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

Oznámení o dobì a místì konání voleb
do zastupitelstva obce
V souladu s ustanovením § 29 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, starostka mìsta Hanušovice oznamuje:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní dne
10. 10. 2014 v dobì od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a dne 11. 10. 2014 v dobì od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Místa konání voleb:
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, èp. 92, ul. Hlavní,
788 33 Hanušovice.
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu: Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k benzinové èerpací stanici, ul. Praská, Za Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na
Výsluní, Na Vyhlídce, Údolní, U Skalky, U Rychty a Habartická
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice,
leb
Okrsek è. 2: budova Domu kultury v Hanušovicích, èp. 182, ul. Hlavní,
788 33 Hanušovice
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k podjezdu ÈD, ul. Poárníkù,
Dukelská, Na Vinici, Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození, Nádraní,
Sportovní, Úzká

Okrsek è. 3: sociální budova Pivovar Holba a.s., èp. 261, ul.Pivovarská, 788 33 Hanušovice
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
ul. Zábøeská, Na Holbì, Pod Lesem, Zahradní, Pivovarská, Pod Hradem
Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou totonost a
státní obèanství Èeské republiky nebo státní obèanství státu, jeho pøíslušníci jsou oprávnìni na území Èeské republiky volit podle § 4 odst. 1.
Volièi budou dodány nejpozdìji tøi dny pøede dnem konání voleb do
zastupitelstev obcí hlasovací lísky. Ve dnech voleb voliè mùe obdret
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ivana Vokurková , starostka mìsta

Mìstská policie Hanušovice
Mìstská policie Hanušovice byla zøízena Zastupitelstvem mìsta Hanušovice dne 1. èervence 2014
obecnì závaznou vyhláškou è. 1/2014 v souladu
se zákonem è. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znìní
pozdìjších pøedpisù. Mìstskou policii øídí starosta
mìsta Hanušovice. Bìný chod øídí vedoucí stráník
p. Michal Fojtík. V souèasnosti se mìstská policie
skládá ze dvou stráníkù. Stráníci mají pohyblivou
pracovní dobu a budou pracovat v nejrizikovìjších
èasech a dnech ve mìstì, aby potlaèili nejèastìjší
drobnou kriminalitu. Z toho dùvodu není moný nepøetritý provoz a s tím spojená tísòová linka 156.
V pøípadì potøeby je moné kontaktovat mìstskou
policii pøes pevnou linku: + 420 583 034 424 a mobilní telefony: + 420 733 530 539; + 420 731 582 897,
popøípadì písemnì na e-mailovou adresu: mestska.policie@mu-hanusovice.cz. Vzhledem k pohyblivé pracovní dobì nebudou daná telefonní èísla
aktivní nepøetritì. Z tohoto dùvodu mimo pracovní
dobu kontaktujte Policii Èeské republiky na tísòovou
linku 158. Vzhledem k blízké kooperaci mìstské policie s Obvodním oddìlením Hanušovice Policie Èeské
republiky bude mono mìstskou policii pøizvat k øešení jednotlivých problémù.
Bliší informace o mìstské policii najdete na internetových stránkách mìsta Hanušovice.
Mìsto Hanušovice

Váení spoluobèané,
dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s postupem
prací na projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy - II. fáze“. V našem mìstì byly dokonèeny práce na ulici Na Holbì a Pod Lesem vèetnì
pøípojek a po kontrolní šachtu a v souèasné dobì zbývá dodìlat jen pøeèerpávací stanice.
Podobnì jsou na tom i práce na ulici Praská, kde
zbývá pouze zhotovení protlaku pod hlavní silnicí èíslo 312 smìr Králíky a montá dvou kontrolních šachet, aby se na kanalizaèní øád mohla napojit
ubytovna èíslo popisné 153 a rodinný dùm za touto
nemovitostí. I zde se musí postavit pøeèerpávací stanice. Poté bude mono napojit tuto novou stoku na stávající kanalizaèní øád.
(pokraèování na 2. stranì)
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(dokonèení z 1. strany)
Tìsnì pøed dokonèením jsou ulice Dukelská a Na Vinici. Zde
jsou také vyvedeny z hlavního kanalizaèního øádu kontrolní
šachty a na pozemky k jednotlivým nemovitostem.
Na sídlišti ulice Zábøeská se dokonèuje stoka nové dešové
kanalizace kolem panelových domù èíslo popisné 269, 270 a
250 a její zaústìní do koryta øeky Moravy.
Dle harmonogramu stavby budou v nejbliší dobì zahájeny
práce na ulici Údolní. K napojení této nové stoky dojde na ulici
Na Výsluní. Pøi pracích na této èásti stoky dojde k èásteèné uzávìøe ulice Údolní, kde bude omezena nákladní a autobusová doprava. Èásteènì dojde také k omezení dopravy osobní.
V nìkterých úzkých místech bude doprava pøerušena úplnì i na nìkolik dní.
Bude však mono vyuít objízdné trasy pøes Jindøichov, Pleèe a Habartice.
Zhotovitel se však zavázal, e prùjezd
bude zaruèen kadý den od veèera
17:30 do rána 7:30 hodin. V pracovní
dobì stavby bude prùjezd povolen
pouze dopravní obsluze (osobním
vozidlùm) a bude øízen pracovníky
stavby.
Další ulice, kde se zahájí stavba, je
ulice Pøíèná. Zde dojde k výstavbì
nové splaškové kanalizace a pøepojení
ze stávající smíšené, která bude dále
slouit jako kanalizace dešová.
Tak jako v pøedchozích pøípadech
probìhnou informaèní schùzky s obèa-

ny a všem zúèastnìným budou podány základní informace o
prùbìhu stavby.
Pokud budete potøebovat jakékoli informace, naleznete je na
www.mu-hanusovice.cz nebo na stránkách www.hornipomoravi.cz.
V opaèném pøípadì mne neváhejte kontaktovat na telefonu
602 533 707.
Navzdory pomìrnì rozsáhlým omezením a oèekávanému
rozbahnìní ulic v souvislosti s deštivým a následnì i zimním poèasím se na vás vedení mìsta obrací s prosbou o trpìlivost a
toleranci.
František Winter,
místostarosta a pøedseda pøedstavenstva VHZ, a. s.

