ŠVP ZV.
Motivace
Jedním z prvních krokù této pøípravné fáze je motivace pedagogických pracovníkù ke zmìnám, které
jsou v našem vzdìlávání potøebné.
Dne 20. 3. 2006 se v rámci této fáze uskuteènila
na naší ZŠ celodenní Dílna ke tvorbì ŠVP. Na základì pøedchozího studia RVP bìhem jarních
prázdnin probìhly otevøené diskuse o tom:

- písemné charakteristiky vybraných povolání;

- v èem zmìna spoèívá,

- videoklipy a obrazové informace o povolání vèetnì nárokù a podmínek;

- co a proè máme mìnit,

- poèítaèové programy o monostech vzdìlání v ÈR na støedoškolské i vysokoškolské úrovni;

- co dìláme dobøe a na co mùeme navazovat,

- samoobsluné poèítaèové programy k zjišování profesní zájmové orientace klienta;
- informaèní letáky s nabídkou rekvalifikaèních kurzù, absolventských míst, aktuálnì volných míst..
Informaèní a poradenské støedisko je urèeno
- ákùm a studentùm všech typù škol, rodièùm a dospìlým zájemcùm;
- školským zaøízením, zamìstnavatelùm a ostatním subjektùm a institucím, které se
podílejí na volbì povolání.
Pøehled poèítaèových programù a databází, které vyuívají poradci na IPS ke
své práci:
SCHUHFRIEDÙV VÍDEÒSKÝ DOTAZNÍK ZÁJMÙ
Po vyplnìní obdrí klient seznam doporuèených povolání, které se vztahují k jeho zájmùm.
PRÙVODCE SVÌTEM POVOLÁNÍ
Multimediální prùvodce s informacemi o jednotlivých profesích vèetnì krátkých popisù povolání, dále s pøehledem škol a vzdìlávacích zaøízení, monostech rekvalifikace
a volných místech.
ŠKOLÁK.
Kadoroènì aktualizovaná nabídka studia na støedních školách v celé ÈR s údaji o
pøijímacím øízení, historii škol, ubytování, poplatcích atd.
Následující programy vznikají za spolupráce s Obchodnì podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné:
B-KOV

- co zmìny pøinesou,
- jaký budou mít dopad na práci pedagogù, na
ivot školy, na áky i jejich rodièe,
- jak to vše zachytíme v ŠVP ZV, aby to podpoøilo ádoucí zmìny.
Nešlo o klasickou pøednášku... naopak. Uèitelé
si sami na sobì vyzkoušeli nejrùznìjší metody
(brainstorming, skupinová práce, analýza, galerii
atd.), které oproti døívìjšímu frontálnímu vyuèování aktivizují áka, zvyšují jeho spoluúèast na
vzdìlávání a vedou k lepšímu pochopení a pøijímání pøedávaných poznatkù.
Sami stanovili „myšlenkovou mapu“, která zachycuje, co z ŠVP bude tøeba zvládnout do prázdnin - jde pøedevším o pochopení obsahu reformy,
analýzu toho, co všechno dnes ovlivòuje výuku a
to, jak dosahujeme vzdìlávacích cílù, o které usilujeme, analýzu silných a slabých stránek školy a vytvoøení kurikula ZŠ. Na závìr se v dotazníku
vyjadøovali k otázkám týkajícím se zájmu o další
vzdìlávání, postoje k ŠVP, nejasnostem v RVP,
apod.
Termín druhé „Dílny k ŠVP“ byl stanoven na
12.–13.5.2006

