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Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Mìsto Hanušovice, ZŠ a MŠ Hanušovice, pivovar Holba Hanušovice, a. s.
a obèanské sdruení K2 Hynèice vás všechny srdeènì zvou na

tradièní Vánoèní zpívání,
které se uskuteèní dne 19. 12. 2014 v 15,30 hod.
u Pivovarské restaurace v Hanušovicích.

Váení spoluobèané,
ráda bych vám všem popøála
radostné a poklidné proití
vánoèních svátkù, vše nejlepší
v novém roce, pøedevším pevné
zdraví a osobní spokojenost.
Ivana Vokurková, starostka

Po slavnostním zahájení vystoupí dìti MŠ a ZŠ Hanušovice, poté bude
následovat vystoupení dechové hudby „Bludovìnka“.
Obèerstvení zajištìno.
Prodej místních rukodìlných výrobkù a produktù.
Mìsto Hanušovice

Tøíkrálová sbírka 2015
Tak jako tradiènì bude zaèínat nadcházející rok na mnoha místech Tøíkrálovou sbírkou, kterou organizuje Charita Šumperk.
Tøíkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 11. lednem 2015, aby pøinášeli do všech domovù poehnání a poprosili o
pomoc pro ty, co ji potøebují. Výtìek Tøíkrálové sbírky je urèen
pøedevším na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí ijícím
zejména v dìkanátu Šumperk. Èást výnosu sbírky je urèena na humanitární pomoc do
zahranièí.
V roce 2015 bychom rádi podpoøili Centrum pro rodinu v Šumperku a Poradnu pro
eny a dívky – centrum nenarozeného ivota. Dále bychom chtìli zvýšit dostupnost
Charity Šumperk zakoupením automobilu, zvýšit kvalitu dováených obìdù vybudováním mycího centra a rozšíøit sortiment pùjèovny rehabilitaèních a kompenzaèních
pomùcek. Samozøejmostí je pøímá pomoc pro obèany, kteøí se ocitnou v hmotné nouzi.
V letošním roce plánujeme pøekroèit hranici a vykoledovat 600 000,- Kè (v roce
2014 599 840,- Kè).
Proto otevøme dveøe a nechme se oslovit posláním, které nám tøíkrálové koledování
pøináší.
Za Charitu Šumperk, Marie Vychopeòová, øeditelka
Tøíkrálová sbírka v Hanušovicích?
Tøíkrálové koledování bude u nás probíhat jako kadým rokem. Rádi bychom oslovili
zájemce z øad rodièù, kteøí by se na sbírce chtìli podílet se svými dìtmi - pøidejte se prosím
k dosavadním koledníkùm, schùzka zájemcù se uskuteèní 17. 12. 2014 v 16.00 hod. ve
škole v Hanušovicích.
František Felner

Informace pro obèany
ve dnech 29. 12.-31. 12. 2014
bude Mìstský úøad Hanušovice uzavøen.

Zápis do 1. tøídy
VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na
Zápis do prvních tøíd pro školní rok
2015/2016.
Zápis se uskuteèní v úterý 20. 1.
2015 od 8 hod. do 12 hod. a od 13 hod.
do 16 hod. v budovì základní školy.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù
v tomto termínu nemá monost k zápisu pøijít, nech nás rodièe kontaktují na
telefonním èísle 581 030 200 nebo
osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná
registrace Vašeho dítìte.
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne 12. a 13. ledna 2015 v
dobì od 8 hod. do 14 hod. K registraci
doneste s sebou RODNÝ LIST áka a
OBÈANSKÝ PRÙKAZ zákonného
zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním
èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Všem ètenáøùm dìkujeme za pøízeò a pøejeme radostné Vánoce,
krásné sváteèní dny a šastné vykroèení do nového roku 2015.
Za MK Hanušovice – Lenka Tomíèková a Dáša Šmotková
Ve dnech 29. a 31. 12. 2014 bude knihovna UZAVØENA!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
1. jednání - 10. 11. 2014
- schválila program 1. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
10. 11. 2014
- vzala na vìdomí informace o plnìní usnesení
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení zvláštního uívání
silnice è. II/36912 a o povolení uzavírky silnice è. II/36912
v souvislosti se stavbou kanalizace
- vzala na vìdomí oznámení o ukonèení dokazování s pouèením o monosti seznámit se s podklady rozhodnutí – povolení
zmìny stavby – „Rekonstrukce koleje è. 1 a 3 v st. Hanušovice“
a rozhodnutí ve vìci povolení zmìny stavby
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení øízení ve vìci kácení
døevin na pozemku pè. 552 v kú. Hanušovice a usnesení, ve kterém se urèuje lhùta pro podání návrhù a pøipomínek úèastníkù
øízení pøed vydáním rozhodnutí ve vìci povolení kácení døevin
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení zvláštního uívání
silnice è. II/369
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení úplné uzavírky è.
II/312, Králíky–Èervený Potok
- uloila projednat s právníkem záleitost narovnání vztahù
mezi vlastníky pozemky a majitelem plynovodu
- souhlasila s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci v rámci akce výmìna reklamního pylonu PENNY
Market v Hanušovicích
- souhlasila s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektu v rámci akce obnova prodejny PENNY Market v Hanušovicích
- schválila dodatky nájemních smluv pro nájemce mìstských
bytù
- schválila dohodu o zápoètu pohledávek a závazkù mezi
mìstem Hanušovice a nájemníkem bytu a vyrovnání zapoètením budoucích záloh na nájmu