Hasièi jsou ji v novém
V mìsíci záøí hasièi pøevzali novì rekonstruované prostory hasièské
zbrojnice.
Byly zrekonstruovány garáe pro hasièská vozidla a pøistavìna nová èást
hasièské zbrojnice.
Akce byla rozdìlena do dvou fází. V první èásti byla kompletnì vymìnìna vrata za pojezdová, dále byla opravena elektroinstalace a namontována
topná tìlesa. Ve druhé èásti byla opravena a kompletnì vybavena šatna pro
uloení výstroje hasièù a dále bylo vybudováno nové sociální zaøízení a
spoleèenská místnost, kterou se podaøilo vybavit kuchyòskou linkou, stoly
a idlemi.
Závìrem chci podìkovat za finanèní prostøedky mìstu Hanušovice a stavebním firmám, které se na realizaci akce podílely.
Podìkování patøí i hasièùm, kteøí také pøiloili ruku k dílu.
František Ambroz, velitel JSDH Hanušovice
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U nás
V podhùøí mezi kopci se táhne údolí,
ne dojdeš shora dolù, nohy zabolí,
po dešti duha tu svítí dìtem pro štìstí,
údolí úzké, kam nevešlo se námìstí.
V podhùøí mezi kopci tu øeka protéká,
k procházce èasto zláká èlovìka,
silnice s kolejemi se zde klikatí,
údolí naše, kde èlovìk èlovìku se neztratí.
V podhùøí mezi kopci dost lidí pøebývá,
v zahrádkách plno kvìtù i nìkdy kopøiva,
v paprscích slunce i svitu mìsíce
údolí krásné, naše Hanušovice.
Text, foto: Petr Fiedler

Trocha zamyšlení ke komunálním volbám
Blíí se nám komunální volby. Komu není lhostejné, jak bude naše mìsto vypadat, pøijïte k volbám. Je tu øada obèanù, která nic
pro své mìsto neudìlala a jen kritizuje. Tìmto lidem se mìsto nezavdìèí, i kdyby jim pozlatilo kliky u vchodových dveøí. Nyní je napøíklad kritika, e je zde hodnì lavièek, e se tam budou scházet „pøizpùsobiví“ obèané. Kdybyste takto uvaovali, nemohli byste
udìlat nic.
Moje volba je jasná, vedení mìsta Hanušovice se osvìdèilo, proto není tøeba zmìny. Kdo chce vidìt, vidí. Vedení mìsta se snaí
na všech frontách. Pøeji všem spoluobèanùm vše dobré a skonèil bych citátem velkého ruského spisovatele L. N. Tolstého: “Jestlie
se spojují lidé špatní, neèestní a haminí, aby hájili své zájmy, je povinností lidí dobrých, èestných a pracovitých, aby udìlali toté.”
Tento citát je platný i dnes.
Pavelka Milan v. r.

Exkurze do Ondøejovických strojíren

Vítání nových prvòáèkù

V úterý 16. záøí jsme se vydali s áky 6. tøíd do spoleènosti Ondøejovické
strojírny, která se zabývá výrobou výmìníkù a jiných vysokotlakých zaøízení
pro petrochemický, chemický, farmaceutický a potravináøský prùmysl. V závodì nás pøivítal výrobní øeditel spoleènosti pan Stárek a personalista pan
Zondlak. Oba nás seznámili s èinností spoleènosti, s jejím výrobním programem a také s poadavky, které jsou kladeny na pracovníky, kteøí pracují u
strojírenské spoleènosti, která 90 % své produkce vyváí do celého svìta.
Dìti se dozvìdìly, e uchazeè o práci musí mít technické vzdìlání a je u nìj
také poadována znalost aspoò jednoho svìtového jazyka, a to i u bìných
pracovníkù. Pøedstavitelé spoleènosti si také postìovali, e v souèasné dobì
nejsou u nás na trhu práce dostateènì kvalifikovaní pracovníci, take se spoleènost nemùe dále rozvíjet. Po pøedstavení a diskusi se áci rozdìlili po tøídách a prohlédli si závod. Vidìli jsme postupný proces výroby, od kontroly
dodávek souèástek od subdodavatelù, pøes výrobu polotovarù a jednotlivých
èástí zaøízení pøímo ve spoleènosti a po kompletaci a finální úpravu vlastních
výrobkù. V prùbìhu prohlídky si dìti mohly všimnout, e je pøi vlastní výrobì
kladen velký dùraz na kvalitu a pøesné mapování výrobních postupù, aby bylo
moné operativnì zjistit pøípadné nedostatky a popøípadì rozklíèovat jednotlivé fáze výroby. Na závìr byly dìti obdarovány drobnými upomínkovými
pøedmìty a byl také èas na dotazy. Myslím si, e návštìva tohoto podniku dìtem ukázala, e výroba ve strojírenském podniku je zajímavá, ale e klade velké nároky na vzdìlání technického smìru a na peèlivost a zruènost. Vìøím, e
tato exkurze byla pro nìkteré inspirací pro jejich budoucí povolání.
- pj

Mezi dìtmi, které prvního záøí nastoupily na
hanušovickou základní školu, byli i noví prvòáci. Nástup do školy byl jistì pro kadého významným ivotním krokem a stejnì tak pro
naše nejmenší áèky, kteøí se v doprovodu maminek, tatínkù, babièek, dìdeèkù a dalších pøíbuzných a známých shromádili 1. záøí 2014
v 9 hodin v jídelnì školy. Tam je èekal krátký
program, ve kterém jim naši devááci ukázali,
jak to mùe ve škole dopadnout, kdy se nebudou dostateènì pøipravovat a snait. Bìhem
vystoupení deváákù si noví prvòáèci zopakovali barvy, zazpívali písnièku, vyzkoušeli si,
jak znají nìkteré pohádky, a také si zahráli
krátkou hru. Potom jim byl pøeèten slib a následnì byl kadý budoucí áèek pasován na
prvòáka Základní školy Hanušovice. Vìøíme,
e se dìtem vítání líbilo a e na tento den budou
ještì dlouho vzpomínat.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
92. jednání - 20. 8. 2014
- schválila program 92. jednání Rady mìsta Hanušovice
- vyjádøila souhlas pro ZŠ a MŠ Hanušovice k uzavøení
smlouvy o partnerství v rámci zapojení do Operaèního
programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost s názvem
projektu „Dotknìte se inovací“
- schválila výsledek výbìrového øízení na akci „Oprava
fasády objektu Mateøské školy v Hanušovicích“
- schválila Spisový a skartaèní øád Mìstského úøadu
Hanušovice vèetnì jeho pøíloh
- schválila Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene – sluebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu, týkající se pozemku pè. 196/2 v kú. Hanušovice, úèel
zøízení umístìní a provozování zaøízení distribuèní soustavy
(ÈEZ)
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

