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

Návštìva prezidenta republiky v Hanušovicích
Prezident republiky Miloš Zeman s manelkou Ivanou navštívili ve dnech 13. a 15. kvìtna
2015 Olomoucký kraj.
První den své návštìvy zavítal prezident i do našeho mìsta, kde se v 16.50 hodin setkal s pøedstaviteli mìsta a vedením pivovaru Holba.
Hlavu státu obèané pøivítali po 78 letech, kdy naši obec navštívil prezident Dr. Edvard Beneš pøi pøíleitosti inspekce stavby opevnìní na Králicku, a to 26. srpna 1937,
kdy pøijel zvláštním vlakem èíslo 7583 v 10.35 hodin na hanušovické nádraí. Byl pøivítán jak èeskou menšinou, tak i nìmeckým obyvatelstvem. Za èeské obyvatelstvo uvítal pana prezidenta øídící uèitel František Kubíèek. Za nìmecké obyvatelstvo starosta
obce Karel Röttel.
Prezident Miloš Zemanpøedal starostce mìsta Ivanì Vokurkové pamìtní stuhu a
podepsal se do pamìtní knihy. 13. kvìten 2015 se zapíše do historie Hanušovic.
-mú

Prázdniny
V èem mi nikdo nezabrání?
V koupání a grilování.
Ne zaène 1. záøí,
potkám mnoho známých tváøí.
Léto u je v plném proudu,
zmrzliny mám velkou hroudu.
Proletím celý svìt,
jednou tam a zase zpìt.
Navštívím Eiffelovku,
udìlám si s ní fotku.
Poznám i Šikmou vì,
neboj se, z ní nespadneš!
V srpnu se vrátím ze svých cest,
vzpomínek mám na pìt let.
A co vaše prázdniny?
Jak byste je proili?
áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ Hanušovice

PORADNÍ DNY
Sjednocené organizace
slabozrakých a nevidomých
v Hanušovicích
Poboèka SONS Šumperk zøídila
s platností od dubna 2015 poradní dny
v Hanušovicích. Termíny, kdy budou
pracovnice pøítomny:
9. èervna 2015, 8. záøí 2015.
Místo konání: budova MÚ
Hanušovice, pøízemí, zasedací
místnost, od 10.00 do 14.00 hod.

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla a odìvù v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu
Sluko ulová.
Sbìr:
pondìlí od 8:30 do 11:00 hod.
Výdej:
pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo a odìvy nemusí být oznaèeny.
Informace na tel. 603 579 163.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
11. jednání - 13. 4. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice
dne 13. 4. 2015
- vzala na vìdomí informaci o plnìní pøijatých usnesení
- vzala na vìdomí informace o novelizaci zákona o pomoci
v hmotné nouzi ve vìci vydávání stanoviska radou mìsta ohlednì pøíspìvku na bydlení
- vzala na vìdomí pokyny správce stavby k zahájení stavebních prací
- vzala na vìdomí výzvu úèastníkùm k seznámení se s podklady rozhodnutí ve vìci povolení stavby dráhy Dráního úøadu
Olomouc (odstranìní propadu rychlosti na trati Krnov–Šumperk)
- na vìdomí oznámení pokraèování stavebního øízení ve vìci
povolení stavby dráhy Dráního úøadu Olomouc
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazù
pro zvláštì chránìný druh hmyzu spoleènosti Zemìdìlský výzkum, s. r. o. odboru P Krajského úøadu Ol. kraje
- na vìdomí záznam ze vstupní všeprofesní porady ke zpracování projektu stavby „Rekonstrukce st. Hanušovice"
- vzala na vìdomí zápis z jednání ve vìci lesního majetku
mìsta Hanušovice
- schválila Zprávu o hospodaøení za r. 2014 ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila pøerozdìlení hospodáøského výsledku 2014 ZŠ a
MŠ Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. I. v r. 2015 na stranì pøíjmù
a výdajù
- schválila Smlouvu o poskytování pravidelného servisu
mezi mìstem Hanušovice a firmou ASI informaèní technologie,
s. r. o. na období od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2017
- rozhodla o pøidìlení bytu 2+1 v bytovém domì v Potùèníku
èp. 95
- schválila zadání zpracování výbìrového øízení na akce
„Nová komunikace na ul. Jesenická“; „Fyzická revitalizace
území“; Úspory energie – budova DK Hanušovice“
- odstoupení èlena Koordinaèní skupiny Komunitního plánování sociálních slueb na Hanušovicku
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

12. jednání - 27. 4. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice
dne 27. 4. 2015
- vzala na vìdomí informaci o plnìní pøijatých usnesení
- schválila cenovou nabídku na zpracování geometrického
plánu na chodník ul. Jesenická, Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení
ve vìci povolení na stavbu vodního díla „Oprava dna Prudký
potok“
- schválila uzavøení smlouvy nájemní na èást pozemku
pè. 802/7 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s umístìním tabule „Pøíjezdy a odjezdy
vlakù“ na eleznièní zastávce Hanušovice–Holba na stoár veøejného osvìtlení v majetku mìsta Hanušovice