- vzala na vìdomí oznámení o uvolnìní bytových jednotek –
1+1 na ul. Zábøeská 246 a 2+1 na ul. Hlavní 113, Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
nebytový prostor na ul. Hlavní 190, Hanušovice
- vyslovila se pro zachování kina „Mír“ Hanušovice
- schválila zavedení poplatku za pouívání myèky nádobí
v DK Hanušovice od 1. 12. 2014
- rozhodla pøidìlit nebytový prostor v objektu bývalé kotelny
Zábøeská 276, Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o výmìnu bytu
- rozhodla o prominutí penále z dluné èástky
- rozhodla sníit nájemné za uívání bytu na dobu urèitou
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice – zámìr zadání veøejné zakázky malého rozsahu
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o souhlas k pouití finanèních prostøedkù investièního fondu školy na nezbytné
opravy
- schválila výkon funkce koordinátora v ZŠ a MŠ Hanušovice
v projektu „Dotknìte se inovací“
- vzala na vìdomí informaci o uzavøení MŠ a školní jídelny
v dobì vánoèních prázdnin, od 22. 12. 2014 do 4. 1. 2015
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta
Hanušovice obèanskému sdruení Království Králického
Snìníku
- schválila pøíspìvek na úpravu zevnìjšku pøi obèanských
obøadech pro matrikáøky a pro osoby povìøené vykonávat svatební obøady za mìsto Hanušovice
- schválila finanèní èástku na realizaci akce dne 10. 12. 2014
v 17:00 hodin – Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v Hanušovicích
- schválila ádost o pouití znaku mìsta Hanušovice na pozvánky
k ocenìní bezpøíspìvkových dárcù krve Plaketou dr. Jánského

Ustavující zasedání Zastupitelstva
mìsta Hanušovice

Èleny Rady mìsta Hanušovice byli zvoleni: paní Pavla Sedlaèíková, pan František Winter a pan Ivo Vokurka.
Byly zøízeny finanèní výbor a kontrolní výbor, do jejich èela
byli zvoleni paní Anna Kiffelová a pan Milan Podhradský. Èleny finanèního výboru se staly paní Vlasta Halfarová a paní Jarmila Koòariková, èleny kontrolního výboru pan Vojtìch Heger
a pan Jaromír Gronych.
-mú

Zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice se konalo
dne 5. listopadu 2014.
Starostkou mìsta byla opìtovnì zvolena paní Ivana Vokurková, místostarostou se stal pan Štefan Fatura.

Nové parkourové høištì v Hanušovicích
V nedávné dobì bylo u hanušovické tìlocvièny zbudováno, zatím v 1. etapì, tzv. parkourové høištì. Tímto poèinem jsme se stali
teprve pátým místem v naší republice, které tuto vymoenost pro sportovní vyití má.
A coe to je „parkour“? Definic parkouru je celá øada, ale asi nejlépe ji vystihuje popis od jednoho ze zakladatelù tohoto sportu:
„Parkour je metoda tréninku, která nám umoòuje pøekonávat pøekáky v mìstském i pøírodním terénu.“ (David Belle) Anebo:
„Parkour je fyzická disciplína a metoda tréninku s úèelem pøekonat pøekáky v cestì tím, e pøizpùsobíme svùj pohyb danému prostøedí.“ (American Parkour) Pro lepší pøedstavu o tomto sportu nahlédnìte do odkazu: http://www.parkour.cz/.
Høištì by mìlo pøispìt ke zvýšení sportovních nabídek nejen pro naši mláde, ale i pro všechny odváné lidi, kteøí se nebojí pohybu. Inspiraci pro cviky získáte napøíklad na této stránce: http://www.lappset.fi/Showroom/Parkour.iw3.
(Pokraèování pøíštì)
František Felner (zdroj: www.parkour.cz)
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
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PODÌKOVÁNÍ MATEØSKÉ ŠKOLKY
Chtìli bychom tímto vyjádøit vdìènost všem, kteøí se snaí o to, aby naše mateøská školka byla místem, kde všichni „naši“ nejmenší zaívají krásné a pøíjemné chvilky.
Èas Vánoc se blíí a pøekvapení pod stromeèkem je potøeba pøipravovat delší èas. Mnohokrát dìkujeme nejen rodièùm naší školky, rodièovské radì, ale i Sboru dobrovolných hasièù z Hanušovic za finanèní pøíspìvky (a ji vìtší èi menší), které budou vyuity
na dáreèky. Dìti jistì takového „Jeíška“ pøivítají pøekvapeným pohledem a následnì velikým úsmìvem na tváøi.
Pøejeme, abyste i vy našli pod stromeèkem alespoò kousek štìstí.
Krásné Vánoce vám všem.
Za celý kolektiv MŠ, Pavla Sedlaèíková