93. jednání - 25. 8. 2014
- schválila program 93. jednání Rady mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila Smlouvu o zajišování závodní péèe pro
zamìstnance mìsta Hanušovice zaøazené do Mìstského úøadu
Hanušovice
- zamítla ádost o sníení nájemného z bytu
- schválila ádost o ukonèení nájemního vztahu dohodou u
bj. na èp. 72, ul. Hlavní
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti
pozemkù pè. 2260/1 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí vyjádøení mìsta Hanušovice ke zmìnì
licence k provozování vnitrostátní linkové autobusové dopravy
Brno–Jeseník
- vzala na vìdomí vyrozumìní Krajského úøadu
Olomouckého kraje úèastníkùm øízení o monosti vyjádøit se
k doplnìným podkladùm rozhodnutí k vedenému správnímu
øízení – stanovení úplné uzavírky a objízdných tras – realizace
stavby „Silnice I/44 Èervenohorské sedlo jih“
- vzala na vìdomí „Oznámení o zahájení vodoprávního
øízení“ KÚ Ol. kraje ve vìci vypouštìní pøedèištìných vod
z ÈOV do vod povrchových
- vzala na vìdomí rozhodnutí o zmìnì platnosti povolení
k vypouštìní pøedèištìných vod z ÈOV do vod povrchových
- vzala na vìdomí rozhodnutí KÚ Ol. kraje o povolení
výjimky ze zákazù u zvláštì chránìných druhù ve vìci povolení
monitoringu vydry øíèní a tchoøe stepního
- schválila Dodatek è. 10 k pojistné smlouvì mezi mìstem
Hanušovice a pojišovnou Kooperativa
- vzala na vìdomí informaci o zastavení administrace
projektu „Elektronizace procesù úøadu“ mìsta Hanušovice
z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù
- schválila dokumentaci pro výbìrové øízení na akci
„Pøechody pro chodce - Hanušovice“
- revokovala usnesení è. 1776/91/2014 ze dne 4. 8. 2014
týkající se vnitøní smìrnice mìsta Hanušovice è. 2/2011
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na zajištìní zájezdu pro dùchodce mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta
Hanušovice

94. jednání - 8. 9. 2014
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu a Smlouvu o dílo
týkající se stavby ÈOV pro bytový dùm na ul. Habartická
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu ve vìci stavby
vodovodní pøípojky a zpevnìných ploch sjezdù na pozemku pè.
579/58 v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila Smlouvu o budoucí smlouvì nájemní, kdy
pøedmìtem smlouvy bude nájem nemovitosti pè. 2124/2 v kú.
Hanušovice
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k pøipravované
stavbì „Revitalizace trati Bludov-Jeseník“
- neschválila realizaci akce „MiniZOO Podhorského
venkova“ ve lebu
- schválila zadávací podmínky na dodávku kamerového
systému v rámci výbìrového øízení „Bezpeènostní kamerový
systém“
- schválila sníení vstupného na všechna pøedstavení v kinì
„Mír“ Hanušovice na 10,- Kè od 1. 10. 2014
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. o
uvolnìní bytu na èp. 72
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
na odepsání pohledávky po zemøelé osobì
- neschválila návrh na vyplacení odmìny jednatelùm
- schválila návrh na vyøazení knihovních fondù z Mìstské
knihovny Hanušovice
- uloila provedení aktualizace provozního øádu dìtského
høištì na ul. Pøíèná – zákaz vstupu psù na dìtské høištì + toto
oznaèení pøi vstupu
- uloila H. O., s. r. o. podat sdìlení, zda byla provedena
aktualizace Spoleèenské smlouvy (Zakladatelské listiny)
Hanušovické obchodní, s. r. o., zda je v souladu s novou právní
úpravou dle zákona è. 90/2014 Sb., o obchodních
spoleènostech a drustvech
- schválila licenèní smlouvu týkající se bezplatného uití
fotografií ze sbírky Vlastivìdného muzea
- vzala na vìdomí Protokol o výsledku veøejnosprávní
kontroly u H. O., s. r. o.
- rozhodla o pøidìlení nebytového prostoru na èp. 190, ul.
Hlavní
- rozhodla o pøidìlení bytu pro pøíjmovì vymezené osoby na
èp. 72, ul. Hlavní
- schválila ceník reklamních pøedmìtù mìsta Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu pro temperaci a dávkování
pramenité vody
- zamítla ádost o pronájem nebytových prostor k podnikání
- revokovala usnesení è. 1755/90/2014 týkající se ZŠ a MŠ
Hanušovice
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o posunutí termínu
vrácení finanèních prostøedkù a po úplném proplacení
projektu poskytovatelem dotace
- schválila navýšení finanèního pøíspìvku ZŠ a MŠ
Hanušovice na provoz
- schválila Organizaèní øád Mìstské policie Hanušovice
- schválila vnitøní smìrnici pro uloení a zacházení se zbranìmi drenými pro výkon sluby Mìstské policie Hanušovice
- schválila vnitøní smìrnici pro manipulaci s bloky na místì
zaplacenými a bloky na místì nezaplacenými Mìstské policie
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
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Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Váení spoluobèané, senioøi,
tento krátký èlánek s nìkolika drobnými radami je urèen pøedevším vám. Ale pokud se
s ním seznámí také rodinní pøíslušníci a široká veøejnost, mùeme tak pøedejít malým
osobním tragédiím, které mohou vzniknout z banální situace, jakou je zájezd spojený
s pøedvádìcí akcí.
Mnohokráte se stalo, e bezbranní senioøi byli nekalými praktikami prodejcù donuceni
k podpisu nevýhodné kupní smlouvy, v øádu desítek tisíc korun, na nákup zboí, které nepotøebují, je podøadné kvality, pøedraené apod. a za které senioøi utratí mnoho ze svých
úspor.
Rádi bychom vás upozornili na novou, opìt nekalou praktiku obchodníkù, jak vymoci
ze seniorù ještì více penìz.
Obchodnici se nyní zamìøují na ty seniory, kteøí byli ji døíve podvedeni, a lákají je na
nové setkání pod záminkou, e jim z dotací Evropské unie pomohou vrátit zpìt peníze za
pøedraené zboí. Jde opìt o podvodné jednání, proto prosíme seniory, aby na takové výzvy nereagovali a nikam nechodili. Oficiální organizace, které se tìmito pøípady zabývají,
jako napø. Èeská obchodní inspekce nebo Sdruení obrany spotøebitelù, nikdy samy postiené nekontaktují jako první. Mají sí poraden, ve kterých poskytují poradenství na
základì ádosti klienta.
A jak taková prvotní fáze kontaktu probíhá? Tøeba takto: potencionální obì obchodník kontaktuje, nejdøív vìtšinou telefonicky, pøièem se pøedstaví jako spotøebitelský ombudsman nebo organizace, která seniorùm pomùe vymoci jejich práva. Dále si osobu
pozve na schùzku, je ochoten navštívit seniora v jeho domácnosti, a zde ho ji pøesvìdèuje
k podpisu další smlouvy, která se mùe tváøit velmi serióznì a jejím cílem má být zprostøedkování pomoci. Cílem je, jako ji tolikrát, pøimìt seniora k podpisu této smlouvy, ze
které pro klienta vyplývají další závazky ve finanèní podobì.
Pro vìtšinu seniorù je v nadlidských silách odolat obrovskému psychickému tlaku profesionálnì školených prodejcù. Jedinou úèinnou obranou je na podobné telefonické nabídky nereagovat, ještì lépe se podobných akcí vùbec neúèastnit. Pokud
se pøeci jen v podobné situaci ocitnete, pokuste se být silní a nic nepodepisovat.
Pokud byste se do této situace dostali, nestyïte se prosím hledat pomoc.
Mùete se obrátit na Mìstský úøad v Hanušovicích, odbor tajemníka, 1. patro vlevo – p. Pospíchalová. Jsem schopna pøedat vám pøíslušné kontakty na Sdruení obrany spotøebitelù, pomoci
vám zajistit schùzku a být vám nápomocná radou i èinem.
Kadý èlovìk, v kterémkoliv vìku, mùe udìlat chybu, ale mìl by se z této chyby pouèit. Také by se nemìl stydìt øíci si o pomoc. Tím, e se tìmto podvodným praktikám prodejcù budeme bránit, budeme dále šíøit osvìtu a mùeme preventivnì pomoci mnoha
dalším lidem.
Eva Pospíchalová