- databáze vysokých škol v celé ÈR
Studium v zahranièí
- údaje o vysokých školách v zemích EU
M-SERVIS
- monosti práce a jazykového vzdìlávání v zahranièí, pobyty au- pair, programy EU
pro mláde
K individuálním konzultacím je nutné se pøedem objednat, veškeré sluby jsou poskytovány bezplatnì. Další informace najdete na www.ssz.mpsv.cz.
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy
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- co ve škole zcela nefunguje, nevyhovuje a co
bude potøeba nutnì zmìnit,

www.mu-hanusovice.cz

Vzhledem k tomu, e celé školení se uskuteènilo v rámci øeditelského volna, bìhem nìho probíhaly stavební úpravy suterénu, musel být pro
neustálý rachot sbíjeèek pouíván mikrofon. Pøesto byla náplò Dílny splnìna a úèastníci byli spokojeni i pøes výše uvedené sníené podmínky.
-dm
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Hasièi informují (6)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

BIOLOGICKÉ ZBRANÌ
Biologické zbranì mohou být pouity ve formì
aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo
uzavøených prostor nebo vypouštìním hmyzu
(vši, blechy, mouchy, klíšata) nebo infikováním
vody, potravin, vzduchu, pøedmìtù. Smysly èlovìka je biologické zamoøení nezjistitelné. Výskyt
se zjišuje speciálními pøístroji a odbìrem vzorkù.
Jak se chránit pøed proniknutím nebo
zanesením nákazy do organismu:
Nepouívat vodu z neznámých a nezjištìných
zdrojù.
Umìt si pøipravit vodu pomocí chemických
dezinfekèních prostøedkù nebo pøevaøením.
Nejíst pevnými obaly nechránìné nebo neprovìøené potraviny.
Udrovat èistotu tìla i za nepøíznivých podmínek.
Zbyteènì se nedotýkat a neprohlíet podezøelé pøedmìty.
Pøi známkách onemocnìní ihned vyhledat
zdravotnickou pomoc.

SPV Hanušováèek
Po nìkolika letech se v Hanušovicích opìt podaøilo uspoøádat regionální
pøehlídku pódivých skladeb. Konala se na zaèátku dubna v rámci sportovního dne, který poøádal SPV Hanušováèek v tìlocviènì ZŠ. Kromì
pøehlídky byl na programu také florbal pro pøíchozí dìti, florbal pro
pøíchozí dorostence a mue, miniolympiáda dìtí od 3 do 8 let, turnaj ve
stolním tenisu a turnaj v elektronických šipkách. Úèastníci i pøítomní mìli
monost si nechat zdarma zmìøit krevní tlak a mnoství tìlesného tuku
v tìle, která bylo provádìno za úèasti Oborové zdravotní pojišovny pracovníkù bank a stavebnictví. Celkem se bìhem dne zapojilo do akce více
ne sto úèastníkù.
Na pøehlídce pódiových skladeb (fotografie byly otisknuty v minulém
èísle HN se souhlasem autorky Martiny Venené) bylo prezentováno celkem
osm skladeb dìtí a mládee. Z toho mìly nejvìtší zastoupení skladby èlenù
SPV Hanušováèek – taneèní skupiny Trik a Bonduelle z Jindøichova pod
vedením autorky skladeb Jiøiny Kokešové, a dìtí z MŠ Hanušovice pod vedením Ludmily Nikolovové. Dále vystoupila další skupiny dìtí z MŠ
Hanušovice pod vedením Vìry Hegerové a skupina z Velkých Losin. Do
krajského kola v Šumperku postoupila taneèní skupina Trik se skladbou
„Tváøe stínù“, skupina Bonduelle se skladbami „Kuelky“ a Kde domov
mùj“ a dìti z MŠ se skladbou „Louèení se zimou“. A ani v krajském kole
pou Hanušováèku nekonèí. Své zastoupení bude mít Hanušováèek a na
republikové pøehlídce v Kladnì, kde pøedstaví své umìní taneèní skupiny
Trik a Bonduelle.
Pøehlídka v Hanušovicích, úèast na krajském kole v Šumperku i pøíprava
na republikové kolo v Kladnì se neobešla bez problémù a stála mnoho úsilí
poøadatele, vedení SPV Hanušováèku a pøedevším autorky skladeb i dìti.
Dìti i jejich rodièe snad byli s tìmito akcemi spokojeni. Vedení SPV
Hanušováèku dìkuje všem za reprezentaci, uèitelkám v MŠ také za to, e se
dìtem vìnovaly ve svém volném èase.
â
â
â

Dodrujte pokyny zdravotníkù a pracovníkù
hygienické sluby.

