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Kampaò na pomoc obìtem trestných èinù míøí do
40 mìst Èeské republiky.
„Pomoc a øešení vdy existuje. Mùete je najít
v blízkosti Vašeho bydlištì,“
øíká ministr spravedlnosti.
Probaèní a mediaèní sluba (PMS) v tìchto dnech zahájila kampaò na pomoc obìtem trestných èinù. Kampaò bude probíhat celkem ve 40 mìstech celé Èeské republiky a jejím cílem je upozornit obèany v konkrétních regionech, e pøímo v jejich
mìstì je poradna, která jim dokáe pomoci vyøešit více problémù najednou.
Od pùlky záøí do konce øíjna budou postupnì vycházet v regionálních denících autentické pøíbìhy klientù a pøíklady pomoci poradcù PMS. Kampaò zároveò podpoøí
outdoorová reklama, která má velmi jasné a èitelné vizuální ztvárnìní tak, aby oslovila
v regionech co nejvíce lidí a pøinesla jim konkrétní kontakty na dostupné poradny PMS
v jejich okolí. Plakáty budou umístnìné v mìstské hromadné dopravì a na zastávkách
autobusových nebo vlakových nádraí. Rozjezd kampanì podpoøí i kratší pøíbìhy
v Èeském rozhlasu, které budou mj. zamìøené na problematiku seniorù, kteøí jsou èastým terèem a obìtí trestného èinu. „ Jsem rád, e se nám v rámci novely zákona o obìtech trestných èinù podaøilo rozšíøit okruh osob, které jsou zahrnuté do skupiny zvláš
zranitelných obìtí. Právì senioøi do této skupiny patøí, “ uvedl ministr spravedlnosti
Robert Pelikán.
Kampaò je souèástí projektu „Proè zrovna já?“, který pomáhá obìtem trestných
èinù ji dva roky. Za tu dobu poradci pomohli celkem 5 890 klientù a uspoøádali celkem
12 757 konzultací. Pomoc poradcù zahrnuje nejen okamité rady, psychologickou pomoc a právní informace, ale i doprovod k úkonùm trestního øízení. Na poradny se vìtšinou obrací eny, pøesnìji 62 procent en a 38 procent muù. Probaèní úøedníci úzce
spolupracují s policií, státními zastupitelstvími, ale i neziskovými organizacemi. Díky
tomuto velmi dobrému propojení státního i neziskového sektoru a svou širokou sítí regionálních poboèek jsou v tuto chvíli nejvìtší organizací v Èeské republice, která poskytuje komplexní pomoc obìtem trestných èinù.
„Cílem kampanì je pomoci obìtem trestných èinù, které se vyrovnávají s tìkou
ivotní situací. Naše poradny jsou pro nì taková silná záchranná sí, poradci je vyslechnou, zprostøedkují pomoc a zajistí maximálnì šetrný a individuální pøístup,“ øíká øeditelka PMS Jitka Èádová.
Projekt a jeho kampaò „Proè zrovna já?“ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky.
Mìsta, ve kterých kampaò probíhá: Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Havíøov, Olomouc, Šumperk, Bruntál, Pøerov, Vsetín, Hradec Králové, Pardubice, Liberec,
Svitavy, Náchod, Plzeò, Rokycany, Kalovy Vary, Chomutov, Rakovník, Ústí nad Labem,
Dìèín, Most, Èeská Lípa, Rumburk, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Prachatice, Jihlava, Pelhøimov, Brno, Tøebíè, ïár nad Sázavou, Zlín, Uherské Hradištì, Kladno, Mladá
Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora.
Ministerstvo spravedlnosti ÈR, tiskové oddìlení
Vyšehradská 16, Praha 2, Tel.: 221 997 257, Fax: 221 997 495, email: ot@msp.justice.cz
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Køest knihy
„Hanušovice“
dne 12. 9. 2015
Køtem knihy o Hanušovicích, která je
vydávána pod jednoduchým, ale výstiným názvem „Hanušovice“, byla završena dlouhodobá a usilovná práce
øady lidí, kteøí se na jejím vzniku podíleli. Akce probìhla dne 12. 9. 2015 v
Domì kultury Hanušovice. Na k1nize
se podílela øada zajímaných jmen, a u
šlo o autory zdejší, èi takové, kteøí mají k
našemu mìstu blízký vztah. Autorský
tým tvoøí: Mgr. Drahomír Polách,
PaeDr. Zdenìk Doubravský, RNDr.
Zdenìk Gába, PhDr. Miloš Melzer,
CSc., PhDr. Martina Èerná, Mgr. Jitka
Flanderková, Mgr. Mariana Felnerová.
V krátkém úvodním projevu vyzdvihl pan Drahomír Polách komplexní
zpracování vèetnì øady historických detailù a podìkoval všem spolupracujícím
osobám. Šampaòské bylo samozøejmou
souèástí køtu a autoøi jím poslali knihu
oficiálnì do svìta a popøáli jí øadu ètenáøù a pøedevším pozitivních ohlasù. Souèástí byl prodej knihy pøímo na místì.
Kdo si knihu koupil, mohl si ji nechat
podepsat pøítomnými autory.
(pokraèování na 2. stranì)
INFORMACE

