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

Slovo starostky

Ceny za vodné a stoèné se zatím nemìní

Váení spoluobèané,
dovolte mi malou rekapitulaci pøedcházejícího roku. Roku, ve kterém se v naší obci narodilo 34 dìtí a 27 párù spojilo své ivoty sòatkem.
Roku, ve kterém se podaøilo nìkolik poèinù a jedním z nich je napø. rekonstrukce hasièské zbrojnice.
Celá rekonstrukce byla rozdìlena do dvou etap. První byla dokonèena v roce 2013 a náklady na její rekonstrukci èinily 498 887,- Kè. Došlo
k výmìnì 3 ks pojezdových zateplených vrat, byla zrekonstruována
støecha, probìhly opravy elektroinstalace, montá nových svítidel a
stavební úpravy šaten pro hasièe vèetnì poøízení 13 ks døevìných skøínìk.
Vzhledem ke sloité ekonomické situaci, která se dnes dotýká nejen
naší obce, ale celé Èeské republiky, jsme se snaili v uplynulém roce zajistit investice pro rozvoj obce z rùzných dotaèních zdrojù. V této souvislosti
mìsto uplatnilo nìkolik ádostí o dotace a celkem se podaøilo zajistit cca 7
371 548,- Kè finanèních prostøedkù z dotací. Spolufinancování obce na
dotaèních projektech pak èiní cca 583 351,- Kè. Hlavní zásluhu na získání
tìchto finanèních prostøedkù má projektová manaerka našeho mìsta,
paní Marie Pecháèková, které bych tímto za nás za všechny obèany chtìla
podìkovat. Výstupy tìchto rozvojových projektù budete moci od následujícího roku 2014 plnì uívat, nebo to bude èas jejich dokonèování a
uvádìní do provozu. Konkrétnì se jedná o:
• vybudování dìtského høištì v pøírodním stylu, které bude novì otevøeno u naší mateøské školy;
• poøízení nového mìstského mobiliáøe – lavièky, odpadkové koše
(vèetnì košù na psí exkrementy), stojany na kola;
• výmìna 3 ks autobusových zastávek za nové;
• výsadba a obnova zelenì - mimo nutnou údrbu dojde k výsadbì
nových rùznobarevnì kvetoucích stromù a keøù, a to za úèelem zatraktivnìní vzhledu celých Hanušovic;
• vybavení školních uèeben fyziky a chemie vèetnì exkurzí našich
ákù základní školy do výrobních podnikù a støedních škol, které mohou napomoci pøi jejich rozhodování o budoucím povolání;

a projekt stavby kanalizace se opìt o trochu
pøiblíil své realizaci
Na sklonku roku 2013 pøedstavenstvo Vodohospodáøských zaøízení Šumperk (VHZ) projednalo cenu
pitné vody a slueb spojených s jejím dodáním (vodné)
a ceny slueb spojených s odvádìním a èištìním odpadních vod (stoèné). Pro rok 2014 zùstávají ceny stejné jako v roce 2013, tedy vodné 34,00 Kè + platná
sazba DPH Kè/m3 a stoèné 34,52 Kè + platná sazba
DPH Kè/m3.
Pøedstavenstvo VHZ na dalším svém jednání schválilo zadání pøípravy provádìcí dokumentace k jednotlivým stavbám projektu Horní Pomoraví II, èím se
pozvolna rozjídí projekt dostavby a rekonstrukce kanalizaèní sítì a èištìní odpadních vod na Šumpersku.
Pøedstavenstvo, ve kterém zasedají zástupci
mìst, kterých se stavba dotkne, klade dùraz na to,
aby dodavatelské firmy pøi pøípravì úzce spolupracovaly se samosprávami a s Šumperskou provozní vodohospodáøskou spoleèností.
Projekt za 1,6 miliardy korun pomùe ke sníení
zneèistìní povrchových a odpadních vod horního povodí øeky Moravy v Olomouckém kraji a zahrnuje pìt
obcí – Šumperk, Hanušovice, Zábøeh, Mohelnice a
Loštice s celkovým poètem více ne 55.000 obyvatel.
První èást provádìcí dokumentace pro stavby ve všech
mìstech pøijde na necelých 8 milionù korun. Pokud se
stihnou všechny pøípravné práce (zajištìní úvìrù jednotlivými obcemi, pøíprava dokumentace apod.), stavba by mìla zaèít na jaøe 2014.
František Winter,
místostarosta a èlen pøedstavenstva VHZ

(pokraèování na 3. stranì)

VÁENÍ RODIÈE,
pokud zamýšlíte zapsat své dítì do naší školy, doporuèujeme jej pøedem zaregistrovat. Proto Vás zveme k pøedbìné
registraci k zápisu do první tøídy pro školní rok 2014/2015.
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy ve dnech 13.-16. ledna 2014 a 20.-23. ledna 2014 v dobì od 9,00 do 13,30 hodin. K registraci s sebou doneste RODNÝ LIST dítìte a OBÈANSKÝ PRÙKAZ zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte
není pøi registraci nutná.
Rodièe registrovaných dìtí budou informováni o dìní a pozváni k zápisu. Pokud si zájem z nìjakého dùvodu rozmyslíte, pouze
nás kontaktujte, a my Vás vyøadíme z evidence.
Kontakt: ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145, 788 33 Hanušovice, tel.: 581 030 200, www.zshanusovice.cz
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
74. jednání - 18. 11. 2013
- schválila program 74. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
18. 11. 2013
- schválila pouívání loga mìsta Hanušovice na propagaèních materiálech ve znìní: Hanušovice mìsto na køiovatce Jeseníkù
- schválila Smlouvu o dílo na prùbìné zajišování a vyhodnocování prohlídek mostních objektù; zhotovení a prùbìnou
aktualizaci mostní evidence ve správì mìsta Hanušovice dle
ÈSN
- schválila Dohodu o ukonèení Smlouvy o pronájmu místa
pro propagaèní úèely dohodou
- schválila ádost o opravu nájemného za pouívaný pozemek
- schválila zámìr mìsta pronajmout èást pozemku pè. 1627/1
v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 1689 v kú.
Hanušovice
- schválila zámìr mìsta Hanušovice pronajmout èást pozemku pè. 1689 v kú. Hanušovice
- souhlasí se stavbou „hospodáøského dvorku“ na èásti pozemku pè. 2059/1 v kú. Hanušovice
- ukládá projednat s vodoprávním úøadem MÚ Šumperk
vhodné øešení stavu jímky u obytného domu v Hanušovicích
- schválila zrušení usnesení è. 359/24/2011 ze dne 17. 10.
2011 o prodeji pozemku pè. 903/1 v kú. Hanušovice
- schválila uzavøení nové nájemní smlouvy na pronájem pozemkù pè. EN 1065/102, EN 1156/102, GP 10448, GP 1165/3 a
GP 1165/9 v kú. Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta prodej nemovitosti, pozemku pè. 62/2, zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta zrušit usnesení è. 169/2013
ze dne 26. 8. 2013 o zveøejnìní zámìru prodeje pozemku pè.
74/3 v kú. Hynèice n/Mor.
- souhlasila s poskytnutím finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Hanušovice na zajištìní autobusové dopravy na akci pro
seniory s finanèní spoluúèastí OÚ Jindøichov
- vyhovìla ádosti o ukonèení nájmu bytu zvláštního urèení
dohodou
- schválila návrh Rozpoètu 2014 mìsta Hanušovice a jeho
zveøejnìní na úøední desce
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit dvì ádosti o pùjèky z Fondu rozvoje bydlení mìsta Hanušovice
- schválila úpravu rozpoètu na základì poadavku H. O., s. r.
o. v kapitole bytový fond a v kapitole veøejné osvìtlení
- schválila finanèní náklady za vystoupení hudebního tìlesa a
ozvuèení akce Vánoèní zpívání dne 20. 12. 2013
- schválila Smlouvu o dílo na provádìní technického dozoru
investora pøi provádìní stavby „Revitalizace administrativní
budovy MÚ Hanušovice – zateplení obvodového pláštì a nové
výplnì otvorù“
- vzala na vìdomí informaci H. O.,s. r. o. o uvolnìní nebytové
prostoru
- vzala na vìdomí zápis z místního šetøení – „Rekonstrukce
st. Hanušovice“