Z jednání
rodièovské rady
Dne 11. záøí 2014 probìhlo setkání
rodièovské rady pøi ZŠ a MŠ Hanušovice. Pøítomni byli zástupci tøíd ZŠ i
MŠ z øad rodièù, pøedseda rady, vedení školy a nìkteøí uèitelé.
Øeditel školy František Felner seznámil pøítomné s informacemi o poètu dìtí ve škole i školce, dále s
probíhajícími a pøipravovanými projekty a rozšíøenou nabídkou zájmových kroukù pro tento školní rok.
Zástupce øeditele Petr Jorda hovoøil o nové podobì webových stránek
pro áky a rodièe I-škola a jejich
vyuití.
O souèasném dìní a chystaných
akcích pro školní rok 2014/2015 informovali zástupci za 1. a 2. stupeò,
paní uèitelky Radka Kotrašová a
Anna Láníková. O svých kompetencích promluvily výchovná poradkynì
Vladimíra ídková a školní preventistka Jana Winklerová.
Vedení MŠ a rodièe dìtí se dohodli
na uspoøádání slavnostního zahájení
provozu nového høištì u školky.
Hlasováním byl schválen rodièovský pøíspìvek na áka ZŠ èi dítì v MŠ
120,- Kè, tedy ve stejné výši jako loni.
Vybrané peníze se pouijí na hrazení
výjezdù dìtí ze školy i školky na sportovní a kulturní akce, na nákup vybav e n í , o d mì n z a ú s p ì š n o u
reprezentaci v soutìích apod.
-mf

Naše zdraví (31)
K podzimu patøí peèené jedlé kaštany. Plody kaštanovníku nejsou jen pochoutkou, ale i surovinou pro výrobu peèiva, mléka a
mnoha kosmetických doplòkù.
Jedlý kaštan neboli kaštanovník setý pochází pravdìpodobnì z dnešní Malé Asie. Jeho historie je však mnohem starší, v dnešním Turecku se zachovaly èásti rostlin, které unikly evropskému zalednìní bìhem poslední doby ledové. Jako první se s kaštanovníky seznámili Øekové a po nich Øímané. Ti jej rozšíøili do severní Afriky a celé Evropy, zejména do té jiní. Zde jich také roste
nejvìtší mnoství, pokrývají tu více ne 1 700 000 hektarù. Jde o opadavý rostoucí strom, který dosahuje výšky a 40 metrù a obvodu kmene a 150 cm. Kvete v èervenci, plody se sklízejí v øíjnu. V prùmìru se z jednoho stromu sklidí 180 a 200 kg plodù. Kaštanovník setý je tøeba odlišit od èasto vysazovaného jírovce, tvz. koòského kaštanu. Jeho plody mohou být jedovaté a k jídlu se proto
v ádném pøípadì nehodí.
Význam kaštanovníku zaèal stoupat ve støedovìku zejména v oblastech, kde se hùøe daøilo obilninám. Sušené a mleté plody toti
mohou poslouit k výrobì mouky, z ní lze péci chleba, vyrábìt jíšky do polévky a dokonce i pudink. Mouka vyrobená ze sušených
plodù neobsahuje na rozdíl od té z obilí lepek, který vyvolává u mnoha lidí alergie. Najdeme v ní škroby v podobì amylopektinu a
její výivné vlastnosti se pšenièné mouce plnì vyrovnají. Praené a mleté plody slouí k výrobì kávovinové náhraky a mohou se
stát i surovinou pro výrobu cukru a škrobu.
Sto gramù kaštanù má energetickou hodnotu 181,5 kilokalorií, obsahuje 36 g sacharidù, 3 g bílkovin, pouze 2,7 g tukù a mnoho
významných prvkù, které potøebuje naše tìlo (hoøèík, vápník, draslík). Nechybí v nìm ani vitamíny C, E, B1, B5, B9. Obsahuje té
tøísloviny zvané taniny, pouívané pro léèbu prùjmových onemocnìní a krvácení. Sušené listy a kùra zase pùsobí protizánìtlivì a
uívá se jako expektorans, látka usnadòující vykašlávání. Infuze vyrobené z kaštanových listù se døíve doporuèovala k léèbì horeèky a mírnìní projevù nevolnosti. Z listù a oplodí se také vyrábí pøísady do šampónù, které dodávají vlasùm zlatavý nádech.
Cena plodù kaštanovníkù je pomìrnì vysoká, a tak sáhnete hluboko do kapsy, kdy si dáte peèené kaštany nìkde na ulici. Drahé je
i døevo, které se barvou a kresbou podobá dubu a má i podobnì všestranné vyuití pro venkovní stavby i v interiérech. S plody i døevem se nejvíce obchoduje ve Francii, Øecku, Itálii a ve Velké Británii.
-hp
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1, nejlépe v osobním vlastnictví. Tel: 734 622 739
Koupím zemìdìlské pozemky. Platím hotovì. Tel: 734 231 272
Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci Malá Morava, nájem 2.600+inkaso,
tel. 776134582.