MATEØSKÉ ŠKOLY
Váení spoluobèané,
pøedevším rodièe mladších dìtí.
Chtìli bychom vás tímto informovat, e
zahrada mateøské školy není urèena
k veøejnému vyuití. Slouí pouze pro
potøeby a výuku dìtí mateøské školy
s pedagogickým dozorem, a to v dobì
otevírací doby MŠ.
Ještì bychom tímto chtìli všechny
poádat, aby respektovali vjezd na pozemek MŠ a nebránili svými vozidly
pøístup dopravní obsluhy do mateøské
školy.
Dìkujeme,
Pavla Sedlaèíková,
vedoucí MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 20 – 19. 8. 2015
- schválila program 20. jednání Rady mìsta Hanušovice konané dne 19. 8. 2015
- schválila na realizaci pasportizace høbitova Hanušovice firmu s nejniší cenovou nabídkou
- schválila prominutí placení nájemného za uívání bytu
z dùvodu provádìní oprav v 8-9/2015 a nemonosti uívání
bytu
- uloila H. O., s. r. o. zajištìní vyklizení hospodáøské budovy
u èp. 113 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila podpis „Smlouvy o právu provést stavbu“ na pozemku pè. 744/10 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ o povolení omezení obecného uívání uzavírkou silnice III/36912 ul. Údolní, Hanušovice
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení zvláštního uívání
komunikace“ – silnice III/36912, ul. Údolní, Hanušovice
- vzala na vìdomí „Oznámení“ o zahájení øízení o udìlení výjimky ze zákazù u zvláštì chránìných druhù ivoèichù u zámìru
„Rekonstrukce st. Hanušovice“
- vzala na vìdomí „Usnesení“, ve kterém urèuje lhùtu úèastníkùm øízení pro podání návrhu a námitek a pøipomínek v rámci
øízení o povolení výjimky ze zákazù u zvláštì chránìných druhù
ivoèichù u zámìru „Rekonstrukce st. Hanušovice“
- vyslovila souhlas s udìlením licence pro náhradní autobusovou dopravu za pøerušenou drání dopravu na lince Hanušov ic e – S ta r é
Mì s to ,
H a n u š o v ic e – Ru d a
nad
Moravou-Postøelmov–Zábøeh na Moravì, Jeseník–Hanušovice, Hanušovice–Ruda nad Moravou-Šumperk
- vzala na vìdomí „Oznámení“ o dalším postupu v øízení o
naøízení neodkladného odstranìní stavby ve vìci vodního díla,
septiku SM-8 na pozemku pè. 362/30 v kú. Vysoké ibøidovice
- vyslovila souhlas s návrhem geometrického plánu s vyznaèením nové hranice oddìlení, vìcných bøemen a chodníkového
tìlesa za budovou u Polikliniky ÈD v Hanušovicích
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu týkající se pozemkù ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 817/3, 878, 865
v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci na akci „Most na LC Zámecká“
- vyslovila souhlas, aby mìsto Hanušovice, jako vlastník
místní komunikace è. 21b ul. Na Holbì, vydalo souhlas k pøipojení sousední nemovitosti – pozemku pè. 2243/2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice o
pokraèování speciální tøídy 1. stupnì základní školy zøízené pro
áky se speciálními vzdìlávacími potøebami; informaci o pøe-

hledu investièních zámìrù ZŠ a MŠ Hanušovice, týkající se tìlocvièny, mateøské školy, základní školy, venkovního høištì; informaci o úspìšném ukonèení projektu s názvem „Zvládnu
fyziku a chemii – HRAVÌ!!!; informaci ohlednì provedení samorevize úèetních dokladù za rok 2014 a informaci ohlednì
úspor ve spotøebì energií za rok 2014
- schválila dlouhodobý plán ZŠ a MŠ Hanušovice – koncepèní zámìry a úkoly v období 2014–2020
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení,
aby mìsto Hanušovice zpracovalo podklady a podalo ádost na
získání dotace z evropských fondù na digitální povodòový plán
- vzala na vìdomí informaci zpracovanou firmou Daòové poradenství ve vìci ukonèení èinnosti Hanušovické obchodní, s. r.
o.
- schválila Smlouvu o sdruených slubách, dodávkách elektøiny na odbìrné místo ul. Habartická, domovní ÈOV
- vzala na vìdomí informaci Ministerstva vnitra ÈR zaslané
obcím s povìøeným úøadem, kdy zjišovali pøípadný zájem obcí
vydávat obèanské prùkazy a cestovní doklady
- schválila vystavit objednávku na úhradu tzv. víceprací, které vznikly v souvislosti s rozšíøením pøipravované knihy o Hanušovicích – doplnìní textu a fotografií z návštìvy prezidenta
ÈR v Hanušovicích
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 21 - 28. 8. 2015
- schválila program 21. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
28. 8. 2015
- schválila na zajištìní projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka na stavbu „Zlepšení tepelnì technických
vlastností budovy èp. 137 v Hanušovicích“ uchazeèe s nejvýhodnìjší cenovou nabídkou
- schválila zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúèelové høištì sídlištì Holba“
- schválila zpracování a vyhlášení výbìrového øízení na akci
„Víceúèelové høištì sídlištì Holba“
- vzala na vìdomí Zprávu o posouzení uchazeèù na obsazení
pracovní pozice vedoucí Odboru správy majetku a slueb MÚ
Hanušovice
- schválila opakování výbìrového øízení na pracovní pozici
vedoucí odboru správy majetku a slueb, a to z dùvodu, e
v pøedchozím výbìrovém øízení nebyl vybrán ádný z uchazeèù
- schválila vyhlásit výbìrové øízení na pozici referenta odboru správy majetku a slueb

Køest knihy „Hanušovice“ dne 12. 9. 2015
(pokraèování z 1. strany)
Mìsto nabízí veøejnosti monost zakoupení knihy v cenì 320,- Kè na pokladnì Mìstského úøadu v Hanušovicích a v mìstském informaèním centru.
Vánoce se blíí, myslíte, e by mohla nìkomu
z vašich blízkých udìlat
radost? Kniha je velmi
kvalitnì zpracovaná profesionální reklamní agenturou a je trvalou
hodnotou, která èasem
neztrácí nic na svém významu a kráse. -mú
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Bronz pro hanušovickou základní školu - Den policistou 2015
Veètvrtek 17. záøí2015 seuskuteènilanaÚzemnímodboru PolicieÈRv Šumperku vespoluprácise
Støediskem volného èasu a zaøízením pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Doris Šumperk
ji tradièní - prezentaènì soutìní aktivita: „Den policistou“. Naši Základní školu a Mateøskou školu
v Hanušovicích reprezentovalo tøíèlenné drustvo ákù 9. tøídy ve sloení Jakub Barèík - 9. A, Filip
Chrudina - 9. Aa Pavlína Staòková - 9. A, kteøí získali v silnémkonkurenènímboji se šumperskými základními školami krásné 3. místo. Jediný bod je dìlil od 2. místa.
áci soutìili v zastavování vozidel dle pokynù dopravní policie, snímali otisky prstù, støíleli ze vzduchovky, podrobili se nároènému fyzickému i znalostnímu testu. ákùm byla pøedstavena práce Policie ÈR. Následovala ukázka výcviku psù. Dìti si vyslechly zajímavou
pøednášku z trestního práva, která pøispìla ke zvýšení jejich právního vìdomí. Úèastníci akce
navštívili kriminalistické pracovištì, laserovou støelnici, tìlocviènu, obvodní oddìlení, pracovištì sluební kynologie atd. Soutì probíhala formou pøipravených testù.
Den policistou patøil k vydaøené akci, která si získala oblibu u všech zúèastnìných. Úèastníci akce byli odmìnìni hodnotnými cenami. áci si pochutnali na skvìlé pizze a spoleènì s paní
uèitelkou se osvìili na ovocné zmrzlinì. K dobré náladì pøispìlo i nádherné poèasí doprovázené letními teplotami.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Dopravní høištì Mohelnice - 4. roèník
V úterý 22. 9. 2015 se ètvráci vypravili na dopravní høištì do Mohelnice. Zaèali
se pøipravovat na získání øidièského prùkazu na kolo. Doplnili si své znalosti o pravidlech silnièního provozu a také se dozvìdìli, jak by kolo mìlo být správnì vybaveno pro bezpeènou jízdu. Pod vedením instruktorù se v druhé èásti uèili jezdit
podle pravidel.
Poèasí nám pøálo, dìti si dopravní høištì uily, ale pøi samotné jízdì na nauèená
pravidla snadno zapomnìly.
Cesta do Mohelnice nás èeká ještì jednou v kvìtnu, kdy dìti zuitkují znalosti z dopravního krouku, který budou navštìvovat v druhém pololetí. A v pøípadì dobrých výsledkù získají prùkaz cyklisty.
Tøídní uèitelky Radka Kotrašová, Delana Mikolášová