- neschválila umístìní stavby pro reklamu, billboardu, na pozemku pè. 877/2 v kú. Hanušovice
- schválila vypovìzení smlouvy o nájmu èásti pozemku
pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 817/3 v kú.
Hanušovice a zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
tuto èást pozemku, na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 892/2 v kú. Hanušovice, dohodou
- vyslovila souhlas se stavbou „Pøístavba a stavební úpravy
stavby pro rodinnou rekreaci ev. è. 9 – terasa a kryté zádveøí“ na
pozemku p. è. 35/3 v kú. Potùèník
- vzala na vìdomí záznam z jednání ve vìci mostu na LC Zámecká – rekonstrukce mostního objektu
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodej pozemkù pè. 657/19, 655/1, 541, 543/1, 543/5 v kú. Hynèice nad
Moravou
- nemìla pøipomínky ke stavbì oplocení èásti pozemku pè. st.
49/2 v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila nabídku pojištìní pro JSDH mìsta Hanušovice
- schválila smlouvu o pøevodu nádob na separaci do majetku
mìsta Hanušovice
- schválila Dodatek è. 2 ke smlouvì o zajištìní sbìru, svozu,
zpracování, vyuití a odstranìní komunálních odpadù mìsta
Hanušovice
- schválila ádost o poskytnutí dotace z projektu Èeská
knihovna
- schválila dodatek ke smlouvì o dílo, jeho pøedmìtem je
zpracování územního plánu mìsta Hanušovice
- schválila dodatek ke smlouvì pøíkazní a narovnání ve smyslu ustanovení NOZ mezi mìstem Hanušovice a Hanušovickou
obchodní, s. r. o.
- schválila uskuteènìní divadelního pøedstavení pro dìti
v DK Hanušovice v èervnu 2015 – „Kašpárek jede na výlet“
- uloila navrhnout vhodný zpùsob øešení svodù okapù na ul.
Hlavní, Hanušovice; zajistit øešení havarijních stavù vpustí na
ul. Hlavní; zaøadit do rozpoètu mìsta Hanušovice navrenou finanèní èástku k vyøešení svodu okapù na ul. Hlavní, Hanušovice pro rok 2016
- schválila ádost o sníení nájemného za uívání bytu po
dobu provádìných oprav v bytì
- rozhodla o pøidìlení bytu vel. 2+1 v domì èp. 428 v Potùèníku
- vydala souhlas s umístìním sídla spolku v nebytovém prostoru domu èp. 137 ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila ádost o uzavøení Mateøské školy Hanušovice
v období letních prázdnin od 20. 7. do 16. 8. 2015 a uzavøení
školní jídelny v období od 27. 7. do 11. 8. 2015
- vzala na vìdomí informaci o vrácení pøeplatku za elektrickou energii na základì vyúètování Slueb (veøejné osvìtlení,
budova MÚ)
- vzala na vìdomí informaci o odstoupení z funkce èlena
pøedstavenstva spoleènosti VHZ, a. s. Šumperk
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
13. jednání - 11. 5. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice
dne 11. 5. 2015
- schválila firmu pro pøezkum hospodaøení mìsta Hanušovice za roky 2015 a 2017
- schválila zveøejnìní oznámení o zámìru smìny nemovitostí
na úøední desku mìsta Hanušovice (pè. orná pùda 636/19 v kú.
leb za pè. st. 37 zastavìná plocha a nádvoøí, zboøeništì v kú.
Vysoké ibøidovice)
- schválila ádost a udìlila souhlas s oplocením pozemku pè. 1490 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla „Oprava dna toku Prudký potok“
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení
ve vìci vydání povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ke stavbì vrtané studny na pozemku pè. 1199/1 v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila smlouvu o nájmu è. 3/2015 o pronájmu èásti pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu o nájmu è. 2/2015 na pronájem èásti pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit
Smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení sluebnosti inenýrské
sítì a souhlas se zøízením stavby v souvislosti se stavbou „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy – II. etapa, mìsto
Hanušovice – rekonstrukce a doplnìní kanalizace“
- na vìdomí rozhodnutí Dráního úøadu Olomouc ve vìci povolení stavby dráhy „Revitalizace trati Bludov–Jeseník“
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit
Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene –
sluebnosti ve vìci stavby „Oprava pøejezdového zabezpeèovacího systému (tra Hanušovice-Mikulovice)"
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej pozemku pè. 247 TTP v kú. Vysoké ibøidovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit
oznámení o zámìru prodeje mìsta Hanušovice èásti pozemku
pè. 151 v kú. Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit
oznámení o zámìru prodeje mìsta Hanušovice bytové jednotky
è. 141/4 v budovì èp. 84, 141, ul. Praská, Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit
oznámení o zámìru mìsta Hanušovice prodeje pozemku pè. st.
183/2 v kú. Vysoké ibøidovice

- vzala na vìdomí informaci o pøedloeném znaleckém posudku nemovitosti areálu SLEZANU Hanušovice v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní Závìreèného úètu mìsta Hanušovice
za rok 2014 na úøední desce mìsta Hanušovice a doporuèila jej
ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit úèetní
závìrku mìsta Hanušovice sestavenou ke dni 31. 12. 2014
- vzala na vìdomí Protokol o výsledku veøejnosprávní kontroly provedené ZŠ a MŠ Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
ádosti o poskytnutí pùjèky z Fondu rozvoje bydlení mìsta Hanušovice
- schválila vynìtí èinnosti správa høbitova Hanušovice z Pøíkazní smlouvy uzavøené mezi mìstem Hanušovice a Hanušovickou obchodní, s. r. o.
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice ve
vìci návštìvy prezidenta ÈR ve mìstì Hanušovice dne 13. 5.
2015
- schválila finanèní èástku z rozpoètu mìsta Hanušovice na
zajištìní návštìvy a zakoupení daru pro prezidenta ÈR Miloše
Zemana dne 13. 5. 2015 ve mìstì Hanušovice
- schválila smlouvu o nájmu prostor 1. NP školní jídelny,
vèetnì jejího vybavení, kdy pronajímatelem je ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do výzvy o finanèní
podporu individuálních projektù ostatních – operaèní program
Vzdìlávání pro konkurenceschopnost
- schválila uzavøení smlouvy na poradenskou èinnost mezi
ZŠ a MŠ Hanušovice a poradenskou firmou pro operaèní program Vzdìlávání pro konkurenceschopnost
- schválila Zprávu o provedení inventarizace majetku a závazkù úèetní jednotky ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila odpisový plán na rok 2015 úèetní jednotky ZŠ a
MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o vratkách
za energie – vyúètování
- vzala na vìdomí informaci o vyhlášení k provedení technického auditu týkající se provozování ÈOV
- schválila pronájem DK Hanušovice Fondu dalšího vzdìlávání k uskuteèòování informaèních schùzek s uchazeèi o zamìstnání
- schválila ukonèení èlenství mìsta Hanušovice ve Spolku
pro obnovu venkova
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice - èinnost za mìsíc duben 2015
V sobotu 11. 4. jsme vyrazili do Leštiny u Zábøeha na pozvání skautù na jejich akci nazvanou Hry bez hranic. Soutìe smíšených
drustev probíhaly v místní sokolovnì i venku na louce. Vydaøenou akci podpoøilo i pìkné dopolední poèasí. Dìkujeme za pozvání a
tìšíme se zase nìkdy na shledání.
Pìkného poèasí jsme vyuili také k další vyjíïce na kolech kolem Jindøichova a Pustých ibøidovic s jízdou terénem pøes louky
a les. Dìti si s chutí zahrály Èarodìjnické kolo, zavaøovacími gumièkami se strefovaly z pistole a pušky do kanystrového terèe, pozdìji té soutìily v rychlosti v nabíjení.
V rámci Dne Zemì, jen se oslavuje 22. dubna, jsem posbíral a uklidil odpadky po nevychovaných lidech na zkratce z dolního
sídlištì smìrem k ZKL.
V prùbìhu dubna se konalo procvièování znalostí nováèkù na pøijímaèky do klubu. Zkoušky jou rozdìleny podle vìku dítìte a pøi
dobré docházce je zvládne kadý.
Bohuel jsem musel pìt akcí bìhem mìsíce zrušit pro neúèast dìtí, ani rodièe nereagovali na nabídky našich víkendových akcí.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci paní Prokopové.
Vedoucí klubu M. Pecho