Scholaris 2014 – pøehlídka støedních škol v Šumperku
Ve ètvrtek 13. listopadu 2014 se zúèastnili vycházející áci naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích v doprovodu
výchovné poradkynì Vladimíry ídkové a tøídní uèitelky 9. B Anny Podgrabinské 6. Pøehlídky støedních škol: „Scholaris 2014“,
která se uskuteènila na Gymnáziu v Šumperku v dobì od 8–17 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 – zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù a støedisko slueb školám.
Na pøehlídce oborù vzdìlání støedních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci støedních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých 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, které prezentovalo Informaèní a poradenské støedisko pro volbu povolání Úøadu práce v Šumperku.
Exkurze áky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala pøi výbìru svého budoucího povolání. áci získali potøebné informace,
dùleité pro zásadní rozhodování v ivotì - pøehled o studijních a uèebních oborech, o podmínkách pøijímacího øízení, jeho souèástí bude ji v tomto školním roce u maturitních oborù pilotní ovìøování znalostí z èeského jazyka a literatury i matematiky. Prezentaèní výstava støedních škol a vyšších odborných škol umonila vycházejícím ákùm nahlédnout do uplatnìní zvolených
profesí v praxi.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci Malá Morava,

PRONAJMU èásteènì zaøízený,

nájem 2.600 Kè + ink. Tel.776134582.

drustevní byt 2+ KK, se zaskleným balkonem,
ve 3. poschodí panelového domu
s výtahem, v Hanušovicích.
Mìsíèní nájem vèetnì poplatkù
5.500,-Kè + elektøina. Vratná kauce 10 000,-Kè
Volný od 1. 1. 2015

Pronajmu byt 3+1 v zatepleném domì po celkové
rekonstrukci na Zábøeské ulici v Hanušovicích.
Byt je ve 4. patøe, volný ihned.
Cena dohodou, tel. 583 231 709, 608 304 842.

tel.: 604 625 748

Naše zdraví (33)
Dnešní povídání o našem zdraví, zdravých potravinách a správném stravování by se dalo nazvat: „O biopotravinách a také o
biohlouposti“.
Na konci minulého roku vyšla v nakladatelství Triton kníka prof. Štìpána Svaèiny, pøedního obezitologa a diabetologa, nazvaná
O medicínì a naší dobì. Jde soubor 50 fejetonù, které se zabývají pøedevším zdravým ivotním stylem a aktuálními problémy èeské
medicíny. V jedné pasái se autor napøíklad zabývá biopotravinami a mimo jiné se zde píše: „Lidé se zaèínají zajímat o to, co je zdravé, a zaèínají si potraviny vybírat. Tento vysoce pozitivní trend je však nezøídka zneuíván. Èasto tak naráejí na nabídku drahých
biopotravin, které postrádají medicínské zdùvodnìní. Dùvodem mùe být snaha zvýhodnit èi znevýhodnit nìkteré producenty potravin èi domnìlá snaha neohroovat ivotní prostøedí, které se ne vdy opírá o vìdecké podklady. Správnìjší by urèitì bylo omezovat nezdravé potraviny a zvýhodòovat ty zdravé. V tomto pøípadì je ale iluzorní, e obèané, kteøí si je kupují, budou zdravìjší ne
zbytek populace. Neexistuje toti biologický mechanizmus, který by takové rozdíly vysvìtlil.“
Všeobecnì lze øíci, e pokud konzument drahých biopotravin pouívá k jejich úpravì peèení èi smaení, pøijímá spoustu škodlivin, které vznikají v biopotravinì stejnì jako v potravinì bìné.
A teï nìco o tìch biohloupostech. Èasto se v normálních obchodech, ale bohuel i ve specializovaných bioprodejnách, setkáváme s trendem, e jako biopotraviny jsou oznaèovány i potraviny zcela prokazatelnì škodící lidskému zdraví, napøíklad uzeniny èi
tuèné vepøové maso. Kuriózní jsou tak pojmy biošpekáèek èi smaený øízek pøipravený z biomasa nebo tøeba biouherák. To u je
opravdovým dùkazem termínu „biohloupost“. K tomu se urèitì hodí akorát pozmìnìné – byznys je byznys, na lidi kašleme, hlavnì
e to nese.
Ale dost kritiky na oblast biopotravin, která se nejen v naší republice v poslední dobì velice propaguje. Podle odborníkù je rozumnìjší dbát na zdravou pøípravu potravin ne se zabývat tím, zda je èi není potravina bio.
Není toti pochyb o tom, e by se mìl èlovìk zabývat tím, co jí. Mùe si tím významnì prodlouit ivot, sníit výskyt nádorù, cukrovky, obezity i aterosklerózy. Pravidla pro zdravou dietu jsou snadná. Èlovìk by mìl jíst hodnì ovoce a zeleniny, nejíst pøíliš ivoèišného tuku a nepøijímat z potravin nadmìrná kvanta energie. Dùleitá je vhodná kuchyòská úprava potravin, omezení peèení,
smaení a rovnì omezení prùmyslovì pøipravovaných masitých potravin, jako jsou paštiky, tuèné uzeniny a pokrmy z rychlého
obèerstvení.
-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
Kosmetièka LUCIE HEÈKOVÁ se na Vás tìší!
Od ledna 2015 kadý ètvrtek provozuje kosmetické sluby
v Relaxaèním centru Andìlka, Školní 252, Hanušovice.
Objednávky 731 250 281