„Podìkování – ZŠ a MŠ Hanušovice ve spolupráci s kabinetem tìlesné výchovy dìkuje fotbalovému klubu Hanušovice za
zapùjèení svého areálu k poøádání sportovní školní akce okrskového kola v pøespolním bìhu“

Pozvání na putovní výstavu „Je ivot náhoda nebo zámìr?“
V pondìlí 19. øíjna 2015 od 8:30 do 19 hodin vás srdeènì zveme na putovní výstavu s názvem: „Je ivot náhoda nebo zámìr?“, na
které mùete shlédnout stejnojmenný film (v 9:00, 12:00, 15:00, 17:00 hodin), prohlédnout si zkamenìliny a 22 bannerù. Tyto velké
plakáty obrazem i slovem popisují jeden z pohledù na vznik Zemì a ivota na ní - pohled, který je pøedstaven na poèátku knihy Genesis v Bibli - stvoøení.
Tvùrci filmu „Stvoøení - náhoda nebo zámìr“ vyuili unikátních zábìrù krás pøírody. Pro všechny, kteøí rádi pozorují pøírodu,
tvoøí a nechají se krásami pøírody inspirovat, bude pøipravena kreativní dílna s rùzným výtvarným materiálem.
Výstavou vás provede a na dotazy bude odpovídat pan Mgr. Pavlem Kosteèka, PhD.
S panem Kosteèkou se mùete setkat i v sobotu 24. øíjna od 16 hodin v Domì kultury, kdy bude mít na toto téma besedu.
Za poøadatele (CASD Hanušovice) Bronislava Hyvnarová, (Bliší informace b.hyvnarova@seznam.cz)

Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích
1. èást
Památným dnem Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích bylo 3. záøí 1945. Toho dne se sešli ti, jim byla jasná hasièsko-samaritánská myšlenka, a zaloili v Hanušovicích Èeský sbor dobrovolných hasièù. Poprvé v dìjinách Hanušovic se dostal hasièský
inventáø, který doposud stále patøil Nìmcùm, do rukou èeských hasièù.
Nebylo mono déle èekat, Hanušovice byly dùleitým prùmyslovým støediskem. Zakládajícími èleny byli bratøi Vojtìch Marèík ml., Josef
Kouøil, Rudolf Ulman, Vojtìch Marèík st., Oldøich Marèík, František Šmotek a Josef Mach. Rozhodli, e vše, co souvisí s hasièstvím, vezmou
do svých rukou v dobì co nejkratší.
(pokraèování na 7. stranì)

Second Hand Potùèník
Nabízíme: - pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663
HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2015

Prodám zahrádku
v zahrádkáøské kolonii v Hanušovicích Nad Nádraím.
Na zahradì o výmìøe 800 m2 je postavena chata a skleník.
CENA DOHODOU – LEVNÌ.
Kontakt: 723 455 218, 606 374 439.

www.hanusovice.info
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovi-

Telefon:

ce. Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

737 274 331

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Koupím usedlost na
chov pštrosù.
Tel: 734 622 739
Koupím pole nebo lesy.
Tel. 602 308 774

Prodám DB 2+1
Na Holbì v panelovém revitalizovaném domì (okna, zateplení výtah), 4. patro. Nízké náklady za uívání bytu: 1500 Kè +
elektøina. Cena za pøevod dru. práv 310 tis. Kè + 120 tis. za revitalizaci.
Tel.: 773 630 270 nebo email: St.Pepa@seznam.cz.
Pøi rychlém jednání moná sleva.

Úèetní poradce Ing. Vlasta Pichová,
Kunèice 70, Staré Mìsto pod Snìníkem
Ušetøete svùj èas i firemní náklady – nechte vedení úèetnictví a optimalizace Vašich daní na nás. Jsme firma s 15 lety zkušeností pøi vedení úèetnictví a daòové evidence v oblasti
restauraèních provozù, autodopravy, slueb v zemìdìlství, obchodù, pekaøství, kadeønictví, spoleèenství vlastníkù bytových jednotek atd. Pojištìní zodpovìdnosti za vedení
úèetnictví a evidenci máme vedeno u Èeské podnikatelské pojišovny.

Nabízíme:
• Kompletní zpracování podvojného úèetnictví pro práv-

nické osoby, spoleèenství vlastníkù bytových jednotek,
pøíspìvkových organizací
• Kompletní zpracování daòové evidence pro fyzické osoby
• Zpracování daní z pøíjmu fyzických osob, daní z pøíjmu
právnických osob vèetnì veškerých povinných pøíloh
• Zpracování danì z pøidané hodnoty vèetnì pøenesené daòové povinnosti
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• Zpracování silnièní danì
• Zpracování danì z nabytí nemovitých vìcí, danì z pøe-