- vzala na vìdomí nabytí úèinnosti opatøení obecné povahy
pro stanovení ochranného pásma I. a. II. stupnì vodních zdrojù
- vzala na vìdomí nabytí úèinnosti „Opatøení obecné povahy“ pro stanovení záplavového území významného toku Branná
- vzala na vìdomí usnesení Koordinaèní skupiny prevence
kriminality a sociálních slueb mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí Zprávu o výsledku dílèího pøezkumu hospodaøení mìsta Hanušovice k 30. 9. 2013
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

75. jednání - 2. 12. 2013
- schválila program 75. jednání Rady mìsta Hanušovice konané dne 2. 12. 2013
- pøidìlila volný nebytový prostor na ul. Zábøeská 76
- schválila zaslat písemné sdìlení na dotaz obèana ve vìci bytové problematiky
- schválila èástku výši vstupného 20,- Kè na dìtské filmy promítané kinem „Mír“
- schválila pronájem pøísálí v DK Hanušovice na soboty a
støedy v r. 2014 Církvi adventistù s. d. – sbor Jeseník
- schválila Smlouvu o poskytování poradenské èinnosti
v rámci zpracovávaných veøejných zakázek mìstem Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit návrh Rozpoètového výhledu na léta 2013-2016
- schválila ádost H. O., s. r. o. na prodej èásti pozemkù pè.
1918/1 v kú. Hanušovice ve vlastnictví H. O., s. r. o. za konkrétních podmínek
- schválila Smlouvu o výstavbì pøístavby garáí SDH Hanušovice
- schválila v rámci ZŠ a MŠ Hanušovice konat prospìšné aktivity
- a) schválila realizaci a financování projektu “Zvládnu fyziku a chemii hravì“
b) vzala na vìdomí harmonogram projektu s termínem zapoèetí
c) schválila pøedloené zadávací dokumenty a souhlasila se
zahájením výbìrového øízení
d) schválila øeditele ZŠ a MŠ jako hlavního vedoucího
manaera projektu
- schválila uzavøení Smlouvy na provedení výbìrového øízení – projekt MŠ „Høištì v pøírodním stylu“
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit ádost o pùjèku
z Fondu rozvoje bydlení
- rozhodla ve vìci ádosti o pronájem DK Hanušovice v roce
2014 ZO Èeskému svazu vèelaøù a jeho podmínky
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ o organizaèní
zmìnì
- vzala na vìdomí informaci Kulturní komise mìsta Hanušovice
- schválila podání ádosti – zapojení mìsta Hanušovice do projektu o dotaci na èinnost Centra pro dìti a mláde
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(dokonèení z 1. strany)
• uspoøádání Mezinárodního dne zvíøat pro dìti za podpory
Olomouckého kraje;
• zateplení a výmìnu oken budovy mìstského úøadu;
• podpora terénní práce pro rok 2014 – zajištìní terénního
pracovníka pro pomoc osobám v tíivé ivotní situaci (terénní
šetøení, dluhové poradenství, informace o dostupných sociálních slubách pro všechny cílové skupiny- seniory, osoby ZTP,
rodiny s dìtmi aj.), pracovník bude financován z dotaèního programu Úøadu vlády Èeské republiky.
Dále jsme uèinili projektovou pøípravu k podání dalších
ádostí o dotace, a to na rekonstrukci chodníkù na ulici Jesenické a Zábøeské, výstavbu parkovacích ploch u mateøské školy,
dále na opravu místních komunikací a rekonstrukci veøejného
osvìtlení. Zapoèetí realizace nìkterých èástí pøedpokládáme
rovnì v roce 2014.
V letošním roce chceme mj. pokraèovat ve zvelebování našeho mìsta, v doøešení kanalizace a zahájení její samotné realizace, pokraèovat v problematice vyøešení pøechodù pro chodce a
vybudovat multifunkèní sportovištì na sídlišti Holba. Chceme
pokraèovat v naplòování nového strategického dokumentu,
kterým je Komunitní plán sociálních slueb na Hanušovicku.
Tento dokument byl zpracován ve spolupráci s okolními obcemi v rámci povìøeného území Hanušovicka koncem roku 2013
a je prvním strategickým dokumentem zabývajícím se øešením
problematiky sociálních slueb a jejich pøiblíení našim obèanùm. Mimo jiné bude tento dokument slouit jako jeden z hlavních podpùrných dokumentù pro èerpání dotací v sociální
oblasti. Další investièní akce budou záviset na finanèních
prostøedcích a dotacích získaných v následujícím období do
mìstské pokladny.
Stejnì jako jsme se v uplynulém roce vìnovali sociálním
slubám, øešili jsme i prevenci kriminality v našem mìstì. Èasto
zmiòované problémy s nepøizpùsobivými obèany a mládeí
jsme øešili ve spolupráci s policií ji v loòském roce. Z dùvodu
váné situace ve mìstì posílila státní policie územního odboru