Pozor!
Rozšíøení doby ordinace
praktické lékaøky
pro dìti a dorost
Váení spoluobèané, oznamujeme vám, e praktická lékaøka pro dìti
a dorost MUDr. Eva Hejlová rozšiøuje své ordinaèní hodiny na ZS v Hanušovicích od 1. 11. 2014 takto:
Pondìlí
13.30-15.00 hod.- nemocní
Úterý
13.30-15.00 hod.- nemocní
Ètvrtek
8.00-9.30 hod. nemocní
10.00-11.00 hod.
poradna pro matky a kojence
11.00-12.00 hod.
preventivní prohlídky

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 prosinci 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Jiøina Weiterová, Jiøina
Kadlecová, Marie Albertová,
Jarmila Banková, Eva
Rygarová, Dagmar
Vondrušková, Alena
Slavíèková, Marta Motlíèková
a Vìra Stuchlíková;
pánové Jan Ludvík, Walter
Vrba, Ludvík Koblíek, Rudolf
Schneider, Petr Misiorz a
Miloš Nosek.
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
Dne 11. prosince 2014 to bude rok,
co nás navdy opustila naše
maminka, babièka a prababièka,

paní Kristinka Harbichová.
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 ila.
Vzpomínají synové a dcery
s rodinami.
Bùh s Tebou.
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Pùjdem spolu do Betléma
V sobotu 20. prosince 2014 se v Domì kultury v Hanušovicích koná od 15 hodin
program pro rodiny s dìtmi pod názvem Pùjdem spolu do Betléma. Poøad zahrnuje
spoleèné zpívání, povídání kosa Oskara, biblický pøíbìh putování mudrcù do Betléma, spoleèné hraní a tvoøení.
Vstup je zdarma, pøihlaste se prosím prostøednictvím SMS do nedìle 14. 12. 2014
na tel. 775 789 041 a uveïte poèet osob a vìk vašich dìtí.
Srdeènì zve poøadatel ivot a zdraví, z. s.
Mìsto Hanušovice všechny srdeènì zve na Adventní koncert
Dìtského pìveckého sboru

Motýli Šumperk,
který se uskuteèní dne 10.12.2014 v 17.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Hanušovicích.
Sbor byl zaloen v roce 1962 uèitelem hudební školy v Šumperku p. A. Motýlem.
Motýli jsou na souèasné dìtské hudební scénì velmi významným tìlesem, vyhledávaným jak doma, tak i v zahranièí. Aktivnì se úèastní hudebních festivalù po celém svìtì
a mùe se pyšnit øadou ocenìní. Nenechejte si ujít tuto mimoøádnou pøíleitost uvítat
sbor Motýli v Hanušovicích. Tìšíme se na vaši úèast a pøejeme krásný kulturní záitek.
Doprava bude zajištìna, odjezd autobusu od viaduktu 10. 12. 2014 v 16.30 hod. se
zastávkami u potravin a Hanušovické lesní, a. s.
Mìsto Hanušovice