Sociální sluby Šumperk p. o.

Penzion
chránìného bydlení
Nové Losiny
Penzion chránìného bydlení se nachází v horském terénu Jeseníkù, asi 30 km
od Šumperka, v èásti obce Jindøichov.
Naše sociální sluba poskytuje individuální pomoc osobám nad 50 let, se
sníenou sobìstaèností z dùvodu tìlesného postiení nebo chronického onemocnìní. Poskytujeme sluby: ubytování,
pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti,
výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti atd., dle ceníku slueb.
V souèasné dobì se uvolnilo místo,
rádi Vás pøivítáme.
Pøijïte se podívat.
Bliší informace na tel. èísle
583 230 294, 583 313 530
èi na web. stránkách
www.socsluzby.cz.

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
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2014 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Milada Nechvátalová, Marie
Smìšná, Zdenka Lackovièová,
Berta Dokoupilová, Marta
Kohlová, Ludmila Schnaubeltová,
Vlasta Dušková, Kvìtoslava
Kozáková a Hana Jílková;
pánové Vojtìch Heger, Jan
Kubalák, Jaroslav Heger, Eduard
Kadlec, Petr Grabovský, Karel
Mrákava, Vladimír Svoboda, Ivan
Renza, Jaroslav Sklenáø, Miloslav
Kováè a Pavel Šitavanc.
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
Za Tvoji lásku, tatínku náš zlatý,
za všechny Tvoje velké obìti
buï štìdrou k Tobì ruka Boí svatá,
to poslední vroucí pøání
od manelky a od dìtí.

Dne 29. 10. 2014 vzpomeneme
10. výroèí, kdy nám odešel
manel, tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek,
pan Antonín Rùièka.
S láskou vzpomínají manelka,
dcery a synové s rodinami.
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Podìkování
Kino Mír Hanušovice dìkuje všem sponzorùm, kteøí finanèním pøíspìvkem
umonili poøádání 33. Dìtského filmového festivalu, který se konal od 25. do 28. srpna 2014. Ètyøi pøedstavení zhlédlo 161 divákù.
-dk

Bude vás zajímat…
Mìstský úøad v Šumperku, odbor správní a vnitøních vìcí, vyzývá všechny dritele
neplatného cestovního pasu k jeho vrácení úøadu. V souladu s ust.§ 32, odst. 1, pís. b)
zákona è. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je toti
dritel cestovního pasu povinen bez zbyteèného odkladu odevzdat neplatný cestovní
doklad. Neplatným se stává po uplynutí doby na nìm vyznaèené, ohlášením jeho ztráty èi odcizení, uplynutím doby tøí mìsícù ode dne zmìny pøíjmení obèana po sòatku.
V pøípadì porušení této povinnosti se dritel cestovního pasu dopouští pøestupku
dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f) citovaného zákona. Za nìj mùe být jako sankce uloena
pokuta a do výše deset tisíc korun.
Neplatný cestovní pas je mono odevzdat osobnì u pøepáek cestovních dokladù è.
1 a 2 v pøízemí MÚ v Šumperku, na kterémkoliv matrièním úøadu, popøípadì poslat
poštou na adresu MÚ Šumperk.
Odbor dále upozoròuje, e pokud dritelé neplatných cestovních pasù uposlechnou
této výzvy a odevzdají neplatný doklad do konce listopadu letošního roku, nebude
výše uvedená sankce uplatnìna. Souèasnì pøipomíná, e pokud dritel cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto skuteènost neprodlenì ohlásit orgánu pøíslušnému k jeho vydání, popøípadì nejblišímu útvaru Policie
ÈR.
(Vybráno z dokumentu odboru správního a vnitøních vìcí MÚ Šumperk) -hp

Toulky po okolí
V minulém èísle novin jsme se s Moravskou pohranièní dráhou dostali a do našeho
mìsta. V dnešním pokraèování si povíme o dalších zajímavostech, týkajících se trati
do Dolní Lipky.
Z Hanušovic stoupala MPD svahem sevøeného údolí øeky Moravy a k obci Malá
Morava. Pøekvapivou pozoruhodností se pøi budování tratì staly dva tunely. Oba pøekonaly skalnaté výbìky a dosáhly celkové délky 244 metrù. Posledním z nìkolika
mostù pak tra pøekroèila zemskou hranici a v km 82,5 vstoupila na území Èech. Po
znaèném stoupání se tra vyšplhala a k rozvodí, tedy k místu, kde vody na jedné stranì
odtékají do Èerného a na druhé stranì do Severního moøe. Tam také MPD dosáhla vùbec nejvyšší polohy, pøesnì výšky 600 m n. m.. Odtud klesala a ke svému zakonèení
v Dolní Lipce (545 m). Za prvním tunelem byla v km 73,4 zøízena zastávka Vlaské
(442 m). Následovala poslední z mezilehlých stanic s názvem Krumperky – Moravice
(507 m). Stanice byla v r. 1925 pøejmenována na Krumperky – Malá Morava a po roce
1945 na Podlesí, i kdy leí na katastru obce Vysoký Potok. V nejvyšší poloze byla vybudována zastávka Èervený Potok. Pùvodní koneèná stanice Králíky našla umístìní
na okraji katastru Dolní Lipky. Mìsto samo leelo ve vzdálenosti necelé tøi kilometry.
Kdy na nádraí dospìla v r. 1874 spojovací tra od Lichkova, stalo se významem mezilehlým. Název Dolní Lipka je zaveden od r. 1920. Z pozdìjších zmìn lze jmenovat
otevøení zastávky v km 86,6 pod názvem Prostøední Lipka (580 m) na konci 19. století.
V r. 1899 nabyla Dolní Lipka èi Králíky význam pøestupní stanice. To proto, e v období sudetské upy fungovala jako eleznièní uzel, kdy nedaleko od ní byla postavena
kolejová spojka Adler (Orlice) na Kladskou dráhu. V dobì výstavby pohranièních
opevnìní se vyuívala zastávka Èervený Potok k dopravì materiálu, za tímto úèelem
se rozšíøila na nákladištì. V roce 1982 bylo nákladištì nákladnì zrekonstruováno a
pozdìji byla dopravna obsazena výpravèím, který se do ní pøesunul z Podlesí. To se
stalo v r. 1997 zastávkou s komerèní slubou.
Nejvìtší pohroma postihla Moravskou pohranièní dráhu pøi katastrofální povodni
v létì roku 1997. Nejlépe dopadla tra ze Šumperka do Unièova, tu se podaøilo uvést do
provozu za tøi dny. Nejhùøe pak dopadl úsek trati z Bartoòova do Hanušovic. Mosty u
Rudy nad Moravou a Hanušovic musely být kompletnì zrekonstruovány a nìkteré
úseky kolejištì byly tak znièené, e se musely vybudovat úplnì od základù. Nìkteøí si
jistì vzpomenou, e k úplnému spojení okresního mìsta s naším došlo17. listopadu,
tedy po více jak ètyøech mìsících. Zajímavé tehdy bylo, e katastrofa nepostihla tra
z Hanušovic do Dolní Lipky. Stavitelé tehdy asi tušili nebezpeèí ze strany øeky Moravy
a postavili ji dosti vysoko od jejího koryta.
(pokraèování pøíštì)
-hp
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Cestování po Evropì
Dnes zavítáme na jedno z nejsevernìjších míst v Evropì a podíváme se na zajímavosti hlavního mìsta Islandu.