Šumperk, Obvodní oddìlení v Hanušovicích od druhé poloviny
mìsíce prosince pìší hlídkou se psovodem. Velkou pomocí by
byl aktivní pøístup obèanù, kterým tato situace není lhostejná a
neprodlenì po zjištìní páchání kriminality by informovali policii, která tak mùe efektivnìji øešit danou situaci. Jeliko je situace ve mìstì opravdu váná, vedení mìsta uèiní v letošním roce
kroky ke zøízení mìstské policie a další prevenci kriminality.
Tímto bych vás chtìla poádat, lépe øeèeno poprosit. Dívejte
se dobøe kolem sebe. Všímejte si mìsta více ne obvykle. A o
svých pocitech, dojmech a nápadech dávejte vìdìt. Èasto se
toti stává, e o vìcech, které je moné zlepšit, radnice neví –
nemá jednoduše oèi všude. Aktivní a zodpovìdné obèanské
chování pomáhá nejen k rozvoji mìsta, ale také k úsporám. A
tìch nám bude, vìøte mi, více ne tøeba. O to stejné ádám také
všechny èleny zastupitelstva, politické strany a spolky našeho
mìsta. Je snadné kritizovat radnici, ale mnohem tìší je
skuteènì pracovat, argumentovat a hledat spoleènou øeè.
Chtìla bych podìkovat všem obèanùm za spolupráci v uplynulém roce, pøedevším za trpìlivost v øešení rùzných záleitostí
a problémù. Stejnì ráda bych vyzdvihla a ocenila neskuteènou
práci všech dobrovolníkù z øad hasièù, seniorù a maminek, ale i
všech ostatních napø. zájmových spolkù, obèanských sdruení
aj., kteøí v loòském roce uspoøádali celou øadu velmi pøíjemných kulturních, sportovních a volnoèasových akcí. Vìtšina
tìchto akcí pøinesla do ivota našich obèanù nejen zpestøení, ale
i obrovskou nadìji. Nadìji, e zde ijí lidé, kterým na tomto
místì záleí a jsou pøipraveni obìtovat svùj volný èas pro ostatní
obèany i své mìsto. Všem tìmto lidem ze srdce dìkuji.
Dovolte mi, abych vám všem co nejsrdeènìji popøála jen to
nejlepší a pøedevším hodnì zdraví do nového roku 2014, který
bude rokem, ve kterém nás èeká celá øada ivotních rozhodnutí,
úspìchù, ale bohuel i zklamání. Dùleité je se nevzdávat, neztrácet víru v sebe a dokázat najít sílu èelit i ménì pøíjemným
vìcem v našem ivotì.
Hodnì zdraví, štìstí a ivotního optimismu
v nastávajícím roce vám všem pøeje
Ivana Vokurková, starostka mìsta.

Ocenìní dárcù krve
V úterý 3. 12. 2013 se uskuteènilo v obøadní síni MÚ Hanušovice slavnostní pøedání Zlatých a Støíbrných plaket dr. Jánského
bezpøíspìvkovým dárcùm krve na Hanušovicku. K pøedání ocenìní bylo pozváno devìt dárcù. Šest bezpøíspìvkových dárcù krve
obdrelo Støíbrnou plaketu dr.Jánského za 20 bezpøíspìvkových odbìrù krve èi plazmy a tøi bezpøíspìvkoví dárci krve Zlatou plaketu dr. Jánského za 40 bezpøíspìvkových odbìrù krve èi plazmy. Z Hanušovic byli ocenìni tito obèané: sleèna Trnková Blanka, pan
Urc Radek, kteøí obdreli Zlatou plaketu, a dále pan Støelec Lubomír, pan Nezdaøil Radomír, sleèna Ludvíková Andrea, paní Krupová aneta a paní Václavková Kristýna, kteøí obdreli Støíbrnou
plaketu.
Ocenìní dárcùm krve pøedaly øeditelka Úøadu Oblastního spolku
Èeského èerveného køíe Šumperk paní Dagmar Hejlová, pøedsedkynì OVR paní Vladimíra Reslerová a starostka mìsta Hanušovice Ivana
Vokurková. Pøíjemnou atmosféru navodily hned na úvod dìti ze ZUŠ
Šumperk zpìvem, hrou na klavír a flétnu.
Starostka mìsta podìkovala dárcùm za jejich nezištnou a nenahraditelnou pomoc, kterou poskytují opakovanì a ve prospìch neznámých
lidí za pouhé slovo dìkujeme.
Mìsto Hanušovice vyjadøuje všem našim spoluobèanùm, kteøí darují krev, hlubokou úctu, vdìènost a podìkování za to, e neváhají darovat ivotadárnou a nièím nenahraditelnou tekutinu.
Za tuto hluboce lidskou aktivitu nelze slovy nikdy dostateènì
podìkovat.
Mìsto Hanušovice
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Setkání v adventním èase v Hanušovicích
Sváteèní atmosféru blíících se Vánoc si pøipomnìli v pátek 20. prosince 2013 v odpoledních hodinách áci základní školy pod vedením
svých uèitelù pøi odpoledním zpívání koled a recitaci básní s vánoèní tematikou spjatou se slavnostním rozsvícením stromu ve mìstì. Snahu dìtí
ocenili zasloueným potleskem jejich rodièe s prarodièi i ostatní obèané
Hanušovic.
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

Vánoce v Domì peèovatelské sluby v Hanušovicích
S vánoèním programem zavítali áci recitaèního krouku ve ètvrtek 19. 12. 2013
do Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích. Pìknì pøednesené básnì potìšily
pøítomné seniory a mnohé dojaly k slzám. Kulturnímu vystoupení pøihlíela i paní
starostka Ivana Vokurková a paní Radka Vinklerová ze sociálního odboru v Hanušovicích, které spolu s paní Odstrèilovou, vedoucí DPS, dìtem i vedoucí zájmového krouku podìkovaly za pøipravený program.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

Scholaris 2013 – pøehlídka støedních škol v Šumperku
Ve støedu 20. listopadu 2013 se zúèastnili vycházející áci naší Základní školy
a Mateøské školy v Hanušovicích v doprovodu tøídní uèitelky a výchovné poradkynì
5. Pøehlídky støedních škol: „Scholaris 2013“, která se uskuteènila na Gymnáziu
v Šumperku v dobì od 8 do 17 hodin za úèasti zástupcù Olomouckého kraje, Odboru
školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje, Krajské hospodáøské komory a pøedstavitelù místnì pøíslušných magistrátù a mìstských úøadù.
Akci organizaènì zajišovala Schola Servis Prostìjov.
Na pøehlídce oborù vzdìlání støedních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci støedních škol prezentovali obory ukázkami svých èinností, videoklipy škol apod. Také støední školy z jiných okresù pøišly
s nabídkou zajímavých oborù. Souèasnì došlo k provázání vzdìlávací nabídky
s poadavky trhu práce, co umonilo i informaèní a poradenské støedisko pro volbu
povolání úøadu práce.
Exkurze áky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala pøi výbìru svého budoucího
povolání. áci získali informace o studiu na støedních školách pro školní rok 2014/2015, pøehled o studijních a uèebních oborech, o
podmínkách pøijímacího øízení i výhled uplatnìní zvolených profesí v praxi.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice

Èinnost za mìsíc listopad 2013
Na zaèátku mìsíce jsme oslavili Standovy 9. narozeniny a
koncem mìsíce pro zmìnu svátek Ondry.
Chlapci si vyzkoušeli jednoduchou výrobu krmítka pro ptáky
z litrové krabice od mléka. Rovnì se dozvìdìli, e rùzné peèivo, solené a koøenìné zbytky z domácnosti nejsou pro pátky
vhodnou stravou. A naopak, e správnou potravou jsou rùzná
semínka plevelù (bodlák, lopuch, pastuší tobolka, jitrocel) nebo
plody divoce rostoucích keøù a stromù (jeøabiny, bezinky, šípky,
plody ptaèího zobu, trnky, hloinky aj.). Nejoblíbenìjší jsou
sluneènice, mák, lnìné a konopné semeno, hrušková a jableèná
jádra, pùlená jádra tykve a ovesné vloèky. Jeøabiny a bezinky
namoèíme ve vodì. Z ivoèišných tukù je vhodný hovìzí a skopový lùj, ale i nesolená slanina.
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V sobotu 9. 11. jsme v lese za Hanušovicemi sundali ze stromù ptaèí budku è. 3 a 7 za úèelem úprav a oprav. È. 7 z kanystru
urèená pro sovy mìla ji praskliny a díry, take ani plasty nevydrí napoøád. Její oprava by byla znaènì nároèná, radìji vyrobíme novou, ze døeva a s otevírací pøední stìnou. Tím se usnadní
její pravidelné èištìní.
V listopadu se té uskuteènil velký úklid klubovny.
Mnoho èasu zabrala pøíprava naší tradièní podzimní hry Hlesym (hledání symbolù), upravená tak, aby ji mohly hrát i menší
dìti, které ještì neumí dobøe èíst. Vlastní akce se uskuteènila
v sobotu 23. 11. na sídlišti u Penny. V prvním kole probíhaly
soutìe s vyuitím zvíøecího pexesa, ve druhém kole mìli hráèi
na zádech tabulky s obrázkem zvíøete a mìli odhalit, jaký druh
zvíøete mají soupeøi.
(pokraèování na 5. stranì)
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Èinnost za mìsíc listopad 2013

Výroba a prodej døevìných briket,

(dokonèení ze 4. strany)

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Tøíèlenná rodina shání byt 3+1, nejlépe v OV. Tel: 730 518 587
Mladá architektka koupí rodinný dùm k rekonstrukci. Tel: 734 313 232

V plánu bylo i tøetí kolo za tmy, ale to
se nakonec z technických dùvodù nekonalo. Celkovì vyhrál Daniel, blahopøejeme!
Bìhem mìsíce si chlapci také zahráli:
Na upíry, Ostrov pokladù, mikádo, házení karet, støelbu molitanovým nábojem,
hry s kostkami, eskymáckou hru Nuglu
tang a další.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ p. Felnerovi, kamarádùm
Miloši Gronychovi a Silvestru Salajovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
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

5

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2014

BLAHOPØÁNÍ

Jubilea

Dne 29. 1. 2014 oslaví své krásné 90. narozeniny
paní VLASTA MRÁZKOVÁ
Vše nejlepší, hodnì zdraví a rodinné pohody
pøeje rodina.

V mìsíci lednu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Vlasta Mrázková, Libuše
Vojtìšková a Jiøina Crhová;
pánové Oldøich Šmehlík, Josef
Diviš, František Vrba, František
Hetmánek, Zdenìk Pavèo a Vilém
Cihelka.
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

Vzpomínka

„Kdo ve svém srdci tolik lásky mìl,
ten v myslích našich ije dál – ten nezemøel.“
Dne 23. ledna 2014 si pøipomeneme
13. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

Naše zdraví (22)
Mléko – jednoznaènì jde o nápoj, který vzbuzuje emoce. Jeho odpùrci tvrdí, e zahleòuje a mìla by ho pít jenom telátka. Pøíznivci zase obhajují nezastupitelnost mléka
v lidské stravì.
A mají k tomu pádné argumenty. Èeši konzumují v prùmìru o tøi kilogramy mléka
ménì ne bìný obyvatel EU (pouhých 15 kg roènì). Není divu, e jim pak øídnou
kosti a kazí se zuby. Konzumací mléka, mléèných výrobkù toti èlovìk získá øadu prospìšných látek, zejména vápník a kvalitní ivoèišnou bílkovinu, která optimálnì pokrývá potøeby lidského organizmu.
Odpùrci tohoto nápoje však tvrdí, e naopak lidskému organizmu škodí. Údajnì
není schopno tuto tekutinu strávit, nezpracovává vápník ani mléènou bílkovinu a navíc vyvolává alergie, hlavnì u dìtské populace. Navíc prý mléèný cukr – laktóza, zpùsobuje o nìkterých lidí nadýmání a prùjmy.
Mléko není jenom nápoj v krabicích a láhvích. Tak jako se voda pøemìòuje v led,
sníh èi mlhu, bere na sebe mléko podobu sýrù, tvarohu èi jogurtù. Takto pøetvoøené si
ho mùe dopøát i vìtší èást alergikù, kterým pùvodní mléko nedìlá dobøe. Prospìje to
dokonce jejich ústní dutinì. Jogurty a sýry toti sniují kyselost v ústech a tím brání
tvorbì zubního plaku a kazù.
Na celém svìtì pochází 90 % mléka od krav. Z nìj se vyrábí i nejvìtší èást umìlé
výivy pro kojence. Tu první pøipravil v roce 1800 Henry Nestlé (firma, která se po
nìm jmenuje, nám své chutné výrobky dodává dodnes). S mlékem souvisí i další jméno, které vám bude povìdomé - Louis Pasteur. Vynalezl proces pasterizace, zahøívání,
který nièí choroboplodné zárodky. Odtud tedy pasterizované mléko. Je zajímavé, e
postup pasterizování francouzský vìdec nejdøíve zkoušel na pivu.
Mnoho dìtí mléko odmítají, patøil jsem mezi nì také. A tak mi do nìj maminka pøidávala meltový odvar. Bílá káva (dnes ji s pøíchutí Caro) mi chutná dodnes a patøím
mezi zastánce mléka. Dnešní dìti zase bez problémù vypijí ochucené koktejly, rozmixované kopeèky zmrzliny. Chutná jim i mléko ochucené cukrem s kakaem nebo rozmixované s jahodami. Teplý mléèný nápoj je zase povaován za velmi úèinné
pøírodní sedativum. Je vhodný i pro lidi, kteøí mají potíe se spánkem. Vypijte hrnek
teplého mléka s medem, a uvidíte.
A víte, kde našla své jméno Mléèná dráha? Podle povìsti pochází z kapek mateøského mléka Diovy eny bohynì Héry, které jí ukáplo pøi kojení syna Herkula.
-hp

Vzpomínáme

Vzpomínka

Èas plyne,
bolest v srdci a slza v oku stále zùstává.

Dìkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Dìkujeme za to, e jsi byla,
za kadý den, který jsi s námi proila.

Dne 10. 1. 2014 to ji bude 16 smutných
let, co nás opustila naše drahá maminka a
babièka,
paní Antonie Malinová.

Dne 1. 1. 2014 by se doila 100 let naše maminka, teta,
babièka, prababièka,

S láskou a vdìkem stále vzpomínají
dcera a synové s rodinami.
Kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi – dìkujeme.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2014

paní Emilie Brázdová z Hanušovic.
S láskou vzpomínají dcera a synové s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
V prvním vydání našich novin v novém roce se podíváme do
Itálie a navštívíme významné mìsteèko Lombardie – Brescii.
Nachází se v podhùøí Alp mezi kulturními giganty Milánem a
Veronou, ale se svými památkami se s nimi mùe smìle
srovnávat. Nedaleko leí proslulé jezero Garda, kam jezdívali
odpoèívat a bavit se pøíslušníci nejvýznamnìjších šlechtických
rodù Evropy.
Nejvyhledávanìjší kulturní perlou mìsta je monumentální
klášterní komplex San Salvatore, který byl v èervnu 2011
zapsán do seznamu svìtových památek UNESCO. Pùvodnì
benediktinský enský klášter byl zaloen Desideriem,
brescilským vévodou a pozdìji králem, za podpory jeho
manelky Ansy v roce 753. Tamní kostel stejného jména je
jednou z nejvýznamnìjších ukázek ranì støedovìké církevní
a r c h i t e k t u r y. J e h o v ý z d o b a p a t ø í k n e j b o h a t š í m a
nejzachovalejším svého druhu. Klášter býval pøístøeším jak pro
poutníky, tak i pro potøebné chudé. V poslední dobì prošel
velkorysou rekonstrukcí a stal se nejen významnou památkou
církevní, ale i Mìstským muzeem, ve kterém jsou vystaveny
nejdùleitìjší umìlecká díla mimoøádné hodnoty pùvodem jak
z Brescie, tak i z celého regionu.
Ji jsme si øekli, e Brescia patøí mezi pøední italské
metropole kultury a umìní. Procházíte-li zdejšími ulicemi, míjíte
renesanèní námìstí, støedovìké paláce, v obchodech mùete
obdivovat klenuté stropy a originální cihlové zdivo. Na lavièce
v parku zase oceníte poklidnou atmosféru v bezprostøedním
okolí barokních chrámù. Mùete zde i na vlastní oèi pozorovat
odkrývání tajemství v jednom z nejvìtších archeologických
naleziš v severní Itálii.

Toulky po okolí
Dnes se podíváme do malebné vesnièky Støíbrnice, leící co
by kamenem dohodil od Starého Mìsta pod Snìníkem. Je to
jedno z míst, kde zaèínají pìší výstupy na nedaleký Králický
Snìník.
Èeské jméno bylo dáno obci a koncem 19. století podle
døívìjších naleziš støíbrné rudy. Pùvodní je nìmecký název
Stubenseifen, znamenající buï zejf, rýovištì, kde jsou obydlí
(die Stube), nebo spíše potok, jeho voda se mlhovitì „prášila“
(stuben), tedy potok s prudkým tokem a vodopádem. A na
takovém skuteènì leí. Støíbrnický katastr o rozloze
925 hektarù se zvedá z údolí øeky Krupé, kterým vede silnice ze
Starého Mìsta do Kladského sedla, proti zalesnìným
východním svahùm Králického Snìníku, Èerné Kupy
(1295 m) a Sušiny (1321). Vesnice má støední nadmoøskou
výšku 625 m a stoupá proti jednomu z pramenù Krupé. Na
severu navazuje na zástavbu obce osada Nový Rumburk. Poèet
obyvatel ve Støíbrnicích se od poloviny 19. století stále
snioval. Ještì v roce 1850 zde ilo 653 obyvatel, ale od roku
1900 jich ubylo na 477 v 85 domech, z nich 245 ilo ve 46
domech Nového Rumburku. Zdejšími obyvateli byli témìø jen

Z bohatství architektonických stylù, které se ve mìstì
nachází, mùeme usuzovat, jak pestrá historie tudy kráèela.
Není náhodou, e se toto centrum Lombardie stalo bìhem
mnoha staletí domovem mimoøádného mnoství muzeí,
umìleckých galerií, kulturních nadací i mnoha církevních
objektù, plných umìleckých dìl. Sochy, malby, reliéfy a mozaiky
nás provedou staletími a po umìní souèasné.
Jste-li obdivovateli starého Øíma, urèitì vás zaujme ulice
Piazza del Foro a Capitolium. Dominantní Capitole Temple tu
vyrostl za Vespasiana v letech 73 a 74 a ohranièil na severní
stranì forum Roman Brixia. O ètyøi staletí pozdìji podlehl
poáru. Znovuobjeven byl a v roce 1823, ale rozsáhlé
rekonstrukce se doèkal a o sto let pozdìji. Dnes ho v pùvodní
kráse, tak jak ho na zaèátku našeho letopoètu mohli vídat
pùvodní obyvatelé, mùe obdivovat i naše generace. -hp

Nìmci (v roce 1930 byli mezi 414 usedlíky jen ètyøi Èeši) a po
jejich odsunu a následném osídlení se do roku 1950 poèet
obyvatel Støíbrnic sníil na 233 v 80 domech. Pøi sèítání v roce
1991 zde bylo trvale pøihlášeno 118 lidí, kteøí obývali 23 domù.
Nejstarší zpráva o vsi je z roku 1325. Tehdy byla darována
kolštejnskou vrchností klášteru v Kamenici. V 15. století ves
zpustla a v roce 1564 byla, jak se tehdy uvádìlo, vysazena, tedy
osídlena lidmi. Od roku 1575 zde byly v provozu dvì skelné
hutì. Podle lánového rejstøíku hospodaøilo v roce 1677 ve vsi
18 usedlíkù a byl zde rovnì panský dvùr, na jeho pozemcích
zaloil kníe Alois z Lichtenštejna za úèasti poddaných ze svého èeského panství Rumburku v roce 1769 novou osadu. Ta se
pod jménem Nový Rumburk rozvíjela neobyèejnì dynamicky,
v roce 1834 ji mìla 46 domù a 311 obyvatel, kdeto stagnující
Støíbrnice jen 35 domù a 241 obyvatel. V obou obcích v té dobì
ji probíhalo školní vyuèování. V roce 1848 byly obì èásti zaèlenìny do staromìstského soudního okresu a šumperského
hejtmanství.
(pokraèování na 8. stranì)