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2015

www.hanusovice.info

3

Èeský den proti rakovinì v Hanušovicích
Ji 19. roèník veøejné sbírky s ústøedním tématem Prevence
rakoviny reprodukèních orgánù poøádala ve støedu 13. kvìtna
Liga proti rakovinì Praha, která v letošním roce oslavila 25 let
od svého zaloení. Ani letos nevynechala MAS Horní Pomoraví, o. p. s. prostøednictvím Turistického informaèního centra
(TIC) Hanušovice úèast na dobroèinné sbírce a do této akce
opìt zapojila.
Dùvodem poøádání sbírky je fakt, e v naší zemi kadým
rokem vzrùstá poèet nemocných s tímto závaným onemocnìním. Poøadatelé sbírky si kladou za cíl získat finanèní prostøedky na prevenci závaného onemocnìní a zlepšení kvality ivota
onkologických pacientù, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Symbolem sbírky se
stala kvìtina mìsíèku lékaøského, jejím zakoupením v hodnotì dvaceti korun je moné projekt podpoøit. Velkou pomocí se
stali opìt áci místní základní školy Lucie Hrùzková, Tereza
Cholevová, Tereza Scholzová, Hana Jurásková, Pavlína Jelínková, Klára Nohelová, Aneta Mrázková, Lucie Kotrašová.
Touto cestou bychom jim chtìli moc podìkovat za jejich dobrovolnickou èinnost. Zároveò také dìkujeme za spolupráci øediteli základní školy Františku Felnerovi a zástupci øeditele Petrovi Jordovi, kteøí nám pomohli oslovit dobrovolníky z øad ákù školy. Byla to pro nì urèitì velká zkušenost, jak se podílet na dobroèinných
aktivitách.
Èeský den proti rakovinì se v Hanušovicích uskuteènil tøetím rokem. Letos mìli dobrovolníci k dispozici 400 kusù kytièek a
všechny se podaøilo prodat. Celková vybraná èástka èiní 9 856 korun za, co je o 2891 korun více ne v loòském roce. Mìstem procházely tøi skupinky prodejcù, kteøí nabízeli kytièky. Dobrovolníci mìli na sobì lutá trièka Ligy proti rakovinì a prokazovali se její
plnou mocí. I v letošním roce byla monost zakoupení symbolu sbírky v turistickém informaèním centru. I pøíští rok bychom se
chtìli zapojit do této akce, která napomáhá lépe informovat veøejnost.
Andrea Merèáková

Recitovali jsme ke Dni matek
v Domì peèovatelské sluby v Hanušovicích
Ve støedu 6. kvìtna 2015 potìšili áci z recitaèního krouku pøi Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích svým zdaøilým kulturním programem ke Dni matek maminky a babièky z Domu
peèovatelské sluby v našem mìstì. Pìkný pøednes dìtí pohladil jejich
srdíèka a mnohé dojal k slzám. Všechny pøítomné zaujalo milé pøání a
kvìtiny od paní Evy P ospíchalové v doprovodu Radky Winklerové
z Mìstského úøadu v Hanušovicích.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

Charita Šumperk pùsobí rok v novém sídle
Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní sluby, si poèátkem èervna pøipomíná roèní výroèí od pøestìhování do nového sídla na Jeremenkovì ulici v Šumperku.
Charita Šumperk pùsobí v severní èásti okresu Šumperk od roku 1992. Poskytuje domácí zdravotní péèi vèetnì péèe domácí hospicové, peèovatelskou slubu, slubu osobní asistence, pùjèuje zdravotní pomùcky a poskytuje sluby humanitárního charakteru.
Za dobu své èinnosti se Charita nìkolikrát stìhovala. Z ulice Vanèurovy na
ulici 8. kvìtna a poté na dlouhodobé pùsobištì na erotínovì ulici. Nynìjší sídlo
je v opravené budovì bývalé „hygieny“ na Jeremenkovì ulici v Šumperku.
„Na novém pùsobišti jsem velmi spokojeni. S dostatkem prostoru se otevøely
monosti dalšího rozvoje,“ øíká M. Vychopeòová, øeditelka Charity Šumperk, a
dodává, e v letošním roce Charita otevøela domácí odlehèovací slubu, která
umoòuje rodinám peèujícím o seniora nebo nemocného pracovat nebo si odpoèinout. Peèovaný zùstává ve svém domovì a nemusí navštìvovat cizí prostøedí.
„Dále zaèíná pracovat svépomocná skupina pro dlouhodobì peèující o dlouhodobì nemocné,“ udává Vychopeòová. Tato skupina má pomoci peèujícím setkat
se s lidmi, kteøí mají podobné problémy.
Nové sídlo je pracovním zázemím pro 45 zamìstnancù, pøevánì zdravotních
sester a peèovatelek, kteøí roènì poskytnou slubu 850 klientùm.
Více informací naleznete na www.sumperk.charita.cz
-chš
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

Zprostøedkuji prodej zahrádky
v Hanušovicích Nad Nádraím.
Informace na è. 736 188 261.

Prodám byt 2+1 v Hanušovicích,
ul. Školní, vedle školy. V osobním
vlastnictví, v dobrém stavu, spìchá,
moná sleva.
Tel.: 605 345 087
Chovatel
bojových plemen psù
koupí statek
na samotì èi polosamotì!
Tel: 734 622 739

Prodám drustevní byt
1+1
ve velmi dobrém stavu.
V centru mìsta.
Kontakt:
chuda.byt@seznam.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.
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Jak na inzerci?
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Pøipomínka osvobození

Jubilea

áci naší školy tøídy 6. B si pøipomnìli 70. výroèí ukonèení 2. svìtové války 7. kvìtna poloením kvìtin u pomníku padlých v Hanušovicích.
-zs

V mìsíci èervnu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Eliška Zaèalová, Jana
Zdráhalová, Helena Michlová,
Eva Fedáková, Miluše Divišová,
Marie Úlehlová a Kvìtoslava
Welzlová;
pánové Jiøí Kubíèek, Václav
Nesporý, Ladislav Doleel a
Lubomír Èermák.
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 20. èervna 2015 vzpomeneme 2. smutné výroèí
úmrtí mého syna,
pana Karola Warenicha.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci s rodinami.