øádnì deštivá mìsta, ale pøesto je zde prùmìrnì 210 dnù v
roce deštivých.

Reykjavík leí pøi pobøeí zálivu Faxaflói v Atlantském
oceánu na jihozápadì zemì. Mìsto je se svou polohou
64° 08’ severní šíøky nejsevernìji poloeným hlavním
mìstem svìta a v rámci Evropy nejzápadnìjším. ije zde
asi 120 tisíc obyvatel. Mìsto (respektive osada) bylo
zaloeno vikinským osadníkem Ingólfurem Arnarssonem
ji v roce 874. Pojmenoval ho Reykjavík, co znamená v
islandštinì kouøová zátoka, od termálních pramenù a gejzírù v jeho okolí. Pozdìji se zaèala osada vyvíjet díky augustiniánskému klášteru, postavenému na nedalekém
ostrovì Viðey v roce 1226.

Ve mìstì má hlavní zastoupení prùmysl spojený s rybolovem, co se projevuje v mnoství konzerváren ryb. Další
významné podniky se specializují na textilní a strojírenský
prùmysl, doplnìný mnostvím lodìnic èi tiskáren. Okolí
mìsta se specializuje na výrobu umìlých hnojiv a cementu. Reykjavík je dùleitým obchodním uzlem Islandu, pøes
který prochází 70 % obchodu ostrova.

V polovinì 18. století se zde zaèalo rozvíjet hospodáøství a lehký prùmysl, vzkvétal obchod s rybami a dary
moøe. Zakrátko se z mìsta stal významný obchodní námoøní uzel. 18. srpna 1786, kdy zde ilo pouhých 167
obyvatel, bylo osadì pøiznáno mìstské právo. Od roku
1904 bylo mìsto poctìno titulem sídelního mìsta vlády
ostrova.
Nejvìtší øekou protékající Reykjavíkem je Elliðaá, která sice není splavná pro lodì, ale zato je zde mnoho ryb,
pøevánì lososù. K siluetì mìsta neodmyslitelnì patøí
hora Esja, mìøící 914 m. Reykjavík nepatøí mezi mimo-

Za zmínku stojí také skuteènost, e mìsto Reykjavík
má vìtšinu bytových jednotek vytápìných vodou z blízkých horkých vøídel (vyuití geotermální energie). Aktivní
vulkanické podloí pomáhá udrovat vytápìný mìstský
bazén po celý rok otevøený s pøíjemnou teplotou. Ve mìstì
je mono se setkat i s vytápìnými chodníky.
Nejvzácnìjší a zároveò nejvyšší budovou ve mìstì a
na celém Islandu je kostel Hallgrímskirkja. Nejvyšší vì
dosahuje výšky 74,5 metrù. Jeho stavba zaèala v roce
1945, dokonèen byl a v roce 1986. Se svou polohou v
centru mìsta se stal jedním z jeho symbolù.
Mají zde i islandskou univerzitu. Byla zaloena v roce
1911 a v souèasnosti má dvacet pìt fakult a studuje ji okolo 14 000 studentù.
-hp

Domácí zdravotní péèe
nabízí pomoc rodinám v péèi
o blízkého seniora
i pomoc ostatním pacientùm v jejich
vlastním sociálním prostøedí.
Provádíme zdravotní úkony.
Kontakt na nás
domaci.pece.remesova@seznam.cz
mob. 722 578 945; pevná linka veèer 583 213 347
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Váení spoluobèané,
v nìkterém z døívìjších èísel Hanušovických novin jste se
mohli seznámit s vizí mìsta Hanušovice o fungování a rozvoji sociálních slueb pro dny souèasné i budoucí na území mìsta a
okolních obcí (Komunitní plán sociálních slueb na Hanušovicku 2014-2017). Sociální sluby jsou chápany jako èinnost nebo
soubor èinností, které zajišují pomoc a podporu osobám, které
se ocitly v nepøíznivé ivotní situaci, a jejích úèelem je sociální
zaèlenìní do spoleènosti nebo také prevence sociálního vylouèení. Rozvoj sociálních slueb je jednou z priorit mìsta. Neustále
pracujeme na rozvoji slueb, podpoøe nových slueb tak, aby
byly pokryty všechny skupiny obyvatel, které se mohou subjektivnì cítit ohroeny. Rádi bychom vám v tomto èísle Hanušovických novin i následujících pøedstavili spoleènosti, vìtšinou
neziskové, církevní, zøízené Olomouckým krajem apod., které
na Hanušovicku vyvíjejí záslunou èinnost a pomáhají obèanùm
v jejich nepøíznivé situaci. Cílem mìsta je vytvoøit takovou sí
slueb, která odpovídá místním potøebám, reaguje na lokální specifika naší oblasti a zajišuje, e finanèní prostøedky na slubu
vynakládané jsou efektivnì vyuívány. Dalším cílem je zlepšení
kvality ivota v obci, rozvoj spolupráce napøíè všemi sférami a
hledání nových moností.
Dnes pøedstavujeme obecnì prospìšnou spoleènost Spoleènì
– Jekhetane, Palackého 13/49, Ostrava, která poskytuje sluby
prostøednictvím své poboèky v Šumperku.
Registrované sociální sluby, které spoleènost poskytuje:
1. Odborné sociální poradenství – Obèanská poradna
Tato sluba zprostøedkovává kontakt se spoleèenským prostøedím, radí a pomáhá pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù obèanù prostøednictvím poskytování rad, informací a
pomoci pøi zaøizování bìných záleitostí, vyplòování formuláøù
a sepisování písemných podání. Cílovou skupinou jsou pøedevším osoby nacházející se v krizi a osoby sociálnì vylouèené.
Velmi významnou slubou v rámci poradny je dluhové poradenství, které je poskytováno zdarma.
2. Terénní programy
Tato sluba zprostøedkovává opìt kontakt se spoleèenským
prostøedím, pomáhá jako sluba výše uvedená, ale zásadní je
v tom, e pracuje s uivateli v jejich pøirozeném prostøedí, doma.
Soustøeïuje se na nácvik dovedností, doprovázení a pomoc pøi
zaøizování bìných záleitostí osobám, které neijí bìným zpùsobem ivota z dùvodu své nepøíznivé sociální situace a nejsou
schopny problémy øešit vlastními silami. Cílovou skupinu opìt
tvoøí osoby v krizi a osoby sociálnì vylouèené.
3. Sociálnì aktivizaèní sluby pro rodiny s dìtmi
Tato sluba je urèena rodinám s dìtmi ve vìku 0-12 let v nepøíznivé sociální situaci, která mùe ohrozit zdravý vývoj dítìte a
kterou není rodina schopna sama øešit vlastními silami. Jedná se
nejèastìji o nezkušené rodièe nebo takové, kteøí se ocitli v problémové situaci. Jde o problémy s výchovou a péèí o dítì, v podpoøe vzdìlávání, v podpoøe aktivního trávení volného èasu,
hospodaøení v domácnosti, vyøizování bìných záleitostí v rodinì a uplatòování práv dítìte, kontakty s dítìtem. Sluba posiluje rodièovské kompetence, podporuje zdravý rozvoj dìtí
prostøednictvím poskytování informací, doprovázení, nácviku
dovedností, vzdìláváním a spoleèenskými aktivitami.