Školní kolo Olympiády v èeském jazyce
Národní institut dìtí a mládee Ministerstva školství, mládee a tìlovýchovy pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù a
školská zaøízení pro zájmové vzdìlávání vyhlásil pro tento školní rok 2013/2014 40. roèník Olympiády v èeském jazyce. Školní
kolo Olympiády v èeském jazyce se konalo ve ètvrtek 5. 12. 2013 v multimediální uèebnì naší Základní školy a Mateøské školy v
Hanušovicích pod dohledem vyuèující èeského jazyka Vladimíry ídkové. Soutì byla rozdìlena na jazykovou a slohovou èást.
Úkoly áci øešili anonymnì pod pøidìleným èíslem, co bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutìe.
Mezi úspìšné øešitele olympiády patøí Jan Šimek ze tøídy 9. A s 28 body, o druhé místo se dìlí Nikola Kreifová z 8. A s 27 body a
Sára Strnadová z 8. B se stejným poètem bodù. Bronzovou pozici získala Petra Navrátilová z 9. As 27 body, ètvrté místo náleí Natálii Bugnové z 9. A a o pátá pozice patøí Radku Fibichovi z 8. A s 23 body a Nikole Odstrèilové z 9. A se stejným poètem bodù.
Jan Šimek a Sára Strnadová budou reprezentovat naši školu v okresním kole olympiády v èeském jazyce, která se uskuteèní ve
støedu 12. 2. 2014 v Šumperku.
Mnoho úspìchù pøeje soutìícím Vladimíra ídková, organizátorka školního kola Olympiády v èeském jazyce.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2014
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Zahrádkáøi oslavovali
Tak jako kadoroènì, sešli se èlenové Zahrádkáøského svazu v Hanušovicích na slavnostní schùzi, aby zhodnotili svoji èinnost
za uplynulé období a vytýèili si cíle do dalšího zahrádkáøského roku.
Setkání se uskuteènilo v sobotu 16. listopadu v Domì kultury a tentokrát mìlo mnohem slavnostnìjší ráz. Probìhly pøi nìm oslavy 50. výroèí zaloení organizace.
Za témìø rekordní úèasti pøivítal všechny pøítomné, vèetnì starostky paní Ivany Vokurkové pøedseda ZS pan Ernest Rajnoha.
Místopøedseda pak pronesl pøípitek k výroèí Svazu, pøi kterém si všichni pøítomní pøipili moravským vínem na dobrou práci za
uplynulé období a hlavnì na budoucnost zahrádkáøù v Hanušovicích. Následovalo tradièní hodnocení uplynulého roku, plán práce
na následující rok, pokladní zpráva a zpráva revizní komise. Poté
pøedseda informoval pøítomné o zdaøilém zájezdu do polského Otmuchowa a pøednesl návrh na zájezd, který ZS pøipravuje na pøíští rok.
Zahrádkáøi chtìjí navštívit výstavu Zemì ivitelka v Èeských Budìjovicích a podívat se na památky Èeského Krumlova. V závìru byli
jako tradiènì ocenìni dárkovými koši døíve narození jubilanti z øad
zahrádkáøù. Letos to byla paní Kotrašová Anna a pánové Ficnar Jan,
Molèan Ladislav a Pagáè Karel. S ocenìním pøispìla i paní starostka.
Za dlouholetou práci ve funkci pøedsedy ZS Hanušovice pøedala Ernestovi Rajnohovi za mìstský úøad vìcný dar.
Po ukonèení schùze zahrála k tanci a poslechu kapela Postilión.
Nechybìla jako tradiènì bohatá tombola, do které svými dary pøispìly podniky, firmy, podnikatelé a soukromé osoby. Výbor ZS dìkuje
touto formou za dary do tomboly.
Do tomboly pøispìli: Pivovary Holba Hanušovice, Litovel a Pøerov, firmy Stavrel, Marwin, Vobus, farma Malá Morava, stoláøství
Svobody, kadeønictví Pijáková, pokrývaèství
Novák, Krovstav, Kolobka Kostka, Moreko
Šumperk, podnikatelé p. Šišma, p. Kubíèek, Klimeš, Babica, Winkler a majitelé prodejen – Pekárna Agroholding Bernartice, Potraviny
Kohlovi, Kvìtinka Duo, elezáøství Radochová,
Øeznictví Bína, Zelenina Hatoò.
Za poøadatele -hp

Toulky po okolí
(dokonèení ze 7. strany)

Obyvatelé nacházeli obivu pøi práci v lichtenštejnských lesích, po první svìtové válce
zde byla postavena státní myslivna. Lesy poskytovaly materiál na výrobu šindelù, pokácené stromy pak zpracovávala místní pila. Obilí
pro celé okolí se mlelo v moderním mlýnì.
V Novém Rumburku stála vìtší lisovna lnìného oleje. Len, brambory a ito také byly nejèastìjšími plodinami, kterými místní sedláci
osívali svá pole. Po roce 1949 zaèal na polích
hospodaøit staromìstský státní statek. Po pøipojení obce ke Starému Mìstu zanikla zdejší škola. Dnes je obec souèástí okolní rekreaèní
oblasti, pøibývá zde rekreaèních objektù a vznikají nové lyaøské vleky.
-hp
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VELKÁ CENA
Hanušovic
ve sportovní støelbì
V sobotu 30. listopadu 2013 se v tìlocviènì základní školy
uskuteènil další roèník Velké ceny Hanušovic ve støelbì ze
vzduchových pušek a vzduchových pistolí pro mladší i starší
áky a mladší i starší dorost. Této naší tradièní soutìe se zúèastnilo celkem 22 závodníkù, kteøí reprezentovali 9 støeleckých
klubù AVZO, ÈSS, HSTS a DDM z celé severní Moravy. Aèkoliv úèast støelcù nebyla pøíliš oslnivá, pøesto zde mládeníci dosáhli nìkolika velmi dobrých a také slibných výsledkù. I naši
domácí støelci získali dvì medaile a dokázali, e se ve startovním poli neztratí. Jako hlavní rozhodèí Velkou cenu tradiènì øídil pan Zbynìk Strouhal a pøi slavnostním zahájení všem
úèastníkùm popøála dobrou mušku paní starostka Ivana Vokurková. Ale dosti slov, zde je pøehled vítìzù jednotlivých kategorií
a souèasnì také umístìní všech hanušovických mladých støelcù:

Naši støelci - druhý zleva Matìj Vyroubal

Vzduchová puška 30 ran vlee:
mladší áci
1. místo Radim Havelka, AVZO Hanušovice, 286 b.
starší ákynì
1. místo Kateøina Štefánková, AVZO Orlová-Lazy, 299 b.
4. místo Lucie Brostíková, AVZO Hanušovice, 282 b.
starší áci
1. místo Milan Stránický, SSK Poruba-Skalka, 286 b.
3. místo Matìj Vyroubal, AVZO Hanušovice, 283 b.
Vzduchová puška 40 ran:
mladší dorostenky
1. místo, Iveta Ficnarová, SSK Šumperk-Temenice, 382 b.
mladší dorostenci
1. místo, Pavel Stránický, SSK Vítkovice, 368 b.
Vzduchová pistole 40 ran:
mladší dorostenky
1. místo Alena Kovaøíková, SSK Bøidlièná, 306 b.
mladší dorostenci
1. místo, Michal Beneš, SSK Šumperk-Temenice, 359 b.

Paní starostka Ivana Vokurková vìnovala zúèastnìným
støelcùm - vítìzùm mikulášský balíèek.
Zleva Radim Havelka, AVZO Hanušovice
a Alena Kovaøíková, SSK Bøidlièná.

-fie

Sportovní støelci ZO AVZO Hanušovice
pøejí svým pøíznivcùm a všem
spoluobèanùm
štìstí, zdraví a dobrou mušku
v roce 2014.
Naši støelci - zprava Radim Havelka a Lucie Brostíková.

9

SP
PV Han
nušováþþek tĜetíí na turrnaji žák
kĤ
SPV Hannušováþek se zúþastniil vánoþního turnaje mladších
m
žáákĤ v minikkopané, kterrý poĜádaloo
jedno z dalších obþannských sdruužení ýASP
PV, tentokráát v RudČ nad Moravouu. Kopaná není náplníí
žádného oddílu SPV Hanušováþþku, a tak se výbor sdrružení rozhhodl nabídnout možnosst úþasti naa
turnaji všeem svým þlenĤm,
þ
kteeĜí odpovídaali dané vČČkové kateggorii, pĜesnnČ v duchu „sport proo
všechny“. Nakonec
N
see den pĜed tuurnajem dohhodlo šest stateþných,
s
že se turnaje zúþastní.
A ostuduu si na turnnaji rozhodnnČ neudČlali. Bojovali o každý míþ
m a nakonnec se ze þty
yĜ družstevv
umístili naa tĜetím místtČ, když druužstva na 2.--4. místČ mČla stejný poþet
p
bodĤ a o poĜadí ro
ozhodovaloo
celkové skkóre. Navíc byl
b Lukáš Pavlín
P
vyhláášen nejlepšším hráþem turnaje.

Družžstvo SPV Hanušováþk
H
ku pĜi vyhláššení

Lukáš Paavlín s trofejjí pro nejlep
pšího hráþe

Bronnzoví medailisté
ýinnost obbþanského sdružení SPV
V Hanušovááþek byla v roce 2013 rrealizovánaa
také zaa podpory mČsta
m
Hanuššovice.

Kin
n-ball na
a ZŠ
Po dvvou akcíchh poĜádanýcch obþanskkými sdružeeními SPV
V Hanušovááþek a Spo
ortovním
klubem Hanušovicce, na kterýých se preezentoval kiin-ball pro vČkovou kkategorii do
orostu a
dospČlýých, se koneeþnČ doþkalli i žáci ZŠ
Š. Díky spo
olupráci SK
K Hanušovicce, oddílu odbíjené,
o
sportovnních her a vodní
v
turistiiky s mnohaa sportovním
mi organizaacemi a sdruuženími po celé ýR
se podaaĜilo „dovézzt“ do Hanuušovic kin-bball i pro nČkolik
n
desíítek dČtí ze šestých a sedmých
s
tĜíd ZŠ,, kteĜí se s novou
n
hrouu seznámili a hru se zaj
ajímavým míþem
m
vyzkooušeli. A šllo jim to
opravduu skvČle.
Kin-ball je míþoová hra, kteerá vznikla v KanadČ pĜímo
p
na zakázku
z
kannadské vlád
dy. Hrají
proti sobČ tĜi þtyĜþllenná družsstva, jejichžž cílem je odbít
o
míþ (1,22 m velkýý a 1 kg vážžící) tak,
aby jej soupeĜi nezachytili
n
pĜed dopaadem na zem.
z
Hra je
j zajímavá také tím
m, že je
bezkonttaktní, hrajíí proti sobČ smíšená drružstva, je nutná
n
spoluupráce všechh þtyĜ spolu
uhráþĤ a
aktuálnČČ bodovČ neejslabší družžstvo je díkky úpravČ prravidel mírnnČ „zvýhodnnČno“.

Speed
d badm
minton
Další sezona bylaa završena a pro hanuššovický speeed badmintton byla oppČt úspČšná,, protože
se na prravidelné hodiny
h
podaaĜilo do tČloocviþny pĜiilákat další zájemce o tento sportt. V roce
2014 see ve speed badmintonnu chystají velké zmČČny. KromČČ úpravy prravidel a vČkových
kategoriií se pĜipravvuje i zmČna názvu cellé hry. Je to opravdu neetradiþní a ssouvisí to see snahou
o další rozvoj tohooto sportu, kterou
k
troškku brzdí „tĜĜenice na pooli diplomaatickém“. Ale
A to asi
není takk dĤležité. Pokud
P
máte zájem o tennto raketový
ý sport, tak neváhejte a kontaktujtte nás na
tel. 732 264 952, e-mailu skhaanusovice@
@seznam.czz nebo pĜijddČte kteroukkoliv stĜedu
u v 17.00
hod do tČlocviþny
t
Z Hanušovvice.
ZŠ

I na þeských mezinnárodních tuurnajích jsouu k vidČní nejlepší
n
hráþþi svČta. PĜeesvČdþila see o tom i
Blanka Podvoleckáá, která se na
n listopadovvém turnajii v BrnČ rozzhodla nestaartovat ve sv
vé
kategoriii dívek do 14 let a v hllavní kategoorii žen si zahrála
z
mim
mo jiné i s drruhou hráþk
kou
svČtového žebĜíþkuu Ágnes Darrnyik z Mać
ćarska.
Stránkyy o speed baadmintonu (vvýsledky tuurnajĤ, pravidla, svČtovvý žebĜíþek, þeský žebĜĜíþek,
fotky z turnajĤ atd..) : www.speedminton.cz, http://w
www.isbo-sppeedbadminnton.com

ýinnoost obþanskéého sdružen
ní SK Hanušovice
byla v rooce 2013 reaalizována
t
také
za podppory Olomoouckého kraaje a mČsta Hanušovicee.