CHEMICKÉ ZBRANÌ
Chemické zbranì mohou být pouity ve formì
aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Pùsobí na organismus mnohostrannì. Vyvolávají
poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánù, zaívacího traktu nebo narušují
metabolismus, jiné mají zpuchýøující úèinek.

PROSTØEDKY IMPROVIZOVANÉ
OCHRANY OSOB
V RADIOAKTIVNÌ, CHEMICKY
A BIOLOGICKY ZAMOØENÉM
PROSTØEDÍ
Prostøedky improvizované ochrany osob jsou
prostøedky, které chrání dýchací cesty a povrch
tìla pøi vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivnì, chemicky a biologicky zamoøeném prostøedí.
- pokraèování pøíštì -
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Fotografie z krajské pøehlídky v Šumperku
(autorka Martina Venená)

Jak se chránit pøed úèinky chemických
zbraní:
Urychlenì pouijte prostøedky improvizované
ochrany
Vyhledejte ukrytí v nejbliší budovì.
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Vodní turistika

Výsledky turnaje ve stolním tenisu:
1. Kufel Antonín
2. Tomáško Petr
3. Podvolecký Pavel

Výsledky miniolympiády dìtí od 3 do 8 let
Kategorie 5 let:
1. Mrázková Aneta
2. Švendová Kateøina

Ve dnech 7. a 8. 5. 2006 mìli zájemci letos poprvé monost
vyrazit na nafukovacích èlunech po øece Moravì. Zabezpeèeno
bylo veškeré vybavení vèetnì dopravy. Poprvé byl vyzkoušen
také šestimístný raft. V sobotu 7. 5. vyrazily posádky na øeku dokonce dvakrát, v nedìli 8. 5. vyrazili na øeku úèastníci volejbalových turnajù dvojic.
Kontakt pro zapùjèení vodáckého materiálu 732 264 952.

Volejbal

Kategorie 6-8 let
1. Winterová Romana
2.-3. Mrázková Eva
2.-3. Warenich Vít

Akce byla uspoøádána za podpory
Oborové zdravotní pojišovny pracovníkù bank a stavebnictví, se
kterou SPV Hanušováèek dlouhodobì spolupracuje

V polovinì kvìtna se hráèi Hanušováèku zúèastnili regionálního kola v odbíjené v kategoriích muù a smíšených
drustev. V kategorii en jsme letos zastoupení nemìli. Obì
drustva ve svých kategoriích zvítìzila a budou reprezentovat
region v krajském kole. Snad se opìt podaøí alespoò muùm postoupit a do samotného finále, které se koná tradiènì v záøí ve
východoèeských Døevìnicích.
Výsledky mui:
1. SPV Hanušováèek
2. TJ Jeseník
3. Sokol Postøelmùvek

Výsledky smíšená drustva:
1. SPV Hanušováèek
2. TJ Jeseník
3. TJ Sokol Hrabenov

Brännball
Po pravidelných zimních lyaøských výletech na bìkách
pøipravil SPV Hanušováèek další aktivitu pro pøíchozí dìti bez
rozdílu vìku a organizovanosti, i jejich rodièe. Jejich cílem je
zapojit do pohybových aktivit. V mìsíci kvìtnu byly organizovány na „høišti“ na kolonce brännballové zápasy a tréninky.
Akcí se úèastnili áci všech vìkových kategorií a témìø desítka
rodièù. Tuto hru mohou hrát spoleènì rùzné vìkové skupiny bez
jakéhokoliv omezení a pøedevším naši prvòáci toho náleitì
vyuili. Hra zaujala i mnoho rodièù. Tréninky mìly poslouit
také k pøípravì na republikové finále actva, které se koná na
konci mìsíce kvìtna v Tøeboni a na kterém získal SPV
Hanušováèek právo úèasti. Akce sice byla zajištìna, vèetnì
finaèního zabezpeèení autobusu, ale patnáctièlenné drustvo se
sloit nepodaøilo.