Toulky po okolí
V nìkolika pøedchozích vydáních jsme si povídali o historii Moravské pohranièní
dráhy. Dnes u této zajímavé trati, která prochází i naším mìstem, zùstaneme a øekneme
si nìco o její blízké budoucnosti.
Je ji jisté, e v pøíštím roce zaène velká pøestavba tratì z Bludova do Hanušovic.
V roce 2015 se ale zatím nebude týkat pøímo našeho eleznièního uzlu, podle dlouhodobých plánù by se celá stanice mìla novì pøebudovat v roce 2016.
Celková obnova tratì, vybudování nového zabezpeèovacího zaøízení a pøestavba
všech zastávek a stanic Bohdíkov a Ruda nad Moravou jsou rozplánovány na nìkolik
etap:
od 1. 3. do 30. 3. budou probíhat pøípravné práce na celém úseku;
od 1. 3. do 29. 5. bude výluka traové koleje Bludov – vleèka Olšany (mimo vleèku);
od 20. 5. do 29. 5. bude probíhat výluka vleèky Olšany;
od 1. 5. do 18. 8. budou provádìny stavební práce na výpravních budovách a celková úprava areálu stanic Bohdíkov a Ruda n/Mor. a pøestavba zastávek;
od 30. 5. do 24. 11. bude zavedena nepøetritá výluka traové koleje z Bludova do
Hanušovic pro obnovu tratì v úseku vleèka Olšany-Hanušovice;
od 29. 8. do 26. 11. budou provádìny dokonèovací práce, pøezkušování a aktivace
nového zabezpeèovacího zaøízení.
Pøi obnovì bude provedeno mnoho úprav ve stanicích, na zastávkách a na trati.
V Bohdíkovì budou zachovány pouze dvì dopravní koleje (nyní tøi) a jedna manipulaèní. Budou zde vybudována 2 jednostranná nástupištì o délce 130 a 110 metrù.
V Rudì n/Mor. budou zachovány 3 dopravní koleje + 1 manipulaèní. Bude zde jedno
199m dlouhé nástupištì u prùjezdné koleje a jedno dìlené 110 a 60 m u koleje bliší výpravní budovì. Tra z Bludova do Rudy bude rozdìlena na dva traové úseky automatickým hradlem pro urychlení dopravy. Vleèka Olšany bude mírnì prodlouena
posunutím výhybek a bude zde podstatnì zvýšena traová rychlost. Pøedpokládá se, e
by se v celém úseku mohlo jezdit rychlostí mezi 80 a 100 km/hod. Bude také provedena celková rekonstrukce zastávek Hanušovice-Holba, Komòátka, Bartoòov, Bohutín
a Bludov zast. Plánují zde vybudování vyvýšených nástupiš s nástupní hranou ve výši
podlah osobních vlakù v délce 110 m. Zastávka Raškov je ji takto vybavena, budou
zde provedeny pouze menší úpravy. Nástìnky s informacemi a jízdními øády budou
v Rudì a Bohdíkovì umístìny v èekárnì, na zastávkách v pøístøešcích. Na nástupištích
budou umístìny lavièky, odpadní koše a nádoby na posypový materiál.
A jedna podstatná vìc na závìr, celá tra a po Hanušovice bude dálkovì øízena
traovým výpravèím ze Šumperka, to znamená, e v Rudì a v Bohdíkovì ji výpravèího nepotkáte.
-hp
www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
V Rakousku dnes ještì zùstaneme a podíváme se do hlavního mìsta Vídnì, kde za poslední roky vyrostlo monumentální
dílo – nové hlavní nádraí Hauptbanhof.
Vše bude slavnostnì, v plné parádì otevøeno k novému jízdnímu øádu, který zaène v celé Evropì platit 14. prosince. Ji v øíjnu byla pøedbìnì otevøena obchodní galerie Banhof City Wien.
Ta nabídne Vídeòanùm, ale i všem cestujícím 20 tisíc metrù
ètvereèních nákupních ploch ve dvou podlaích. Je zde kolem
90 obchodù a gastronomických provozù, ve kterých budou mít
k dispozici 700 míst. Cyklisté budou moci vyuít i nìkolik ploch a
garáí pro jízdní kola s kapacitou více ne tisíc míst vybavených
také stojany pro dobíjení elektrokol. Motoristé pohodlnì zaparkují v podzemních garáích s 600 místy. Nové nádraí bude pøívìtivé také k vozíèkáøùm, seniorùm, rodièùm s koèárky nebo
cestujícím s tìkými zavazadly díky prùchodùm v jedné úrovni.
Pohyb do dalších pater pak umoní 14 výtahù a 29 pohyblivých
schodiš.
Pro vìtšinu vlakù se nádraí otevøe ve zmínìný den. Stanice
je dimenzována pro více jak jeden tisíc vlakù a odbavení témìø
150 tisíc cestujících za den. Tìm bude slouit Reisezentrum o
ploše nìkolika stovek ètvereèních metrù, a 14 pokladen, na dvì
desítky jízdenkových automatù, nìkolik pøepáek informací, do-