ZŠaMŠHanušoviceinformuje
Od 1. záƎí 2013 realizuje naše Základní škola a MateƎská škola Hanušovice, okres Šumperk
projektsnázvem"ZvládnufyzikuachemiiͲHRAV !!!"(reg.ē.CZ.1.07/1.1.26/02.0097).Jak
sámnázevvypovídáͲchcemeprožáky6.a8.roēníkƽvytvoƎitrozšíƎenývzdĢlávacíprogram
tĢchtodvoukonkrétníchpƎedmĢtƽ,atohravouformou.
Dƽvod je jediný Ͳ hodiny fyziky a chemiechcemezatraktivnit a usnadnit. Díky tomuto
projektu,kterýjespolufinancovánEvropskýmsociálnímfondemastátnímrozpoētemeské
republiky, vybavíme uēebny a pƎi samotné realizaci si naši žáci budou moci vyzkoušet
spoustypokusƽaexperimentƽnadrámecbĢžnéhouēebníhoplánu.
KromĢvznikunovýchvzdĢlávacíchmateriálƽzpƎedmĢtƽfyzikyachemiesenašižácibudouv
prƽbĢhu realizace úēastnit exkurzí do stƎedních škol a firem s pƎírodovĢdným zamĢƎením.
ToutoaktivitouchcemepƎedstavitnámiƎešenéoblastiizpohledupraxe.
První exkurze probĢhla 26. listopadu 2013, kdy se 34 žákƽ vydalo do chemického závodu
PRECHEZA,a. s. v PƎerovĢ. Personální Ǝeditel pan Tomáš SvĢtnický seznámil žáky s historií,
výrobou a souēasným sortimentem výrobkƽ. Poté se žáci v pracovních pláštích a pƎilbách
vydali do areálu závodu a výroby titanové bĢloby, kde byli seznámeni s technologickým
postupemvýroby,balením,využitímvpraxiisamotnýmexportem.
ReakcežákƽbylyveskrzepozitivníͲodpochvalyzapƎednášku,kterábylapƎizpƽsobenajejich
vĢku, pƎes pƎání stát se Ǝediteli této firmy, až k názorƽm, že by rádi vidĢli více, ēi ke
genderovýmotázkám,proēzdepracujetakmáložen.











Druhá exkurze v rámci projektu Zvládnu fyziku a chemii Ͳ HRAV !!! probĢhla do firmy
HoneywellAerospaceOlomouc,s.r.o.,kamdne5.prosince2013vyrazilo23žákƽtƎídyVI.A.
Po nezbytném pouēení o bezpeēnosti se žáci nejprve v uēebnĢ dozvĢdĢli od paní Soni
Chlumové informace o firmĢ, výrobĢ souēástek leteckých motorƽ a dalších podpƽrných
systémƽ.DálesežácipodívalipƎímodozávodu,kdemĢlimožnostzhlédnouttechnologie,se
kterýmisevpodnikupracuje,aprodiskutovatfyzikálníjevy,ježbĢhemvýrobyprobíhají.














ZvládnetetohravĢivy-?


Téma:ATOM
1.Vyluštitajenku
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1.PokudpƎijmeatomjedenelektron,staneseznĢjjakýiont
2.ásticeatomubeznáboje
3.AtomtvoƎíobala
4.StejnĢnabitéēásticese
5.Elektronyjsouvēástiatomu,kterásenazývá
6.ZápornĢnabitéēásticejsouoznaēoványznaménkem



ProjektjerealizovándíkyEvropskémusociálnímufonduastátnímurozpoētuR.

ZŠaMŠHanušoviceinformuje
Mikulášská dráha
V pátek 6. 12. se ve škole uskuteþnila tradiþní akce, která již neodmyslitelnČ patĜí k zaþátku
prosince na naší škole, Mikulášská dráha. Všechny dČti z I. stupnČ se postupnČ vystĜídaly v
tČlocviþnČ, kde sbíraly speciální „þertovské cejchy“ absolvování rĤzných disciplín, jak je hod na
koš, slalom s míþem, šplh na tyþi a dalších. Kdo absolvoval 5-6 tČchto disciplín, mohl se vydat na
pĜekážkovou dráhu, na jejímž konci na nČ þekal Mikuláš, který chtČl od nich slyšet nČjakou
básniþku (i v angliþtinČ) a potom jim dal sladkou odmČnu. DČtem se i letos akce moc líbila, zvláštČ
pak odmČna, která byla letos koblih.
–pj

Exkurze do planetária v Hradci Králové
Ve stĜedu 4. 12. se páĢáci vydali do Hradce Králové, aby navštívili místní planetárium
s hvČzdárnou a zpestĜili si tak výuku pĜírodovČdy. V planetáriu dČtem místní pracovníci vysvČtlili,
jak funguje naše sluneþní soustava, jaké se v ní nacházejí planety a jaký je mezi nimi rozdíl. Také se
podívaly na krátký animovaný film, který ukazoval práci výzkumného vozítka na Marsu.
Další zastávka byla v planetáriu, kde se dČti podívaly na zimní hvČzdnou oblohu a seznámily se
s nČkterými nejznámČjšími souhvČzdími. V další þásti exkurze se žáci podívali k dalekohledu,
pomocí kterého se pozorují hvČzdy. Vzhledem k tomu, že byl den, prohlédly si dČti obraz Slunce
promítaný na zeć a mohly tak pozorovat sluneþní skvrny, které se na povrchu Slunce momentálnČ
vyskytují. ZávČrem se dČti seznámily s teluriem a mohly si tak ujasnit, proþ probíhá na zemi zmČna
roþních období a jak vznikají jednotlivé þísti mČsíce.
Cestou zpČt jsme se zastavili v novČ opraveném muzeu betlémĤ v TĜebechovicích pod Orebem.
DČti si prohlídly novČ opravenou budovu muzea a hlavnČ v ní vystavené rĤzné betlémy z celé naší
republiky.
ÚstĜedním exponátem výstavy byl velký mechanický ProboštĤv betlém, u kterého mohly dČti
nahlédnout i do jeho
mechanismu a plnČ tak
obdivovat um našich
pĜedkĤ. Velkou pozornost
také získal malý
obchĤdek, který je
souþástí muzea a který
nabízel rĤzné druhy
papírových, ale i jiných,
betlémĤ. DČti v nČm
utratily poslední peníze a
koupily si krásnévánoþní
dekorace.
–pj