vodu nemovitosti
Zpracování vyúètování danì ze závislé èinnosti
Kompletní zpracování mzdové agendy
Kompletní zpracování personální agendy
Kompletní vyøízení dotace z úøadu práce
Kompletní registraci plátcù DPH, zamìstnavatele
Zastupování na úøadech – i pøi kontrolách – FÚ, OSSZ,
ZP
• Zpracování dalších poadavkù podle Vašich pøedstav
Sídlo Vaší firmy pro nás není smìrodatné, zpracování úèetnictví i evidence zvládneme elektronicky (datové schránky),
popøípadì pøijedeme do Vaší firmy.
Ceny smluvní, podle mnoství dokladù a nároènosti provozu Vaší firmy. Zavádìcí cena pro zpracování úèetnictví spoleèenství vlastníkù jednotek – 130 Kè vèetnì DPH, bytová
jednotka/mìsíc.
Kontakt na telefonních èíslech:
777 819 685 – Ing. Pichová,
604 301 738 – Petra Záhorová,
kanceláø Pekárny Drechsler u èerpací stanice Oil Team.
•
•
•
•
•
•
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Jarmila Anderlová, Anna
Zrníková, Ludmila Joklová,
Eva Winterová, Josefa
Hegerová, Eva Mikulová,
Rùena Sklenáøová, Eva
Štoppelová, Hana
Štìpánková a Jana
Rùièková;
pánové František Felner,
Emanuel Macek, Imrich
Pavol, Jiøí Tomíèek, Pavel
Mareèek, Josef Diòa,
Miroslav Vlk a Vladimír
Karnoš.
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

Toulky po okolí
V minulém èísle našich novin jsem vám slíbil další informace o plánech na vybudování pøehrady nad Hanušovicemi a nìjaké informace o další stavbì evropského významu. Tou je vybudování propojení tøí evropských øek – Odry, Labe a Dunaje.
Nejdøíve ještì doplnìní k prvnímu tématu. Plány na vybudování pøehrady nad Hanušovicemi se samozøejmì zabývali i pøedstavitelé obcí, jich se stavba týká. Všichni vyjádøili svùj nesouhlas s výstavbou a svá vyjádøení zaslali na patøièná místa. Uvádìli
v nich svá stanoviska. Podle nich by to znamenalo zánik nìkolika místních èástí obce a
velice by se zkomplikovala a prodlouila doprava smìrem k našemu mìstu. Ani po dokonèení nádre by tato nepøinesla obcím ádnou výhodu. Nabízí se sice monost rekreace, zvýšení turistického ruchu a vyuití vodní plochy. Ovšem opak je pravdou. U
nádrí urèených pro zásobování pitnou vodou jsou pøísná omezení a veškeré tyto èinnosti jsou zakázány.
O spojení Dunaje s povodím Severního moøe, tedy øekami Odrou a Labem, uvaoval
u èeský král Karel IV. ve 14. století. Od tìch dob se objevilo mnoho rùzných projektù
na tuto stavbu, která i nadále ovšem zùstává pouze ve stádiu návrhù a úvah. Pro vybudování tohoto díla není v souèasnosti ani politická vùle, pøestoe její realizaci podporuje i
prezident Miloš Zeman. Jeho pøípadná realizace by podle optimistických scénáøù mìla
být financována z rozpoètu Evropské unie. Odhadovaný podíl Èeské republiky by se
vyšplhal na 45 miliard korun. A jak souvisí hanušovická pøehrada s tímto vodním dílem? Aby bylo moné propojit tyto tøi øeky v gigantickou vodní cestu napøíè Evropou,
je podle projektantù nutné vybudovat nìkolik desítek tvz. vyrovnávacích vodních
nádrí, které by zachycovaly potøebné mnoství vody v dobì, kdy je jí dostatek (jarní
tání, pøívalové deštì), a pouštìly do vodních tokù pøimìøené mnoství vody v dobì sucha. A k napájení øeky Moravy by tedy tato pøehrada slouila.
(pokraèování na 6. stranì)

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc srpen 2015
Pøes velké prázdniny obvykle poøádám brigády na rùzné úpravy a opravy v klubovnì èi v chatì za Bohdíkovem, stejnì tomu tak
bylo i letos v srpnu. S nìkterými èinnostmi mi pomohl pan Minol se synem Radkem, dále Daniel Dohnal, Richard Marèák a Lukáš
Mihálik, za co jim dìkuji. Zájemci o podrobnosti mohou nahlédnout do záznamù v pøehledu brigád.
Hlavní zábavou srpna byla víkendovka na chatì nazvaná Návrat do Kitajské øíše. Zaèátek v pátek 14. srpna byl vskutku neèekaný, nastala velká bouøka s pøívalovým deštìm. Víkendovka se nesla v duchu pøíbìhù Marca Pola. Celkovì ve víkendové akci vyhrála Natálka, blahopøejeme.
V pátek 21. 8. jsem na dolním sídlišti v Hanušovicích zopakoval úspìšnou vodní skluzavku po plachtì, pak se ještì soutìilo
v házení s ringo kroukem.
Jiné vodní soutìe byly v plánu i v nedìli 30. 8., nikdo z dìtí se však nezapojil.
Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínáme
Dne 6. øíjna 2015 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí
mého manela, tatínka a dìdeèka,
pana Petra Rottera.
S láskou a úctou vzpomínají
manelka a dìti s rodinami.
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Vzpomínáme
Tìko se s Tebou louèilo, tìké je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí, v srdci Tì stále budeme mít.
Dne 10. 10. 2015 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
paní Lýdie Kochové z Hanušovic.
S láskou vzpomíná manel, dcera s rodinou a syn s rodinou.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme mìsto, ve kterém se podle Shakespearova
dramatu odehrál pøíbìh nešastné lásky Romea a Julie.

ovšem chtìli prohlédnout všechny svatostánky ve Veronì, nejspíše by vám na to nestaèil celý týden.

Severoitalské mìsto Verona se nachází v místech, kde øeka

Centrem starého mìsta je ale protáhlé námìstí Piazza delle

Adie opouští hluboké alpské údolí a vytéká do Pádské níiny.