èasu dìtí. Právì v tomto duchu se napøíklad povedlo na konci
letních prázdnin 2014 zrealizovat výlet do nedalekého mìsta
Jeseník, kterého se zúèastnilo osm dìtí z Hanušovic a blízkého
okolí. Sraz byl v Hanušovicích na nádraí, pak se cestovalo
vlakem do Jeseníku. V plánu byl výstup na rozhlednu Zlatý
Chlum. Nakonec byl realizován výstup jen na Køíový vrh,
cesta vedla pøes Smetanovy sady, kolem sochy Prisessnitze.
Cestou dìti hrály hry, skládaly rapovou písnièku a dobrovolníci sbírali odpadky a houby v lese. Na závìr celá parta navštívila
místní cukrárnu, kde si dìti mohly dát nìco dobrého na zub. Po
úspìšném zakonèení dne byly dìtem pøedány diplomy za zdárné absolvování výletu. Dìti tak spoleènì s pracovníky strávili
krásný den plný her, procházení se po lese a poznávání krás
místního regionu. Celodenní výlet byl zcela financován z prostøedkù spoleènosti Jekhetane, o. p. s., pro rodièe bylo jediným
finanèním výdajem pouze malé kapesné dìtem.
Jehketane v rámci sociálnì aktivizaèní sluby vyvíjí mimoøádnì záslunou èinnost, a tou je douèování a monost aktivního vyplnìní volného èasu dìtí. Prostory pro douèování dìtí
poskytla Základní škola Hanušovice. Dochází tam dìti
vyadující individuální pøístup, je mají zájem o to, zlepšit
svùj školní prospìch. V prùbìhu letošního roku probíhalo douèování asi 15 dìtí ze sociálnì slabých rodin. Pracovníci Jekhetane vìnovali této èinnosti za období kvìten a èerven zhruba
40 hodin. V této èinnosti hodlají pokraèovat i v následujícím
školním roce 2014-2015. Jekhetane v rámci terénních programù na Hanušovicku dochází do rodin, které jsou ohroeny sociálním vylouèením, kde pomáhají s øešením kadodenních
problémù spojených s uplatòováním dávek ze systému sociálního zabezpeèení, pomáhají s výchovou dìtí, hledáním práce,
øešením bytové otázky atd., dle individuální situace v rodinì.
V pøípadì, e byste chtìli zjistit o spoleènosti více nebo vyhledat pomoc poradny, jsou zde uvedeny základní kontaktní
údaje:
www.jekhetane.cz,
Kanceláø Šumperk, Hlavní tøída 13/3, 787 01 Šumperk,
Tel. 778 059 312, email: teren.sumperk@jekhetane.cz

Jekhetane na Hanušovicku
V rámci Sociálnì aktivizaèních slueb pro rodiny s dìtmi
(SAS), které organizace realizuje také na území Hanušovic, se
podaøilo zrealizovat aktivity douèování a volnoèasové aktivity.
Sluba SAS ovšem není zamìøena jen na výchovu èi vzdìlávání,
ale i na podporu rozvoje rodièovských kompetencí. V rámci
sluby se pracovníci rovnì snaí o smysluplné naplnìní volného
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Naše mateøská škola se úspìšnì zapojila do projektu Prùvodce svìtem techniky od èervna 2014.

Rádi bychom Vám pøedstavili Spoleènost Podané ruce, o. p.
s., jejím posláním je pomáhat lidem v nároèných situacích jejich ivota, a to ve dvou stìejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dìtmi a mládeí. Tvorbou kvalitních
preventivních, podpùrných a intervenèních slueb hledáme a
vytváøíme cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich
klientù s ohledem na dlouhodobì udritelnou kvalitu jejich
ivota a osobní spokojenost. Naše organizace èerpá z více ne
20 let zkušeností právì z tìchto oblastí. Pùsobíme v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji.
Dnes Vám pøedstavíme jeden z mnoha programù a projektù,
které pod Spoleèností Podané ruce, o. p. s. pùsobí.
„Terénní programy Šumpersko“
„Terénní programy Šumpersko“ pùsobí v Šumperském regionu od ledna roku 2013. Od té doby mùete potkat terénního
pracovníka i ve vašem mìstì, proto jsme se rozhodli krátce pøiblíit smysl a úèel této práce. Terénní pracovník je èlovìk, který
se pohybuje v pøirozeném prostøedí cílové skupiny, v našem
pøípadnì tedy v prostøedí uivatelù drog. Protoe uivatelé drog
neijí v karanténì, tak se prakticky pohybuje po mìstì, po sídlištích, parcích, ulicích, tak jako bìný obyvatel, ale s tím rozdílem, e navštìvuje i místa ménì obvyklá, jako jsou squaty,
herny, ubytovny… S batohem na zádech se snaí vyhledávat
uivatele drog, motivovat je ke zmìnì a nabízet sluby zamìøené na sniování rizik spojených s drogami. Vše, co potøebuje,
má u sebe.
Naším cílem je prevence a sniování negativních dùsledkù
uívání drog a s nimi spojeného rizikového chování. Poskytujeme pomoc v nelehkých situacích, monost si popovídat o starostech i radostech, nabízíme informace o bezpeènìjším braní
drog a sexuálním styku, o pøenosu infekèních chorob, sociální a