stateèné mnoství komfortních èekáren a øada úschovních
skøínìk.
Souèasné Hlavní nádraí, stanièní i odstavné kolejištì vyuijí
jen èást rozlehlého eleznièního areálu bývalého Jiního a Východního nádraí. Pøestavba nového eleznièního uzlu tak
umoní zrod celé nové mìstské ètvrti na území desátého vídeòského mìstského obvodu. Do roku 2020 má na ploše 59 ha vzniknout místo bývalého kolejištì 5 tisíc bytù pro nejménì 13 tisíc
obyvatel. Investièní náklady na nové sídlištì pøesáhnou 3 miliardy eur. Vybudovány také budou nové administrativní objekty, hotely, centra obchodu a slueb nebo také základní a mateøská
škola. Souèástí projektu je také nový park o rozloze 8 hektarù
nebo výstavba tramvajové tratì v délce 5 km.
A na závìr pár technických dat o této stavbì. Celé nádraí zabírá plochu 50 hektarù a od jednoho vjezdového návìstidla ke
druhému na opaèné stranì je to 6,7 kilometrù. Bylo poloeno 100
km kolejí a instalováno 300 výhybek. Bylo postaveno 5 krytých
nástupiš a nìkolik desítek protihlukových stìn o celkové délce
8 kilometrù. A celková cena: investièní náklady èinily více jak miliardu eur.
-hp
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Dùleité upozornìní
Domácí zdravotní péèi pacient neplatí!
Charita Šumperk informuje, e péèe zdravotní sestry v domácnosti je vdy hrazena z veøejného zdravotního pojištìní. Není zdarma,
ale za pacienty ji hradí jejich zdravotní pojišovna. Péèi musí pøedepsat lékaø.
V Hanušovicích a okolí má péèe sester v domácnosti dlouholetou tradici. Lékaøi v regionu
jsou zkušení odborníci a znají výhody léèby,
kdy pacient zùstává doma a dojídí za ním sestra z Charity.
Pokud se domníváte, e by charitní sestra
mohla chodit právì k Vám, obrate se vdy na
svého ošetøujícího lékaøe. Lékaø v pøípadì potøeby pøedepíše domácí zdravotní péèi, kterou
za Vás zaplatí zdravotní pojišovna.
Vyuívání slueb soukromých agentur, které poskytují placenou péèi bez pøedpisu lékaøe,
je velmi riskantní pro zdraví pacienta a ještì za
ni zbyteènì platí ze svého.
Prosím, vìnujte tomuto sdìlení zvýšenou
pozornost, pokud si nejste jisti, zda je vám
poskytována správná peèe a z jakých prostøedkù ji hradit, obracejte se na svého
praktického lékaøe nebo na zdravotní sestru, která vám péèi poskytuje. Ze svého byste
za takovou péèi nemìli nic hradit! Je moné
kontaktovat také p. Pospíchalovou na Mìstském úøadì v Hanušovicích pro poskytnutí
sociálního poradenství.
-sch
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V Hanušovicích poznávali Francii
Kousek Francie se ve støedu 12. listopadu 2014 se pøenesl do Domu kultury
v Hanušovicích. Uskuteènila se zde akce poøádaná Mìstským evropským informaèním støediskem Hanušovice s názvem Poznejme Francii.
V prùbìhu listopadového odpoledne mìli návštìvníci monost ochutnat francouzské speciality, mezi kterými nechybìly výborné francouzské sýry, vína a také
èerstvé palaèinky. O program se postarala hudební škola Yamaha z Bohdíkova.
Pro dìti bylo nachystáno kolo štìstí, kde mohly získat drobné dáreèky, ale zároveò
musely zodpovìdìt záludné otázky týkající se EU. V programu mìli malí návštìvníci za úkol sestavit velké evropské puzzle. Bìhem sestavování museli zapojit
nejen pøedstavivost, ale také smysl pro spolupráci. V rámci francouzského odpoledne v Hanušovicích byla vyhodnocena výtvarná soutì nesoucí název Evropa,
mùj domov. Hodnotilo se ve dvou kategoriích - 1.a 2.stupeò ZŠ.
Mezi vítìzi byli vybráni: 1. stupeò – absolutní vítìz Theodor Horníèek Bohdíkov, 2. místo Ondøej Kvapilík, Bohdíkov, 3. místo Barbora Foglová. V této kategorii získali ocenìní ještì další dva malíøi Václav Kupèík a Dominik Hanák pro
nápaditost zpracování. V kategorii 2. stupeò byli ocenìni: absolutní vítìz Patrik
Dóne ze Starého Mìsta, 2. místo David Girga ze Starého Mìsta a
3. místo získala
Michaela Vaøeková z
Hanušovic.
-am