Toulky po okolí
Dnes se podíváme do malebné obce
Kunèice, která leí nedaleko Starého
Mìsta pod Snìníkem a v poslední dobì
je vyhledávaným místem turistù a milovníkù lyaøských sportù.
Informace o obci jsou ze dvou kronik,
které se zachovaly. Tu nìmeckou, která
je uloena v okresním archivu, psal ve
30. letech minulého století naduèitel Bruno Coulon. Tu èeskou psal pan F. Kudr a
je uloena na obecním úøadì. Je ze všech
okolních vesnických kronik nejobsáhlejší, má 221 popsaných stránek. Poslední
zápis je za rok 1976. To u byly Kunèice
stejnì jako sousední malé obce jeden rok
místními èástmi Starého Mìsta. První
zkušenosti s touto zmìnou však kronikáø
nevidí jen pozitivnì. Píše zde: „Pøemìnou naší obce v osadu jak vzhled, tak i
veškeré dìní upadá…, úklidu veøejných
míst a cest by mìla být vìnována vìtší
péèe…, místní knihovna byla zrušena.“
Nejsmutnìjší ale v tomto posledním
zápise pùsobí zpráva o škole: „Letos se
škola v naší obci doívá 105 rokù a školní
rok 1976/77 je pro ni rokem posledním.
Od roku 1947 ji nepøetritì vedl a zde
uèil J. Rulíšek.

Vzpomínáme
Dne 27. 6. 2015 by oslavil 70 let náš tatínek,
pan Josef Fober.
S láskou vzpomínají manelka a dìti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 10. 6. 2015 uplyne 15 let od úmrtí
paní Ludmily Honesové.

Dne 30. 6. 2015 uplyne 20 let, co nás opustil
Tatínek, dìdeèek a pradìdeèek
pan František Šor
Který by 5. 6. 2015 oslavil své 92. narozeniny.

V bøeznu by se doila 87 let
naše maminka, babièka a prababièka,
paní Irena Šorová
V únoru uplynulo 3. smutné výroèí úmrtí.
Za celou rodinu, syn Jiøí.

(dokonèení na 7. stranì)
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Cestování po Evropì
Prvního kvìtna letošního roku se otevøely brány Svìtové výstavy EXPO 2015 v italském Milánì. Naše republika nezùstala
pozadu oproti ostatním státùm svìta a pøipravila pro návštìvníky unikátní pavilon.
Na rozdíl od pavilonù vìtšiny zemí byl ten náš dokonèen
s pøedstihem, údajnì jako první, a do zkušebního provozu ho
uvedli ji prvního dubna. Všechny stavby mìly být inspirovány
hlavním tématem EXPO, které zní „Potraviny pro planetu, energie pro ivot“. Architekti a stavitelé tak vybudovali budovu
z recyklovatelných modulù a návštìvníci se tak mohou tìšit tøeba na laboratoø ticha, která odkryje pomocí vyspìlých technologií tajemství svìta rostlin, nebo na laboratoø ivota, která zase
pøiblíí prostøednictvím umìleckých dìl souèasné patenty a
úspìchy na poli vìdy. Nejvìtší zájem ale u nyní vyvolává obøí
skulptura uhýka køíeného s automobilem, která vévodí vstupu
do pavilonu. Je to jakási metafora køiovatky. Z jedné strany reprezentuje civilizaci a vìdeckotechnický rozvoj a z druhé strany
je to otevøení se pøírodnímu svìtu.
Národní pavilon ale také pøedstaví samotnou Èeskou republiku, její regiony a gastronomii. Svými exponáty chtìjí zaujmout
pøedevším samotné Italy, jejích zemì je výbornou kuchyní proslulá. Návštìvníci budou moci zavítat hned do dvou èeských pohostinských zaøízení. V nabídce zvìøinové restaurace s názvem
„La Baita“ (horská chata) se mimo jiné speciality objeví baantí
øízeèky, zvìøinový guláš, jelení a danèí steaky nebo srnèí se šíp-

kovou omáèkou. V druhé restauraci, takzvané tankovnì Pilsner
Urquell, se budou kromì tradièních èeských a moravských jídel,
jako je vepøo-knedlo-zelo, svíèková omáèka nebo peèené kachny, také podávat tøeba utopenci èi zavináèe. V nabídce nebude
chybìt ani typický smaený sýr, který je u nás na jídelním lístku
snad kadé hospody a je èasto jedinou volbou vegetariánù.
Bohuel, podle hlavního kuchaøe, tomu tak bude i na EXPO. A
k tomu samozøejmì naše nejlepší piva. Tøetinka piva zde bude za
3 eura (asi 80 Kè), hlavní jídlo pak od deseti do dvaceti euro
(270-540 Kè).
Podle odborníkù bude nastávající svìtová výstava nepøímým
soubojem mezi výrobci ivoèišných potravin, tedy masa, a pìstiteli rostlin, kteøí iví vìtšinu populace (obilí, rýe apod.). Ti druzí
toti tvrdí, e „prùmyslová ivoèišná výroba vánì poškozuje
ekosystém“. Jako dùkaz napøíklad uvádìjí, e na výrobu jednoho
kilogramu hovìzího masa je tøeba 15 tisíc litrù vody a 15 kg obilovin, na rozdíl napøíklad od 1900 litrù vody na kilo rýe nebo 1300
litrù vody na kilo obilovin. Sedmdesát procent sladké vody na svìtì je pouíváno pro pìstování pícnin. Uvidíme, jak v budoucnu
souboj dopadne, zda budeme jíst více masa nebo potravin z rostlin.
-hp

Toulky po okolí

uèitelské praxe a po celou dobu existence èeské školy v obci.
Jiný takový pøíklad oddanosti staromìstské školství nemá.“
Kunèická èeská kronika má na titulní stranì datum 1. 4. 1951,
ale první zápis do ní poøídil pan Kudr (1904–1992) a v únoru
1968, krátce po svém jmenování do funkce kronikáøe. Kronika
zaèíná historickými zprávami a zajímavostmi z historie obce.
Pøi pøekladu nìmeckých textù mu pomáhal pan Vilém Vogel.
Z úvodního popisu obce stojí za citování dvì zajímavosti. O historii domu èp. 1 napsal: „Byl to jednoposchoïový statkáøský
dùm, v nìm byly prostorné vysoké místnosti. Sloupy vrat byly
zastøešeny cibulovitými víkami ze šindele. Místní obyvatelé
mu øíkali Maria Terezia Hof. V roce 1921 byla v tomto domì zøízena èetnická stanice. Podle vyprávìní starousedlíkù si dùm postavil obuvnický mistr, který byl dodavatelem pro císaøský dùm
ve Vídni. Dnes je vnitøek domu vybourán a objekt je pøestavìn
na ovèín státního statku.“
O dalších zajímavostech z kroniky si povíme pøíštì.