Erbe, nìkdejší øímské fórum a v souèasnosti místo, kde se pravi-

Mìstem samým protékají rychlé vody Adie elegantními zákruty.

delnì konají vyhlášené trhy. Blízké námìstí Piazza dei Signori

I proto mùeme Veronu oznaèit za mìsto mostù, je jich tu celkem

zase obklopují elegantní støedovìké paláce, z nich jeden slouí

deset. Mezi nejznámìjší patøí opevnìný Scaligerský most, vy-

jako radnice. Na stejném námìstí mùete navštívit také nádher-

stavìný z cihel a mramoru u v polovinì 14. století. Støedovìké

nou renesanèní lodii.

jádro mìsta, doslova nabité historickými památkami, vyzaøuje

Kolem celého historického centra je zachovalé mìstské opev-

starobylou atmosférou a bylo právem zaøazeno na seznam pa-

nìní z 15. století. Na nejvyšším místì mìsta stojí hrad Castel-

mátek svìtového dìdictví UNESCO.

vecchio. Je velice zachovalý a v jeho útrobách se nachází

Nejvíce navštìvovanou stavbou ve Veronì je slavný øímský
amfiteátr. Je tøetí nejvìtší v Itálii a byl postaven kolem roku 30 n. l.

stejnojmenné muzeum, ve kterém mohou návštìvníci obdivovat
obrazy, sochy a jiná umìlecká díla pøevánì italských umìlcù.

V letních mìsících se v nìm konají tradièní operní pøedstavení.

Nejstarší stavbou ve mìstì je nepochybnì most Ponte Pietra

Vyhledávají je pro svoji akustiku milovníci tohoto ánru z celého

(Kamenný most). Postavili ho Øímané kolem roku 100 pø. n. l. Za

svìta. Místní kostel San Zeno zase patøí k vrcholùm evropského

2. svìtové války byl vánì poškozen, ale brzy byl zrekonstruován

románského stavitelství. V jeho kryptì kromì jiných mùete

do své pùvodní podoby.

spatøit i ostatky sv. Zena, patrona mìsta. Kromì jmenovaného

A na závìr se podíváme na místo, kam zamíøí kadý návštìv-

kostela se zde nachází nìkolik dalších cenných románských

ník Verony. Asi nebude tìké uhádnout, e to bude Juliin dùm

chrámù, jako je napø. nevelká bazilika sv. Vavøince. Románský

(Casa di Giulietta) se slavným balkónem, údajným dìjištìm mi-

pùvod má také katedrála Duomo, její interiér však byl upraven ve

lostné scény ze Shakespearova dramatu.

stylu pozdní gotiky a renesance. Za návštìvu stojí i dominikán-

-hp

ský kostel Sant´ Anastazia, vystavìný v gotickém slohu na pøelomu 13. a 14. století, který vyniká krásným interiérem. Kdybyste si

Toulky po okolí
(pokraèování z 5. strany)
A ještì pár zajímavostí k propojení øeky Moravy (ústící do
Dunaje) s øekou Labe. Zase jen na papíøe jsou naplánovány dvì
varianty, obì mezi Hradcem Králové a Olomoucí. První varianta vede z Hradce Králové korytem øeky Orlice a propojeným
kanálem do Moravské Sázavy do Zábøehu a pak po øece Moravì
do Olomouce. Druhá varianta by vedla z øeky Orlice korytem

øeky Tøebùvky a vyústila by mimo Zábøeh a v obci Moravièany.
Podle vodohospodáøù, kteøí propagují pøepravu zboí po
vodì, by mìla stavba kanálu jen samé výhody. Vody by se
vyuívalo k výrobì elektrické energie, ušetøilo by se na pøepravì zboí a odlehèilo by se pøeplnìným silnicím, vzniklo by nìkolik tisíc pracovních míst pøi stavbì i po jejím dokonèení. Ale
plány jsou jedna vìc a skuteènost druhá. Budoucnost nám
ukáe, jak to s touto, zatím utopistickou stavbou, doopravdy dopadne.
-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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Historie Sboru dobrovolných hasièù
v Hanušovicích
(pokraèování z 1. strany)
S vírou v srdcích, e hasièská myšlenka mezi Èechy zapustí
koøeny, byla tato první schùze ukonèena.
Po ní následovala øada pracovních schùzí a spousta práce a
obtíí spojených s pøevzetím a doplnìním inventáøe, s náborem
nových èlenù a jejich urychleným výcvikem.
Dne 7. záøí 1945 se konala 2. èlenská schùze ustavujícího
sboru za pøítomnosti deseti bratøí, z nich byli zvoleni prozatímní funkcionáøi sboru. Starostou sboru a souèasnì zbrojmistrem,
strojmistrem a hospodáøem byl zvolen bratr Vojtìch Marèík st.,
velitelem br. František Šmotek, jednatelem br. Josef Kouøil a
pokladníkem br. Rudolf Ulman.
Na 3. èlenské schùzi ze dne 12. záøí toho roku podal starosta
V. Marèík st. referát o pøevzetí veškerého sborového inventáøe.
V následujících dnech byla provedena prohlídka obou zbrojnic
a jejich inventáøù a dále prohlídka všech hydrantù a záchytných
stavù.
Dnem 1. 10. 1945 bylo pojištìno prvních patnáct bratøí u
Hasièské pojišovny v Brnì a zapoèato s jejich výcvikem. Bratr
velitel František Šmotek klade všem bratøím na srdce, aby se
cvièení zúèastòovali v plném poètu, nebo jen tak mùe výcvik
skonèit v dobì co nejkratší.
Na èlenské schùzi dne 29. 11. 1945 oznámil své vystoupení
ze sboru br. starosta V. Marèík.
Té pokladník br. R. Ulman se vzdal své funkce. Proto byly
provedeny dodateèné volby:
Starosta sboru - nezvolen, místostarosta - br. J. Klát, velitel br. F. Šmotek, podvelitel - br. R. Ulman, jednatel - br. J. Kouøil,
zbrojmistr - br. K. Babíèek, pokladník - br. J. Klimeš, èlen výboru - br. F. Crhák.
Dne 17. února 1946 se konala I. Valná hromada sboru. Byly
zde provedeny volby a novì zvoleni:
Starosta sboru - br. J. Klát, místostarosta - br. A. Novotný, velitel br. F. Šmotek, místovelitel - br. R. Ulman, samarit. náèelník - br. M.
Kubíèek, jednatel - br. J. Kouøil, zbrojmistr a hospodáø - br. J. Mach,
pokladník - br. F. Spáèil, revizoøi- br. R. Pagáè, br. M. Person, èlenové
výboru - br. K. Babíèek, br. J. Koudelka, br. L. Šmotek, br. K. Šembera.
Byl té zaloen sbor pøispívajících bratøí.