Volejbalové debly

II. tøída
Jánová, Králová (Hanušovice)
Kotrlová, Procházková (Staré Mìsto, Èeská Ves)

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2006

-pod

Adámková, Hájková (Hanušovice)

Na zaèátku kvìtna se nakonec pøeci jen podaøilo uspoøádat volejbalové turnaje dvojic.
I pøesto, e termín akce nebyl letos znám pøíliš dopøedu, úèast byla
dobrá. Soutìilo se v kategoriích eny a smíšené dvojice. Ve všech kategoriích se dobøe umístili domácí hráèi. Turnaje byly souèástí akcí volejbalového oddílu SK Hanušovice „Holba tour 2006“.
ENY:
I. tøída
Holcová, Andrýsková (Hranice na Moravì)
Penková, Penková (Zábøeh na Moravì)
Køikalová, Kubíèková (Šumperk)

Celoroèní èinnost SPV Hanušováèek v letošním roce je
realizovaná také za finanèní spoluúèasti Olomouckého kraje.

MIXY:
I. tøída
1. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)
2. Køikal, Køikalová (Šumperk)
3. Weiser, Procházková (Šumperk, Èeská Ves)

II. tøída
1. Vokurka, Jánová (Hanušovice)
2. Grivalský, Králová (Hanušovice)
3. Mátych, Lokajíèková (Hanušovice, Šumperk)

Dìkujeme Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice
za podporu akcí v roce 2006.
-pod

www.mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci èervnu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
90 let paní Vlasta Pavlínová,
75 let pan Miroslav Rýznar,
70 let paní Ludmila Havránková,
Emilie Kuchaøová a Zdenka
Šimková a pan Miroslav Souèek,
65 let paní Jaroslava Lièková a
pan Ladislav Zatloukal,
60 let paní Ilona Mikšíková a
pánové Josef Baslar a Jaroslav
Pekárek,
50 let pan Pavel Aschenbrenner.
Blahopøejeme!

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin

Sbírka pro Støedisko køesanské sociální
pomoci - DIAKONII v Úpici

se koná v Domì kultury v Hanušovicích

13. 6. 2006 - úterý,
13.00-17.00 hod.
DAROVAT JE MONÉ ÈISTÉ A
POUITELNÉ:
odìvy, prádlo, obuv pro dìti i dospìlé,
loní prádlo, deky, brýle,
potøeby - domácí, šicí, školní, hraèky,
dìtské koèárky.
Nejvhodnìjší je vìci pøipravit do krabic.
Monost i finanèních darù.
Tato DIAKONIE organizuje a zprostøedkovává
pomoc lidem trpícím
a lidem v nouzi u nás i ve svìtì.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

V mìsíci dubnu 2006
se narodili:
Tereza Hufová, Vendulka Paèínová a
Adam Ceh
zemøeli:
paní Irena Navrátilová
a pan Karel Jablonèík

1. èervna - Den dìtí
Hodnì radostí, školních úspìchù a pìkné prázdniny pøejí všem dìtem
redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ

Podìkování

Podìkování

Dìkujeme dìtem ze ZŠ v Hanušovicích za pìkné vystoupení ke Svátku matek
pod vedením paní uèitelky ídkové.
Obyvatelé DPS

ivotem se sama tlapu,
jsem všem vdìèna za
pomocnou ruku.
Tìm, co se o mne starají,
jsem za vše ráda a moc
dìkuji.
Ti, co mnì pomáhají a
pamatují,
asi trochu rádi mají.