(dokonèení ze 6. strany)

Ten poslední rok školu navštìvuje u jen 8 dìtí ve druhém a
pátém postupném roèníku. Prvòáèci u nastoupili do školy ve
Starém Mìstì. Pan Rulíšek (1918-1985) byl podle kronikáøe
skuteènou svìtlou výjimkou zdejšího školství. Po krátké uèitelské praxi v Bohdíkovì a Rudì odešel v roce 1945 do pohranièí,
aby pomáhal pøi zøizování èeských škol, a u zde zùstal. Dva
roky byl správcem školy ve Velké Moravì a po nástupu manelské dvojice odešel v létì 1947 na Staromìstsko, kde se v té dobì
otevíraly první vesnické školy. Zpoèátku uèil asi pùl roku dokonce na dvou školách, v Kunèicích a ve Støíbrnicích. Kdy
byla kunèická škola 1. 9. 1949 pøemìnìna na dvojtøídku, uèil
dopoledne první a odpoledne druhou tøídu. Bylo málo uèitelù, a
tak musel zvládnout 61 dìtí. Obci zùstal vìrný po celou dobu

-hp

Secondhand Potùèník
Martina Mrázková
739 074 663
Koupím
starší pùllitry a tøetinky s nápisy hanušovický leák,
pivovar Pøerov, Olomouc a další.
TEL. 732 170 454, sbìratel
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Spolek K2 Hynèice ve spolupráci s Mìstem Hanušovice poøádá dne 13. 6. 2015

DÌTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Zaèátek ve 14.00 hod. na školním høišti v Hanušovicích, nejen dìti èekají rùzné soutìe a
zábavné odpoledne, startovné 20 Kè.
Obèerstvení je zajištìno, srdeènì zvou poøadatelé K2.
Sponzorem akce je Pivovar HOLBA, a. s.

Naše zdraví (39)
V jedné kníce o zdravé výivì jsem si pøeèetl, e po ovesných vloèkách budete mít nádhernou høívu, pevné svaly a sílu … jako
kùò. Nevím, jestli je toto tvrzení úplnì pravdivé, ale øíká se, e na kadém šprochu je trochu pravdy. Pravdou je, e hlavní potravou
koní je obrok z ovsa, a proto mají takovou sílu. Pøestoe oves patøí k nejstarším kulturním plodinám na svìtì a pìstuje se u pøes
9000 let, je u nás stále nedocenìný. Naštìstí se poslední dobou pøece jen blýská na lepší èasy.
Tato lidskému tìlu velmi prospìšná a pøitom ne nijak drahá potravina pøedstavuje bohatý zdroj prvkù, které èasto ve stravì postrádáme. Jde zejména o hoøèík, draslík, zinek a selen. Kromì toho funguje jako zásobárna vitamínu E a øady fytonutrientù, látek
potøebných pro zdraví. Významná je i rozpustná vláknina beta-glukan, která pøíznivì ovlivòuje hladinu LDL cholesterolu v krvi.
Podle odborníkù sníí jeden šálek ovesných vloèek dennì cholesterol o 8 a 23 %. Navíc beta-glukan stabilizuje i hladinu krevního
cukru a to tak, e vloèková snídanì udrí vaše chutì a hlad na uzdì klidnì a do obìda. Tuto metodu rádi pouívají sportovci. Dopøejí
si tuto dobrotu tøi hodiny pøed sportovním výkonem, výraznì si tím posílí svoji vytrvalost a sílu a pøitom necítí pocit hladu. Vzájemnì se podporující pùsobení jednotlivých sloek obsaených v této potravinì také výraznì sniuje riziko cukrovky. Ten, kdo pravidelnì snídá kaši nebo müsli, vdìèí vloèkám za pevné a zdravé vlasy a nehty. Ani trávicí systém nezùstane opomenut. Pøi potíích se
zaíváním vám odborný lékaø jistì doporuèí pravidelnì konzumovat tuto potravinu. Stále ještì nejsme u konce s chválou. Studie,
která zkoumala stravovací návyky deseti tisíc strávníkù, zjistila, e ti, kteøí jedli více vlákniny (rovnající se jedné snídani), mìli o
12 % niší riziko infarktu a mrtvice.
V ovsu se té skrývají látky, které dokáou potlaèit svìdìní. Lidová medicína proto doporuèuje pouívat odvar z vloèek pro zmírnìní obtíí pøi ekzémech. První, kdo zaèali snídat upravené ovesné vloèky, byli obyvatelé britských ostrovù. Pravá anglická snídanì
se ještì dnes neobejde bez ovesné kaše – porridge. Rozhodnì jde o zvyk hodný následování. Kaši mùete dochutit medem, oøíšky,
skoøicí, èokoládou nebo ovocem. Naèerpáte z ní nejen vitamíny a energii, ale i dobrý pocit na celý den, který dokáe výborné a navíc
zdravé jídlo vyvolat. Podobnì funguje i müsli.
A na závìr pár rad, co s ovesnými vloèkami v kuchyni. V troubì na peèícím papíru oprate ovesné vloèky s cukrem a rùznými
druhy oøechù. Nechte je vystydnout, poté smíchejte s úlomky èokolády, rozinkami a kousky sušeného ovoce. Mùete je také orestovat nasucho nebo na kousku másla na pánvi, spolu s medem. Zkuste je pøidat i do tìsta na lívance nebo sušenek, do tvarohu. Vloèky
se uplatní také naslano, napøíklad jako zaváøka do polévek.
-hp