Na 4. èlenské schùzi 18. èervence se vzdal funkce velitele F. Šmotek. Tuto funkci pøejal Josef Mach, jen byl té velitelem okrskovým.
Hospodáøembyl zvolen A. Novotný, zbrojíøembr. Koudelka. Funkci
místovelitele za R. Ulmana pøejal V. Klíma. Byla zvolena samaritánská hlídka: velitel M. Kubíèek, èlenové V. Klíma a F. Spáèil. Pozdìji
byly pøibrány té tøi samaritánky, je absolvovaly na podzim roku
1946 samaritánský kurs v Šumperku.
Na 2. výborové schùzi 19. øíjna 1946 bylo usneseno v rámci
dvouletého plánu poøídit nový autodopravní vùz HV-8 krytý.
Dne 14. listopadu 1946 pøejal funkci jednatele M. Matuška
po J. Kouøilovi, který, jsa pøedsedou Svazu brannosti, se této
funkce vzdal.
Poèet èinných èlenù sboru na konci roku 1946 byl 25 bratøí a
3 sestry.
František Ambroz
Fotografir: archiv SDH Hanušovice
(pokraèování pøíštì)
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Hanušovický turnaj

„MACAN CUP“

„SPEED BADMINTON
HOLBA CUP 2015“

(volejbalový turnaj dvojic a trojic a setkání bývalých
spoluhráèù i protihráèù)

bude jedním z posledních na celém svìtì v tomto sportu
V sobotu 14. 11. 2015 se do Hanušovic opìt sjedou hráèi a
hráèky jednoho z nejmladších raketových sportù – speed badmintonu. Bude to ale jeden z posledních turnajù v tomto sportu
na celém svìtì. Mezinárodní asociace speed badmintonu toti
rozhodla o zmìnì názvu na crossminton.
Na hanušovickém turnaji budou mít monost si zahrát mezi
sebou v samostatných kategoriích zaèáteèníci, eny a v hlavní
kategorii open všichni, kteøí si chtìjí zahrát s tìmi nejlepšími
bez rozdílu vìku a pohlaví. V této kategorii bude startovat to
nejlepší, co „bìhá“ po speedových kurtech nejen v Èeské republice, ale i ve svìtì:
- Anna Andrlová - mistrynì ÈR z roku 2014 v kategorii en,
bronzová medailistka z loòského ME v kategorii ètyøhra dívek
do 14 let, bronzová medailistka z letošního mistrovství svìta
v kategorii dívek do 18 let a støíbrná z kategorie ètyøhra dívek do
18 let, aktuálnì 11. hráèka svìtového ebøíèku
- Eliška Andrlová – bronzová medailistka z loòského ME v kategorii ètyøhra dívek do 14 let, støíbrná medailistka ze stejného ME
v kategorii dívky do 14 let, letošní mistrynì svìta v kategorii dívek do
18 let a støíbrná z kategorie ètyøhra dívek do 18 let, aktuálnì 4. hráèka
svìtového ebøíèku
- domácí poøádající klub bude reprezentovat také Pavel Podvolecký, dvojnásobný mistr ÈR z roku 2014 (mui + ètyøhra),
bronzový medailista z mistrovství Evropy 2012, jediný èeský
vítìz turnaje svìtové série mezi dospìlými (Praha 2014) a aktuálnì 8. hráè svìtového ebøíèku (všichni jmenovaní jsou z jedné
tréninkové skupiny spoleènì s Blankou Podvoleckou).
Další informace o turnaji èi propozice poskytnou poøadatelé
na e-mailové adrese hanusovacek@seznam.cz. Pøihlásit se na
turnaj je moné do 10. 11. 2015, vèetnì platby startovného. Hrát
se bude speedery match (luté).
Co je speed badminton?
- raketový sport (raketa podobná squashové)
- hraje se speederem (plastový košíèek podobný badmintonovému, je ale tìší a schopný létat vetší rychlostí a na vìtší
vzdálenost)
- høištì tvoøí dva ètverce velké 5,5 x 5,5 m, které jsou od sebe
vzdáleny 12,8 m a není mezi nimi sí
- hráè stojí ve svém „ètverci“ a jeho cílem je odehrát speeder
do „ètverce“ soupeøe, tzn. odehrát ho tak, aby soupeøi speeder
spadl do jeho ètverce.
Mistrovství ÈR ve speed badmintonu pro rok 2015 se koná
v sobotu 10. 10. 2015 v Brnì.
O medaile budou bojovat i hanušoviètí hráèi.
Kde hrát speed badminton v Hanušovicích?
- kadou støedu od 20 do 21 hodin v tìlocviènì ZŠ Hanušovice (pøihlášky a informace na hanusovacek@seznam.cz nebo tel.
732 264 952)
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Všichni, kteøí mají jen rádi volejbal nebo jim název turnaje
nìco pøipomíná, se sejdou v sobotu 24. 10. 2015 v 9.00 hodin
v tìlocviènì ZŠ Hanušovice. Pøihlášky pokud mono pøedem
do 15. 10. 2015 (ale bude moné i na místì).
Informace na e-mailech: hanusovacek@seznam.cz nebo
skhanusovice@seznam.cz, popøípadì na tel. 732 264 952.
Kategorie:
a) soutìní (podmínkou je smíšené drustvo, tzn. min. jedna
ena)
b) nesoutìní (pro ty, kteøí si chtìjí jen lehce „zaplácat“)
c) spoleèenská (pro ty co moc neplánují „jít do dresu“, ale pøijdou si pøipomenout ty, kteøí u kolem volejbalových kurtù „nebìhají“)

Sportovní krouek zaèíná
Sportovní krouek SPV Hanušováèku pro áky 3.-6. tøíd (výjimeènì po dohodì i další) zaèíná 7. 10. 2015 v 17 hodin v tìlocviènì ZŠ Hanušovice. Bude probíhat pravidelnì kadou støedu
od 17 do 18 hodin. Pøi druhé úèastí dítìte v krouku je nutné
uhradit pøíspìvek ve výši 350,- Kè a odevzdat pøihlášku. Pøíspìvek je moné uhradit také na úèet è. 162161691/0300. Do tìlocvièny nezapomeòte èistou sportovní obuv s nebarvící
podrákou! Informace na e-mailu: hanusovacek@seznam.cz.

Volejbalové debly
Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené, sportovních her
a vodní turistiky poøádá v nedìli 25. 10. 2015 další turnaj XVIII.
roèníku hanušovických volejbalových smíšených deblù. Bìhem 18 let se nìkolika desítek turnajù (v kadém roèníku se konalo vdy dva a šest turnajù) zúèastnilo ji nìkolik stovek
úèastníkù. Zájemci se mohou pøihlásit èi vyádat informace na
e-mailové adrese skhanusovice@seznam.cz. Hrát se bude ve
výkonnostních skupinách. Pøihlášky do 14. 10. 2015.