Vzpomínka
Odešel nám, jak Bùh si to pøál,
v našich srdcích však ije dál.
Dne 4. èervna 2006 vzpomínáme nedoitých
45. narozenin manela, tatínka, syna a bratra,
pana Václava Havránka
z Hanušovic.
4. kvìtna uplynulo 3. výroèí jeho úmrtí.

Jaroslava Vojtková
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Cestování po Evropì
Dnes zavítáme do sousedního Nìmecka a navštívíme metropoli Saska Dráïany, které jsou právem nazývány „Florencií na
Lab“”.
Ve více ne sedmisetleté historii se ve mìstì stalo mnoho významných, ale i tragických událostí. Ale to, co Dráïany proily
v únoru roku 1945, se nedá s nièím srovnávat. Nádherné barokní mìsto plné chrámù, palácù a mìšanských domù se bìhem
jediné noci zmìnilo v hromadu sutin. Na ulicích a v troskách
domù zahynuly desítky tisíc lidí. Pøes všechnu proitou hrùzu se
ale dnes mùeme kochat mnostvím krásných barokních staveb, pøedevším na labském bøehu v blízkosti mostu Augustusbrücke.
Staronovou dominantou metropole je slavný chrám Frauenkirche, leící na námìsí Altmark. V dobì svého vzniku, v letech
1726 a 1743, pøedstavoval vrchol nìmecké protestantské církevní architektury. Jeho kopule ve tvaru zvonu má výšku 95 metrù. Pøi zmiòovaném kobercovém náletu chrám vyhoøel. Kopule
samotný nálet vydrela, pøesto se nìkolik
hodin po nìm zøítila. Dlouhá desetiletí se
s hromadou sutin nic nedìlo. A sjednocení Nìmecka v 90. letech dalo impuls k obnovení chrámu. Za nìkolik let byl celý
objekt zrestaurován do témìø pùvodní podoby, a tak se návštìvníci mohou opìt
z ptaèí perspektivy dívat na krásné mìsto,
které jakoby zapomnìlo na rok 1945.

desítek významných budov za posledních 60 let obnovena do
pùvodní podoby.
Stavební ruch se za posledních dest let neustále zvyšuje.
Nejvíce je vidìt na známé pìší zónì Prager Strasse. Uprostøed
obchodní tøídy zùstaly tradièní fontány a po stranách vyrostly honosné obchody svìtoznámých výrobcù.
Uprostøed mìsta na øece Labi je pøístavištì slavné dráïanské bílé flotily, její lodì zajídìjí z Dráïan pøes Èeskosaské
Švýcarsko a do Dìèína. Vedle moderních motorových lodí zde
kotví nádherné kolesové parníky s vysokými komíny, které stále
slouí turistùm.
A na závìr jednu perlièku. Málokdo ví, e jenom nìkolik kilometrù od Dráïan se nachází pohádkový zámek Moritzburg,
který všichni známe z nezapomenutelné pohádky o Popelce
s hlavní pøedstavitelkou Libuší Šafránkovou.
-hp

Jestlie udìláme dalších nìkolik desítek krokù, ocitneme se pøímo pøed monumentální budovou Semperovy opery (na
obrázku). Ta byla stejnì jako svìtoznámý
areál obrazárny Zwinger a dalších nìkolik