Okresní kolo dopravní soutìe
7. 5. 2015 se konalo okrskové kolo dopravní soutìe mladých cyklistù
v Mohelnici. Obì naše drustva obsadila 1. místo a tedy postoupila do kola
okresního. Takto tomu bývá témìø kadý rok – ne vdy získáme 1. místo, ale
vdy alespoò jedno naše drustvo postupuje do dalšího kola soutìe. V okresním kole ji soutìí jen ti nejlepší z jednotlivých okrskù – Mohelnicka, ZábøeskaaŠumperska.Letossekonalatato soutì13.5.2015 opìtv Mohelnici.
Dopravní krouek zaèal na naší škole fungovat po jisté pauze v roce
1997. Od té doby naši cyklisté pravidelnì obsazují pøední místa v okrskové i okresní soutìi v Mohelnici. Avšak dosud se nám nepodaøilo získat
1. místo v okresním kole – a tedy postoupit do kraje. A letos se na nás
usmálo štìstí (nebo to nebylo štìstí, ale poctivá pøíprava?). Naše starší
drustvo ve sloení Jan Donoval, Daniel Novák, Nikola Kreifová a Alexandra Recová bylo opravdu nejlepším v okresním kole dopravní soutìe a získalo výborné 1. místo a tedy postupuje do kraje.
Stejnì jako v okrskové soutìi byl nejlepším cyklistou ze všech soutìících ák naší školy – Daniel Novák, i v okresním kole byl jeden z nejlepších náš ák – tentokrát Jan Donoval! Gratulujeme našim ákùm k
vynikajícímu výsledku a dìkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
Avšak nesmíme zapomenout ani na naše mladší áky. Nìkteøí z nich se
letos poprvé úèastnili dopravní soutìe a rovnì obsadili velice pìkné
2. místo v okrese. Mladší drustvo tvoøili áci Jakub Novák, Daniel Svoboda, Kateøina Fedáková a Klára Ludvíková. I jim dìkujeme za svìdomitou pøípravu a blahopøejeme k úspìchu!

Mgr. Lucie Vilímková,
LL.M. advokátka
se sídlem v Horní Lipové 260,
790 63 Lipová-láznì
nabízí poskytování právních slueb z oblasti
generální praxe - sepis alob a zastupování
v soudním øízení, pøevody nemovitostí,
vymáhání pohledávek, obchodnìprávní
problematika - zakládání, zmìny obchodních
korporací, problematika rozvodù a
vypoøádání spoleèného jmìní manelù,
rodièovská zodpovìdnost, správní øízení,
obhajoba v trestních vìcech, atd.
V pøípadì potøeby pøijedu za Vámi.
Kontakt: tel. 605 545 575,

Anna Podgrabinská, dopravní krouek
e-mail: ak.vilimkova@gmail.com
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Exkurze na Informaèní a poradenské
støedisko pro volbu povolání
V pondìlí 4. kvìtna 2015 navštívili áci 8. tøídy spoleènì se
áky, kteøí vycházejí v pøíštím školním roce, v doprovodu tøídního uèitele Zdeòka Zerzánì a výchovné poradkynì Vladimíry
ídkové Informaèní a poradenské støedisko pro volbu povolání
pøi Úøadu práce v Šumperku, je plní preventivní práci v pøípravì, rozloení a vyuití pracovních sil na trhu práce. áci mìli
monost si vyplnit zájmový dotazník zamìøený na jejich vlastnosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a záliby.
Informaèní a poradenské støedisko pro volbu povolání je
nedílnou souèástí oddìlení poradenství na úøadech práce v ÈR a
poskytuje svým klientùm informace potøebné pro rozhodování
v okamiku
- volby dalšího vzdìlání po ukonèení základní školní docházky,
- volby prvního pracovního místa po ukonèení profesní pøípravy,
- pøi zmìnì zamìstnání,
- potøeby dalšího vzdìlávání, specializace, pøípadnì rekvalifikace.
Pøedávají je formou
- individuálního poradenství: v pøímém vztahu klient – poradce,
- skupinového poradenství: formou
pøednášek a besed, vhodné pøedevším pro
áky a studenty pøi zjišování a uvìdomování si profesních zájmù a schopností.
Poradce má k dispozici pestrou škálu
informaèních médií, napøíklad:
- písemné charakteristiky vybraných
povolání,
- videoklipy a obrazové informace o
povolání vèetnì nárokù a podmínek,
- poèítaèové programy o monostech
vzdìlání v ÈR na støedoškolské i vysokoškolské úrovni,
- samoobsluné poèítaèové programy
k zjišování profesní zájmové orientace
klienta,
- informaèní letáky s nabídkou rekvalifikaèních kurzù, absolventských míst, aktuálnì volných míst.
Informaèní a poradenské støedisko
je urèeno:
- ákùm a studentùm všech typù škol, rodièùm a dospìlým
zájemcùm,
- školským zaøízením, zamìstnavatelùm a ostatním subjektùm a institucím, které se podílejí na volbì povolání.
Pøehled poèítaèových programù a databází, které
vyuívají poradci na IPS ke své práci:
- SCHUHFRIEDÙV VÍDEÒSKÝ DOTAZNÍK ZÁJMÙ
po vyplnìní obdrí klient seznam doporuèených povolání,
které se vztahují k jeho zájmùm
- PRÙVODCE SVÌTEM POVOLÁNÍ
multimediální prùvodce s informacemi o jednotlivých profesích vèetnì krátkých popisù povolání, dále s pøehledem škol a
vzdìlávacích zaøízení, monostech rekvalifikace a volných
místech
- ŠKOLÁK - kadoroènì aktualizovaná nabídka studia na
støedních školách v celé ÈR s údaji o pøijímacím øízení, historii
škol, ubytování, poplatcích atd.
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Následující programy vznikají za spolupráce s Obchodnì
podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné:
- B-KOV
databáze vysokých škol v celé ÈR
- studium v zahranièí
údaje o vysokých školách v zemích EU
M-SERVIS
monosti práce a jazykového vzdìlávání v zahranièí, pobyty au-pair, programy EU
- Integrovaný informaèní portál MPSV – http://portal.mpsv.cz - informaèní zdroj, který poskytuje Ministerstvo
práce a sociálních vìcí ÈR kadému obèanovi a zamìstnavatelùm – portal.mpsv.cz/sz – nabídka zajímavých slueb:
1. Monost vyhledávat volná místa, která mají k dispozici
úøady práce v celé ÈR.
2. Po èasovì nenároèné registraci monost kadodenního zasílání nových volných míst dle zadaných kritérií na urèitou
e-mailovou adresu.
3. Monost získat informace o studijní nabídce všech typù
støedních, vyšších a vysokých škol. K dispozici je i statistika
úspìšnosti absolventù škol na trhu práce.
4. Monost zadat vlastní inzerát a ivotopis, který je pak
k dispozici zamìstnavatelùm nabízejícím zamìstnání.
5. Rady, jak postupovat, kdy zamìstnavatel pøestal zamìstnanci vyplácet
mzdu.
6. Informace o pracovnì právních
otázkách.
Pro obèana hledajícího práci v rámci zemí Evropského hospodáøského
prostoru a Švýcarska je urèena èást Portálu vìnovaná Evropským slubám zamìs t n a n o s t i E U R E S n a a d r e s e :
portal.mpsv.cz/eure
Portál v sekci Zamìstnanost nabízí na
adrese portal.mpsv.cz/sz/zamest zamìstnavatelùm nìkteré monosti, které
jim mohou pomoci pøi jejich práci.
Další dùleité odkazy:
TESTY:
www.gwo.cz, www.istp.cz, www.ceskaskola.cz,
www.scio.cz, www.mamenato.cz,
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly, www.atlasskolstvi.cz,
www.infoabsolvent.cz
www.portal.mpsv.cz/sz/call _centrum,
www.vysokoskolak.cz, www.kampomaturite.cz
www.studentin.cz, www.vysokeskoly.cz
www.univcz.cz, www.edu.cz
www.volbapovolani.cz, www.nuov.cz
www.uliv.cz
K individuálním konzultacím je nutné se pøedem objednat,
veškeré sluby jsou poskytovány bezplatnì. Další informace
najdete na www.ssz.mpsv.cz.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy
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„Kdy oèi nevidí“
SONS ÈR, oblastní odboèka Šumperk, ve spolupráci s mìstem Hanušovice pøipravila pro áky ZŠ Hanušovice, ZŠ Jindøichov a
také širokou veøejnost, záitkovou akci „Kdy oèi nevidí aneb bìné èinnosti potmì“. Touto akcí jsme chtìli pøiblíit ivot nevidomých a slabozrakých. Pro návštìvníky jsme pøipravili aktivity, pøi kterých si mohli vyzkoušet, jaké to je, kdy špatnì vidíte nebo nevidíte vùbec. Zrakové vady jsme pøiblíili pomoci simulaèních brýlí, které kdy si nasadíte na oèi, ukazují, jak se dá špatnì vidìt.
Mohli si vyzkoušet s klapkami na oèích mazání rohlíku, nalévání sklenice vody, roztøídìní odpadu, poznávání koøení, poznávání
pøedmìtù, poskládání obleèení – na první pohled jednoduché a bìné vìci, ale vyzkoušejte si to sami se zavázanýma oèima, a zjistíte,
e to dá spoustu práce.
Snaili jsme se pøedstavit obtíe, které provází èlovìka se zrakovým postiením. Jene lidé, kteøí špatnì vidí, nechtìjí jen pomoc,
ale chtìjí ít, pokud mono, plnohodnotným ivotem. Proto vyuívají pomùcky – napø. lupy, ozvuèené telefony, tablety, PC, hmatné
nebo zvukové pomùcky do domácnosti. V cizím prostøedí chodí s bílou holí, vodícím psem nebo s doprovodem. Mohou vyuívat
upravené stolní hry – èlovìèe, nezlob se, šachy, hmatné a zvukové pexeso, scrabble. I kdy mají omezené monosti sportovního
vyití, mohou hrát showdown – speciální tenis pro zrakovì postiené, jezdit na tandemech, hrát bowling a støílet z laserové pistole
pomoci zvukového navádìní na terè. Zabývají se i tvoøivými aktivitami – chodí do keramiky, pletou výrobky z pedigu i papírových
rolièek, malují na látky, batikují. I pøes veškerou snahu však potøebují pomoc, a ji ze strany rodinných pøíslušníkù, dobrovolníkù
nebo veøejnosti.
Jsme rádi, e do Domu kultury v Hanušovicích pøišli áci ze základních škol a odpoledne také veøejnost. Mohli si prohlédnout a
vyzkoušet pomùcky, zahrát si stolní hry speciálnì upravené pro nevidomé, zahrát showdown, zastøílet z pistole pomoci zvukového
navádìní, vyrobit krepovou rùi a mnohé další.
Vìøíme, e se jim s námi líbilo. Snad poznali, e špatnì vidìt sice znamená obtíe v ivotì, ale ty se dají za pomoci druhých lidí, institucí pomáhajících zrakovì postieným a také pomùcek zvládnout.
Jeliko mìla akce velmi pøíznivý ohlas pøedevším mezi dìtmi, pøedpokládáme, e by se v pøíštím roce mohla opakovat. A tøeba
pøipravíme i nìjaké pøekvapení.
R. Jandrtová, SONS Šumperk a Eva Pospíchalová, MÚ Hanušovice