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc øíjen 2014
Zaèátkem mìsíce se chlapci dozvìdìli o odletech taných ptákù. Poté si zahráli poznávací soutì na ptaèí druhy, pak následovala
hra s indiánskými kostkami. Potom hoši vyrábìli z kartonu a barevných tapet modely papírových létajících talíøù. S talíøi pak
zkoušeli létat na louce.
V sobotu 11. øíjna jsme uspoøádali na školním høišti ji 22. roèník Leteckého dne. Chlapci soutìili se standardními modely létajících talíøù v deseti disciplínách. V kategorii 6-8 let zvítìzil David, v kategorii 9-12 let Pepa a v nejstarší kategorii 16-120 let Ondra.
Blahopøejeme!
V øíjnu jsem na schùzky pøinesl vzácnou první kroniku klubu a dále speciální kroniku s podpisy bývalých èlenù a pøehledy konání
našich tradièních akcí.
Na schùzkách jsme také trénovali lodní a ambulantní uzel v rùzných provedeních.
V druhé polovinì mìsíce chlapci vyrábìli padáèky s výsadkáøi. Na louce je poté vyhazovali do výšky tak, aby modely dopadly co
nejblíe ke znaèce na zemi. Zkoušeli mìnit i zátì padáèkù. K tìlesné zdatnosti dìtí pøispìly hry Honièka na barvy a Kruh kamenù.
Poslední víkend v øíjnu jsme vyèistili naše ptaèí budky. Z devíti bylo letos zahnízdìno v šesti. Také nás tìší, e poslední ètyøi roky
nezalézali na podzim do budek plši. Daøí se nám tedy naplòovat náš dlouhodobý projekt na ochranu ptactva.
V mìsíèním bodování jednotlivcù získali stejný poèet bodù a první místo Vojta a Pepa. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za pomoc s organizací Leteckého dne paní Kondášové a za spolupráci panu Navrátilovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Váení spoluobèané, senioøi

Diakonie Èeskobratrské církve evangelické,
støedisko Sobotín
V tomto vydání Hanušovických novin bych vám velmi ráda pøedstavila další zaøízení sociálních slueb, které bývá èasto opomíjené, mívá
pejorativní reference mezi lidmi, ale pøesto existuje, rozvíjí se a ijí
v nìm lidé. Pokud tento èlánek pøispìje k zmìnì veøejného mínìní smìrem k lepšímu, byl smysl tohoto èlánku splnìn.
Diakonie v rámci celé ÈR poskytuje celou škálu sociálních a vzdìlávacích slueb ve více ne 110 zaøízeních po celé republice. Dennì pomáhají tisícùm klientù. Základní zásada: respektujeme potøeby
jednotlivcù. Podporujeme rodinné prostøedí se zachovanými vazbami.
Pomáháme všem bez ohledu na vyznání.
Mezi registrované sociální sluby patøí:
1. Domov pro seniory
2. Domov se zvláštním reimem (je urèen lidem starším 60 let, kteøí
mají sníenou sobìstaènost z dùvodu onemocnìní Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby v základních ivotních
èinnostech)
3. Odlehèovací a Peèovatelská sluba
4. Dùm na pùl cesty (je urèen mladým lidem ve vìku 18 a 26 let,
smyslem je umonit mladým lidem bez vlastního zázemí bydlet v prostøedí, kde mohou s pomocí získat a rozvíjet dovednosti, potøebné pro
samostatný ivot, a díky tomu zlepšit svoji ivotní situaci; urèen pøedevším pro mladé, kteøí odcházejí z dìtských domovù, ústavù apod.)
V souèasné dobì prochází zaøízení mnoha stavebními úpravami.
Smyslem je zlepšit komfort bydlení pro seniory i osoby s demencí. Celé
zaøízení je bezbariérové, dostupné i osobám na invalidním vozíku. Prostøedí je velmi pøíjemné a personál také. V souèasné dobì se zamìstnanci vzdìlávají v rámci moderních metod práce se seniory, tak, aby
byly potøeby lásky, porozumìní a smyslu ivota seniorù naplnìny i
v prostøedí ústavní péèe. Ráda bych vám pøedstavila èlánek paní Mileny Koubkové, souèasné manaerky kvality sociálních slueb, a jejich
zajímavý projekt „Naše cesta ke klientovi = naše cesta k èlovìku“. Její
slova reprezentují zpùsob myšlení a nahlíení na péèi o èlovìka.
Drama pod hladinou
Se ivotem v sociální slubì je to trochu jako se ivotem pod moøskou hladinou. Nejvíce se toho, a na výjimky, dìje pod povrchem. Aèkoli to pro okolní svìt nemusí být zøetelné, u nás v Sobotínì právì
procházíme takovým dramatickým podmoøským bouøením.
Na poèátku byl veliký sen. Dokázat zmìnit zpùsob poskytované
péèe seniorùm a seniorùm s projevy demence. Naznali jsme, e pomoc
redukovaná na: „najíst, napít, umýt, pøevléct“ není tou pomocí, kterou
bychom chtìli lidem, vyuívajícím naše sluby, poskytovat. Vydali
jsme se tedy na cestu. Tu jsme pojmenovali: „Naše cesta ke klientovi =
naše cesta k èlovìku“*. Jedná se o název projektu, jeho cílem je zásadní zvýšení ubytovacího standardu a souèasnì zmìna zpùsobu poskytovaných pobytových slueb pro seniory. Konkrétnì rekonstruujeme
dva objekty, ve kterých své sluby poskytujeme. Zámìrem je zvýšení
komfortu a soukromí, souvisejícího s bydlením seniora v pobytové
slubì: sníení celkové kapacity lùek v budovách, vybudování hygienického zázemí, pøevaha jednolùkových pokojù apod. Sebelepší
podmínky ubytování ovšem samy o sobì nestaèí, není-li poskytovaná
péèe v souladu se skuteènými potøebami tìch, kteøí jsou dlouhodobì
odkázaní na pomoc druhého èlovìka. V Diakonii v Sobotínì máme to
štìstí, e ji od roku 2010 spolupracujeme s jedinou certifikovanou
lektorkou výjimeèného modelu, který v Èeské republice doposud není