Toulky po okolí
O našem okresním mìstì jsme se zmiòovali ji v minulosti, bohuel
jen ve skromných údajích. Vše nyní a v pøíštích mìsících napravíme a
na historii a zajímavosti mìsta Šumperk se podíváme podrobnìji.
Šumperk vznikl v prùbìhu 13. století na zemìpanském území, s nejvìtší pravdìpodobností v souvislosti s tìbou drahých kovù. O jeho významu a skvìlém hospodáøském postavení svìdèí skuteènosti, e se
zde usadil øád sv. Dominika, který se ve støedovìku zdroval pouze ve
významných a ekonomicky velmi silných mìstech. Podle øádové kroniky zaloil šumperský klášter v roce 1293 levoboèek krále Pøemysla
Otakara II. Jan, který byl v té dobì proboštem na Vyšehradì. Šumperský dìkanát ovládal takøka celé území dnešního okresu (s výjimkou
Mohelnicka) a v polovinì 14. století ho tvoøilo pøes dvacet farností.
Mìsto bylo prakticky stále v zástavì nejpøednìjších èeských a moravských šlechtických rodù. Ve 14. století to byl rod pánù z Lipé,
v 15. století se èasto v rychlém sledu vystøídali napø. páni z Kunštátu,
z Lobkovic, z Valdštejna a z Cimburka. Obèas se Šumperk vrátil do pøímé drby zemìpána. Tak tomu bylo i v roce 1391, kdy mìsto dostalo
významná práva od moravského markrabìte Jošta, která si významem
nic nezadala s privilegii mìsta Olomouce. Rozvoj øemesel zajišovalo
hlavnì mílové právo, 68 mìšanù bylo obdaøeno právem vaøit a šenkovat pivo.
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Obsazení husitským vojskem kolem roku 1424 pøestálo mìsto bez
vìtší pohromy. V prùbìhu 15. století vznikly dva cechy - soukenický a
plátenický, které v dalším vývoji mìsta hrály stìejní úlohu.
Vìtší prosperitì Šumperku bránila hlavnì okolnost, e zástavní
dritelé a na výjimky ve mìstì nesídlili a èasto se snaili z mìšanù
pouze vydímat co nejvíce daní. Situace se nezmìnila ani pøíchodem
Tunklù z Brníèka na konci 15. století, kteøí se však snaili mìsto získat
do trvalého vlastnictví. Za jejich vlády se stal Šumperk svìdkem dvou
událostí, které výraznì pøesáhly regionální rámec. V roce 1490 se ve
zdech šumperského zámku konalo setkání nejèelnìjších pøedstavitelù
moravské šlechty se zástupci slezských stavù, aby zde dojednali otázku podpory volby Vladislava Jagellonského za èeského krále.
Druhá událost, která vešla do uèebnic dìjepisu jako vùbec první
vzpoura poddaných proti vrchnosti v èeském království, se týkala støetu mìšanù s Jiøíkem st. Tunklem. Nesnesitelný útisk, pøi nìm docházelo dokonce k fyzickým likvidacím poddaných, vyvrcholil bitkou,
bìhem které byl Tunkl mìšany ztluèen tak, e za nìkolik dní zemøel.
Šumperští a poddaní z okolních vesnic pak prchli do lesù a odhodláni
za svá práva poloit ivoty odmítli pøedstoupit pøed zemský soud, odvolávajíce se na „súdce, který ne podle urozenie, ne podle skutkóv a
spravedlnosti súdí“.
Na nátlak panovníka a šlechty Tunklové radìji mìstské zboí pro(Pokraèování pøíštì)
-hpm
dali.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Øešení úlohy z minulého
èísla Hanušovických novin
1. b6! - Je3
2. K a6! a bílý vyhrává
anebo 1. - Jf4
2. K c8 a bílý vyhrává

èerven 2006
2. 6. Rafáci
9. 6. Bambi 2
16. 6. Zkrocená hora
23. 6. Mission impossible III.
30. 6. Doba ledová 2: Obleva

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Nová øešitelská soutì
Bílý: Kb6, pìšci b5, e2
Èerný: Kg7, Jg2
Bílý vyhrává.
-jk

Kino Mír
Hanušovice
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách
zdarma. Inzeráty mùete pøedat osobnì v podatelnì
nebo do schránky u dveøí pøi vstupu na MìÚ 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

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Šachové úlohy

www.mu-hanusovice.cz
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