KDY OÈI NEVIDÍ
Bìhem školního roku pøichází do škol spousta nabídek na
rùzné akce - divadelní pøedstavení, besedy, koncerty... Je velmi obtíné vybrat takové, které by byly pro áky nejen zajímavé, ale pøinesly jim i nìco pouèného pro ivot.
S volbou úèasti na výstavì Kdy oèi nevidí, která nás mìla
seznámit se svìtem zrakovì postiených, jsme mìli šastnou
ruku. Dostali jsme monost vyzkoušet si nejen pøedmìty, které ulehèují zrakovì postieným bìný ivot, ale i ty, které jim
pomáhají pøi zábavných èinnostech - zvukové pexeso, Èlovìèe, nezlob se, šachy. Kluky pochopitelnì nejvíce zaujala støelba a stolní tenis. Vyzkoušeli jsme si tøídìní ovoce a zeleniny èi
odpadù. Zjistili jsme, e náš hmat by potøeboval hodnì cviku,
abychom zvládli slepecké písmo.
Výstava se nám moc líbila a bavily nás všechny èinnosti.
Pøejeme zrakovì postieným, aby stále pøibývalo hodnì pøedmìtù, pøístrojù a zaøízení, které jim pomohou zvládnout a
usnadnit zaøazení do bìného ivota a oivit zábavné èinnosti.
áci a pedagogové Základní školy a Mateøské školy Jindøichov
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Akce „Zvelebme si naše mìsto“
Ve støedu 29. 4. 2015 v dopoledních hodinách probìhla v Hanušovicích akce
„Zvelebme si naše mìsto“, která se uskuteènila jako neoficiální akce celonárodní výzvy „Ukliïme svìt“. Jejími partnery byly nestátní nezisková organizace Spoleènì – Jekhetane, o. p. s. Ostrava, poboèka Šumperk, Základní škola
Hanušovice a mìsto Hanušovice.
Akce byla urèena pro dìti, rodièe, dùchodce, nezamìstnané, prostì pro celou naši hanušovickou veøejnost. Dìti z 1. stupnì ZŠ se rozdìlily podle tøíd a
svých moností a vrhly se na úklid okolí školy a školního høištì, pááci se vydali uklidit nejèastìji pouívané vycházkové trasy po Hanušovicích. Mìsto Hanušovice zajistilo pytle na odpad, tøídily se plasty, kartony a smìsný odpad,
škola dodala pracovní rukavice. Dìti si s sebou z domova pøinesly pracovní náøadí, k dispozici byly hrábì, lopaty, motyèky. Nìkteré dìti sbíraly kameny, jiné
hrabaly, další plely zarostlá zákoutí kolem školy. Nejvìtší kus práce ale odvedli
áci pátých tøíd. Vydali se na úklid hráze, která je èastým vycházkovým místem
maminek s koèárky, ale i pejskaøù a také nezodpovìdných obèanù, kteøí si
z naší pøírody dìlají skládky odpadu. Jejich hodnocení akce pøinášíme v dalším
textu. Obèerstvení bylo zajištìno z prostøedkù mìsta Hanušovice. Abychom
akci podpoøili a ukázali ostatním náš solidární pøístup, oblékli jsme se my, dospìlí, do modrých a bílých trièek s logem mìsta Hanušovice. Celou akci pøijaly
dìti s nadšením, pracovaly zodpovìdnì a pilnì, podaøilo se jim udìlat hodný
kus práce a jejich zásluhou okolí školy vypadalo hned lépe. Dìtí bylo celkem
asi 180 a kadá tøída zde mìla ještì svého tøídního uèitele. Na vše peèlivì
dohlíel a organizoval pan zástupce øeditele Petr Jorda. Jako šafránu však bylo
ostatních úèastníkù. Akce byla pøedem ohlášená, na všech dostupných místech
visely barevné letáky zvoucí k úèasti. Nabízí se otázka k zamyšlení: Proè nepøišli obèané Hanušovic podpoøit tuto akci a pøiloit ruku k dílu? Proè nepøišli rodièe, prarodièe podpoøit své dìti? Dìláme to pøece pro sebe, my tu ijem!
Je jedinì škoda, e se s dìtmi do akce nepustili také obyvatelé Hanušovic,
pro které byla také akce urèena a z nich dorazili pouze dva „stateèní“, kterým
ale patøí velký dík, nebo se aktivnì zapojili a velkou mìrou pomohli spoleènému úsilí. Doufejme, e pokud podobnou akci budeme poøádat pøíštì, tak bude
úèast veøejnosti hojnìjší, vdy jde také o jejich mìsto.
Podívejte se na pøiloené fotografie. Ké by nám, dospìlým, nechybìlo nikdy nadšení, se kterým se do akce pustily dìti. A také ké bychom byli všichni
zodpovìdnìjší k ivotnímu prostøedí a èerné skládky se staly minulostí.
A nakonec slíbené zhodnocení ákù 5. B pod vedením paní uèitelky Mikolášové:
Zhodnocení celé akce provedla tøída 5. B.
Ve støedu 29. 4. 2015 se uskuteènil na naší škole ve spolupráci s mìstem Hanušovice a spoleèností JEKHETANE, o. p. s. projektový den Zvelebme si svoje mìsto.
Všechny dìti z prvního stupnì se sešly pøed školou a rozdìlily si úkoly, kde
mají uklízet. Všichni obdreli pytle na odpad, rukavice a malé obèerstvení.
Naše tøída 5. B udìlala menší okruh po Hanušovicích (ulicí Pøíènou, Dukelskou, Na Vinici, Za Moravou, Praskou, Hlavní, kolem MÚ, elektrárny a høištì
zpìt ke škole).
A výsledek naší cesty? 4 pytle plastù, 3/4 pytle plechovek, 1 pytel smìsného odpadu, trochu skla.
Co jsme objevili? 4 stanovištì kontejnerù na tøídìní odpadu, sbìrný dvùr a
kontejner na plechovky, velký nepoøádek kolem eleznièní tratì a øeky, nìkolik èerných skládek, „které byly fakt odporné“ a na jejich uklizení naše síly
nestaèily.
Nejzajímavìjší úlovek: dámské prádlo, štìtec, paøák na knedlíky a polovina
sklokeramické desky.
Co nám scházelo? Více odpadkových košù podél cest, pomoc s odnosem
plných pytlù – „bylo to hodnì tìké“, úèast i hanušovických obèanù na úklidu a hlavnì pøístup všech obyvatel k poøádku v Hanušovicích. Vdy kdy
kadý uklidí svùj odpad tam, kam patøí, bude tady líp.
DM a 5. B
Za všechny organizátory akce dìkuji pøítomným, kteøí se do akce pustili
s odhodláním a vervou. Dìkuji všem pracovitým dìtem a jejich tøídním uèitelùm. Dík patøí také vedení školy a vedení mìsta. Dìkuji také spoleènosti Spoleènì – Jekhetane, o. p. s. za pìkné pamìtní listy pro dìti.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS na Hanušovicku