X. roèník florbalového turnaje
„O pohár OZP“
SPV Hanušováèek, který se zaslouil o zaèátek i rozvoj florbalu v Hanušovicích, poøádá pravidelnì na podzim florbalový
turnaj rùzných vìkových kategorií. Letošní roèník je vyhlášen
pro kategorie mladší áci (roèník 2003 a mladší), starší áci
(roèník 2000 a 2002, mladší jen po dohodì), mui a dorost
(roèník 1999 a starší) a mui nad 35 let (roèník 1980 a starší).
Výjimeèností turnaje je, stejnì jako v minulém roce, monost
pøihlášení jednotlivcù, ze kterých bude v kadé kategorii poøadateli sestaveno drustvo. Pøihlášky do 1. 11. 2015. Informace
na e-mailu: hanusovacek@seznam.cz .
-pp
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Sportovní hry
pro seniory a osoby se zdravotním
postiením
Dne 27. 8. 2015 se uskuteènila akce „Sportovní hry pro seniory a osoby
se zdravotním postiením“, kterou jako kadý rok poøádala spoleènost
PONTIS Šumperk, o. p. s., tentokrát ve spolupráci s mìstem Šumperk a
mìstem Hanušovice. Netradièní sportovní klání probìhlo na školním høišti u Základní školy Hanušovice. Spoleèenskou akci pøišel
zahájit pan místostarosta mìsta Šumperk Jan Pøichystal a paní starostka mìsta Hanušovice Ivana Vokurková, kteøí soutìícím popøáli
hodnì štìstí a sil.
Soutìícími byli senioøi z DPS Hanušovice, senioøi z øad široké
veøejnosti z Hanušovic i blízkého okolí, èlenové hanušovického
Klubu 60+, zástupci Svazu zdravotnì postiených Hanušovice, senioøi z Domova dùchodcù Šumperk, obyvatelé DPS Rapotín a senioøi z Diakonie Sobotín. Ti všichni si vyzkoušeli svoji zdatnost
v rùzných sportovních i nesportovních disciplínách.
Soutìící se utkali v sedmi nenároèných disciplínách, kterými byl
napøíklad slalom se lièkou, poznávání surovin dle
hmatu a vùnì, pøesmyèky, zavazování tkanièek na èas,
hod mìšcem atd. Disciplíny byly zvoleny tak, aby vyhovovaly všem úèastníkùm a do soutìe se tak mohly
zapojit i osoby se zdravotním postiením. Jednotlivé
týmy si samy vybíraly svá jména, a tak nám tu soutìili
Tygøi, Snìenky a Machr, tým A je to. Také v letošním
roce byla odmìnìna tøi nejlepší drustva s nejvìtším
poètem bodù. Zástupce kadého drustva obdrel keramickou medaili vyrobenou klienty spoleènosti Pontis, krásnou kvìtinu a dárkový balíèek. V prùbìhu
celého horkého odpoledne se mohli soutìící obèerstvit u stánku, kde jsme pro nì pøipravovali langoše,
klobásy na grilu a jiné pochutiny. K tanci a poslechu
zahrála hudební skupina V+H Retro, která pøipomnìla
šlágry minulých let. Moc se líbila a
nìkteré spolky si hudbu rezervovaly
na své další akce. A došlo také na tanec!
Dìkujeme všem, kteøí se Sportovních her zúèastnili, a dìkujeme také
tìm, kteøí napomohli s jejich uskuteènìním.
V pøíštím roce se tìšíme na shledání s vámi, tøeba zase ve vašem mìstì.

Tereza Moravcová, Pontis
Šumperk, o. p. s. a Eva
Pospíchalová, mìsto Hanušovice
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„Louèíme se s prázdninami“
V pondìlí 31. 8. 2015 v odpoledních hodinách probìhla na høišti ZŠ a MŠ Hanušovice akce “Louèíme se s prázdninami”. Organizace akce se zhostila nezisková
spoleènost SPOLEÈNÌ – JEKHETANE, o. p. s. ze Šumperka, která na území mìsta
poskytuje sociální sluby. Akce se uskuteènila za podpory mìsta Hanušovice.
Úvodem bych chtìla podìkovat mìstu Hanušovice za spolupráci pøi organizování této akce, jmenovitì paní Evì Pospíchalové. Rovnì bych chtìla podìkovat ZŠ a
MŠ Hanušovice za monost vyuití høištì, panu øediteli školy Františku Felnerovi za
veškerou pomoc a všem dobrovolníkùm zapojeným v pøípravì a realizaci této akce.
Zábavné odpoledne plné her, soutìí a dalších zábavných atrakcí jsme pøipravili
pro dìti, jejich rodièe, prarodièe i další rodinné pøíslušníky. Celkovì se na høištì pøišlo „vyøádit“ kolem 200 lidí, z toho asi polovina dìtí. Po celou dobu programu mohli
návštìvníci plnit úkoly a sbírat razítka na jednotlivých stanovištích. Za plný poèet razítek si dìti odnesly domù odmìnu – balíèek, ve kterém mohly v duchu názvu akce
„Louèíme se s prázdninami“ najít rùzné školní potøeby a pomùcky, které mohou
vyuít ve škole. A jaké úkoly dìti musely plnit? Házení balonkù do terèù, skládání
velkých obrázkových puzzlí, skákání v pytlích kolem pøekáek a další aktivity. Jednu z netradièních disciplín, støelbu ze vzduchovky, si pro návštìvníky akce pøipravil
Sportovnì støelecký klub AVZO Hanušovice. Velkému nadšení ze strany malých i
velkých se tìšil skákací hrad, kam se dìti jen hrnuly. Pro ty, kteøí si chtìli nìco vyrobit, byla pøipravena výtvarná dílnièka. Tam si dìti vytváøely pomocí šablon a temperových barev rùzné pestrobarevné výkresy a školní rozvrhy. Jedním z hlavních bodù
programu bylo vystoupení klukù z taneèní skupiny BOYS, vítìzù svìtového poháru,
vicemistrù ÈR a úèastníkù Mistrovství Evropy, kteøí pøedvedli hip hop a street dance. Skupina mìla pøipravený i taneèní workshop, kde se zájemci uèili taneèní prvky
hip hop a street dance. Další taneèní skupina LULUÏORI pøedvedla tradièní romské
tance. Dalším bodem programu byl hanušovický Sbor dobrovolných hasièù, který
pøispìl ukázkou své techniky. Na konci akce vìtšina dìtí spokojenì odcházela
domù. Akce probìhla úspìšnì za krásného poèasí a drobného obèerstvení, kterým
pøispìli obèané mìsta. Jsme rádi, e se hanušoviètí obèané se svými dìtmi dostavili
v tak hojném poètu a krásnì proili poslední den prázdnin. Budeme se na vás tìšit v pøíštím roce.
Všichni jste srdeènì zváni na prohlídku fotek z akce „Louèíme se s prázdninami“ , k te r á s e b u d e k o n a t v
prostorách Mìstského úøadu Hanušovice, v knihovnì Hanušovice a na Základní
škole Hanušovice.
Za spoleènost Spoleènì-Jekhetane, o. p.
s., pob. Šumperk, Beata Jersáková