trestnìprávní poradenství a kontakty na léèebná zaøízení a také
základní poradenství pro rodièe v otázkách drog a závislostí.
Dále pak zdravotnický materiál na sniování rizik, zprostøedkování testování na hepatitidu typu C, HIV a mnoho dalšího.
Pracujeme s lidmi, kteøí s drogami experimentují, uívají je
pøíleitostnì, jsou na drogách závislí èi s jejich blízkými.
Kadému nabízíme sluby podle jeho potøeb, nìkdo má zájem
jen o informace o rizicích související s drogami, injekèní uivatel vyuije monosti výmìny injekèních støíkaèek, aby se vyhnul riziku nákazy infekèní nemocí. Èlovìku, pro kterého se ji
problémy spojené s drogami staly neúnosnými, pomáháme zaøídit léèbu. Rodièùm, kteøí se setkávají s uíváním drog u dìtí,
nabízíme základní poradenství.
Nìkdy èelíme názorùm, e tím vlastnì podporujeme uívání
drog. Skuteènost je právì opaèná. Rozhodnì nepodporujeme
uívání drog, ale snaíme se zmíròovat následky, které uívání
drog pøináší. K tomu nám slouí dodrování dvou hlavních
principù naší práce. Princip Veøejného zdraví - ochrana zdraví
veøejnosti a pragmatický pøístup Sniování poškození - minimalizace rizik a poškození spojených s uíváním návykových
látek. Snaíme se spíše pozitivnì pùsobit na uivatele drog
a motivovat je ke zmìnì rizikového chování èi léèbì. I kdy cíl
abstinence mùe být pro nìkoho vzdálený, dùsledky sníení
zdravotních rizik a sociálních škod jsou pøínosné jak pro uivatele, tak i pro celou spoleènost. Mezi hlavní pozitiva pùsobení
našeho programu patøí sbìr injekèních støíkaèek (a u od klientù, èi jako nálezy) a urèitá stabilizace uivatelù drog. Tím, e se
snaíme sniovat zdravotní rizika klientù, šetøíme i náklady
spojené s léèbou zdravotnímu systému. Dovolím si uvést jeden
výstiný pøíklad. Léèba hepatitidy typu C (tento druh hepatitidy
se vyskytuje mezi injekèními uivateli nejèastìji) stojí i 500 tis.
korun, ale jedna injekèní støíkaèka necelé 3 koruny. Je tedy jednoznaènì výhodnìjší infekèním nemocem pøecházet ne je následnì léèit. Neménì dùleitá je i urèitá sociální stabilizace
klientù. Vìnujeme se proto podpoøe a poradenství pøi hledání
zamìstnání. Snaíme se, aby klienti byli co nejvíce zapojeni do
vztahù se svým okolím, a tím pøedcházíme jejich sociální
izolaci.
Poskytované sluby jsou anonymní, bezplatné a snadno pøístupné kadému. Kdybyste mìli zájem o nìkteré z našich
slueb, vèetnì informací o drogové problematice, nebo jste našli injekèní støíkaèku, neváhejte se na nás obrátit.
Zde v Hanušovicích nás mùete potkat kadou sudou støedu
od 12:00 do 14:00 hod.. Dále také pùsobíme v Mohelnici, Zábøehu, Šumperku a Libinì. Kontaktovat nás mùete na telefonu.
777 720 227, emailu: street.ol@podaneruce.cz a teren.sumpersko@seznam.cz.
Více informací se dozvíte také na www.podaneruce.cz.

Volby 2014
Váení obèané,

naše kandidátka vstupuje do øíjnových komunálních voleb za Místní organizaci KDU-ÈSL.
Naše vize a budoucí snahy se dají shrnout do tohoto:
Chceme a budeme se zasazovat o to, aby Hanušovice byly pøíjemným místem pro ivot nás všech, aby ti, kteøí o to stojí,
mìli dùstojné ivotní podmínky, dostateèné materiální zázemí, monost kulturního i sportovního vyití.
Budeme podporovat zájmy našich rodin a rozšíøení volnoèasové nabídky, ve spojení se školstvím, jak dìtí, tak dospìlých.
Všechny záleitosti a problémy, jejich øešení budoucí mìstské zastupitelstvo èeká, chceme øešit s objektivitou a s ohledem
na prospìch vás, našich spoluobèanù.
František Felner, MO KDU-ÈSL
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KINO MÍR HANUŠOVICE ØÍJEN 2014
Pátek 10. 10. 2014
ÈESKÉ ANIMOVANÉ POHÁDKY
16:00 hod., 17:30 hod., vstupné 10,- Kè
Pátek 24. 10. 2014
ÈESKÉ ANIMOVANÉ POHÁDKY
16:00 hod., 17:30 hod., vstupné 10,- Kè
Pøivítají Vás ivé postavy z pohádek. Pùl hodiny pøed pøedstavením zábavný program.
Z dùvodu nedostatku 35mm filmových kopií hrajeme pouze animované filmy pro dìti.
Objednávky vstupenek ÚT – ÈT v Mìstském informaèním centru Hanušovice, Hlavní 137,
tel.: 583 285 615.
Objednané vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdìji 15 min. pøed pøedstavením v pokladnì kina.
Pokladna otevøena 1/2hod. pøed pøedstavením. Program kina najdete na internetové adrese: www.hanusovice.info,
www.365dni.cz, www.jeseniky.net
Provozovatel: Hanušovická obchodní s.r.o., Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 232 182.

Sdruení rodièù a veøejnosti pøi ZŠ a MŠ Hanušovice vás srdeènì zve na

Slavnostní otevøení nového dìtského høištì
v mateøské škole
Kdy: støeda 8. 10. 2014 od 16 hod.
Program:
slavnostní pøestøiení pásky starostkou mìsta
táborák
soutìe pro dìti
Dobrovolné vstupné
Veškerý výtìek bude vìnován na aktivity a zábavu dìtem ve školce
Obèerstvení zajištìno