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2015

podatelna@mu-hanusovice.cz

11

Slavnostní otevøení stálé expozice hudebních nástrojù
Ve dnech 12. a 13. èervna 2015 probìhne slavnostní otevøení stálé expozice
hudebních nástrojù v obci Ostruná.
Tato v tuzemsku ojedinìlá výstava nabízí zájemcùm jak prohlídku hudebních nástrojù témìø z celého svìta, tak i seznámení se s
hudební kulturou jiných národù.
Expozice zahrnuje bìnì pouívané hudební nástroje, ale návštìvníci mohou obdivovat i spoustu nástrojù, které pocházejí z daleké ciziny a jsou pro vìtšinu obyvatel exotické. Zároveò je mono vidìt nástroje, které jsou domácí, ale mezi muzikanty dávno
nepouívané.
Sbírka, která v souèasné dobì obsahuje více ne 600 nástrojù, vznikla díky provozovateli hotelu SKILAND panu Muselíkovi,
který jako muzikant a fanda hudby tyto nástroje øadu let sbírá. Expozice je veøejnosti pøístupná sice ji od listopadu loòského roku,
kdy zde také natáèela Èeská televize poøad pro Toulavou kameru, ale letos se plánuje oficiální otevøení.
Páteèní odpoledne zpøíjemní hudební vystoupení dixielandu Jazzzubs ze Zlína, který zahraje i v sobotu dopoledne. V sobotní odpoledne se pøedstaví se svým programem
Ukulele band ZUŠ Jeseník, skupina Do javora, pan Mirek
Èerný ze Zlína pøedvede ukázky exotických nástrojù a veèer následuje posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou
Øícmanica.
Komentovaná prohlídka expozice probíhá v pátek od
16:00 do 20:00 hodin a v sobotu od 10:00 do 19:00 hodin
zdarma.
Tìšíme se na Vaši návštìvu
Organizaèní tým expozice
HORSKÝ HOTEL SKILAND
Ostruná 66E
Tel. 777 254 542, 737 050 616, 583 230 068
skiland@skiland.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
13

www.mu-hanusovice.cz

14

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
15

www.mu-hanusovice.cz