ucelenì vyuívaný. Jde o Psychobiografický model profesora Erwina
Böhma. Dùvody, proè jsme si vybrali právì zpùsob péèe vycházející ze
zmínìného modelu, jsou pro nás jednoznaèné. Díky nìmu se uèíme poskytovat péèi, která je pøizpùsobena pøedchozímu ivotu kadého seniora. ivotní pøíbìh èlovìka je pro nás tím, co dává smìr a obsah naší
pomoci. Jakkoli to zní moná jednoduše, je to úkol nelehký, jako ostatnì dobøe poskytovaná pomoc èlovìku jako taková. Proto se intenzivnì
vzdìláváme a mìníme zaité postupy. Ovšem, základem je zmìna, kterou musíme my, pracovníci, projít ve svých vlastních hlavách. Ato právì ve smyslu názvu projektu, který u byl zmínìný – je nezbytné vydat
se na cestu k èlovìku jako takovému. Protoe jakkoli je èlovìk mladý
nebo starý, zdravý nebo nemocný, s dobrou nebo špatnou pamìtí, je to
stále èlovìk a jeho identitu mu nemùeme a ani nechceme brát. Naopak, uèíme se poskytovat péèi takovou, která dokáe podpoøit osobní
dùstojnost èlovìka a jeho ivotní elán.
Drte nám prosím palce, aby naše cesta mìla opravdu ten správný
smìr. A budete-li chtít touto cestou jít spoleènì s námi, by jen kousek,
budeme velmi rádi. Máte-li zájem dozvìdìt se víc, podívat se do Sobotína nebo byste se rádi zapojili do dìní ve slubách, ozvìte se. Monosti, jak spojit své síly pro dobrou vìc, jistì najdeme.
Autorkou èlánku je Milena Koubková, manaerka slueb, Diakonie
ÈCE – støedisko v Sobotínì.
Zpracováno: 12. 11. 2014
* V prosinci 2012 jsme v rámci Programu švýcarsko-èeské spolupráce zahájili realizaci investièního projektu s názvem Naše cesta ke
klientovi = naše cesta k èlovìku.
Celkové náklady projektu: 28 698 709 Kè / 1 449 439 CHF
Výše grantu: 28 698 709 Kè / 1 449 439 CHF
Doba realizace projektu: prosinec 2012 - kvìten 2016

V rámci dne otevøených dveøí jsem nedávno Diakonii Sobotín navštívila. Mìla jsem monost podívat se do všech zaøízení, popovídat si
se seniory, nakoupit spoustu drobností, které obyvatelé, ale i zamìstnanci tohoto zaøízení sami vyrábìli. Vládne tu pohoda, srdeènost a klid.
Zajeïte se tam podívat, uvidíte na vlastní oèi zaøízení, kam je moné
seniora rychle a dobøe ubytovat, v pøípadì, e tato situace nastane.
Na závìr dodám jednu malou perlièku ze ivota Diakonie Sobotín.
Peèovatelka Antonie Pleskaèová, která zde pracuje ji øadu let, byla
vyhlášena Nejlepší peèovatelkou roku 2013. Výbìr byl provádìn ze
všech pobytových zaøízení v ÈR.
Ti z vás, které èlánek zaujal, neváhejte navštívit webové stránky,
kde se dozvíte mnoho zajímavých vìcí nejen o sociálních slubách.
Jsou zde také odkazy na jednotlivé pracovníky, kteøí vám poskytnou
více informací. Je také moné obrátit se na Mìstský úøad Hanušovice,
p. Pospíchalovou.
Eva Pospíchalová,
koordinátor komunitního plánování a prevence kriminality