Prázdniny se SPOLEÈNÌ-JEKHETANE
I bìhem letošních prázdnin mohly dìti v Hanušovicích vyuít pøíleitosti
a úèastnit se nìkterého ze dvou výletù, které pro nì pøichystala nezisková organizace SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s. Spoleènost na území mìsta poskytuje sociálnì aktivizaèní sluby rodinám s dìtmi.
V období letních prázdnin, kdy se dìti neuèí, nastává období her, a tak se i
naši pracovníci snaí pøizpùsobit svou èinnost prázdninové náladì a pomáhají zajistit dobré a kvalitní zpùsoby trávení volného èasu prostøednictvím
nejrùznìjších sportovních a jiných zábavných zájmových aktivit. To všechno pro dìti podnikáme, aby se dìti, které zùstávají pøes prázdniny doma, nemusely nudit a pak tøeba zaèít vyvádìt nìjakou neplechu. A tak se i letos
pracovníci organizace vydali s dìtmi hned na dva výlety. Jedním z hlavních
cílù, proè jsme se pro výlety rozhodli, je snaha pøiblíit a ukázat rodinám
monosti, kam vyrazit na rodinný výlet s dìtmi a nabídnout dìtem smysluplné trávení volného èasu.
První z výletù se uskuteènil hned zkraje prázdnin. Dìti si uily výlet do
Olomouce, kde hlavním bodem programu byla návštìva Lanového centra
PROUD. Tam se dìti vyøádily na lanových pøekákách, pøes které vedla cesta za záchranou troseèníka na pustém ostrovì. Dìti si rovnì vyzkoušely napøíklad dojení mléka nebo stavìní stanu. Vítaným osvìením v parném dni
byla pro dìti také monost pobýt u mìstských kašen èi návštìva kulturních
památek s dominantou katedrály sv. Václava. Výlet jsme završili dobrodrunou cestou vlakem, kterou všechny dìti zvládly s úsmìvy na tváøi.
(pokraèování na 13. stranì)
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Prázdniny se SPOLEÈNÌ - JEKHETANE
(pokraèování ze 12. strany)
Pro velký úspìch se na konci prázdnin uskuteènil také druhý výlet. Tentokrát jsme se s dìtmi vydali do Šumperka, a to do místního muzea. Proè s dìtmi do muzea? Celé léto se v muzeu konala interaktivní „výstava“ pro dìti Pojïme, dìti, budeme si hrát. Dìti si
mohly vyzkoušet nejrùznìjší hlavolamy, pohrát si s hraèkami, sloit puzzle
nebo si tøeba zahrát minigolf. Dìtem jsme tak chtìli ukázat, e v muzeu nemusí být jen nuda a pruda pøi poslouchání výkladu a bezcílném bloumání od
vitríny k vitrínì. Dalším ze zajímavých míst, které jsme s dìtmi v Šumperku
navštívili, byla expozice Èarodìjnických procesù, která takté není klasickou muzejní výstavou. Dìti si výlet velmi uily.
Na samotném sklonku prázdnin se uskuteènila akce s názvem Louèíme
se s prázdninami, na které si mohly dìti spoleènì s rodièi, prarodièi a dalšími
rodinnými pøíslušníky naposled o prázdninách uít nejrùznìjší hry, soutìní disciplíny a zábavné aktivity. O této akci si mùete pøeèíst více v samostatném èlánku.
Prázdniny sice skonèily a všechny dìti ji sedí ve školních lavicích,
avšak naše aktivity pokraèují i v novém školním roce, ve kterém se opìt tìšíme na spoleènì strávené chvíle.
Všechny letní aktivity se uskuteènily v rámci projektu SPOLEÈNÌ
v Hanušovicích, za finanèní podpory ÚV ÈR a RVPZRM.

Pár fotoohlédnutí od našeho pøispìvatele Petra Fiedlera z Pivovarských
slavností 2015
1. Koèár v doprovodu mušketýrù pøiváí pøedstavitele mìsta a pivovaru
ke slavnostnímu zahájení.
2. Ukázka z taneèního vystoupení mládee.
3. Zpívá stále úasná Petra Janù.

Naše zdraví (43)
Rakytník je rostlina dvou protikladù. Na jedné stranì
jeho oranové bobule jsou doslova nadupané energií a
zdravím, na druhé stranì je tato rostlinka pøímo postrachem zahrádkáøù. Dokáe se toti na zahrádce plíivì roztahovat a jen tak ho nìco nezastaví.
Kdy vyjmenujeme všechno, co rakytník obsahuje,
zjistíme, e máme pøed sebou skuteèný poklad. V plodech
je velké mnoství vitamínu C, A, E, F, D, K, skupiny B a
rutin, ale i hoøèík, elezo, síra, bór a titan, pektiny, tøísloviny a organické kyseliny. Jen pro pøedstavu – kdybychom
snìdli kilogram tìchto bobulí, dostali bychom do tìla dávku vitamínù A a C, kterou tìlo potøebuje na pùl roku.
Sušené i èerstvé plody rakytníku toho umí opravdu
hodnì. Hojí oèní neduhy, pùsobí jako antisklerotikum,
pomáhají pøi nemocech kloubù, tlumí bolesti, ošetøují poranìní i koní problémy jako neidy, bércové vøedy, popáleniny, zklidòují aludeèní vøedy. Asi jen málokterá
rostlinka má tolik síly a moností vyuití. Navíc se po rozHANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2015

drcení vyuívá skoro celá, protoe i v kùøe i trnech má údajnì pøítomný alkaloid hippopein, který se pouívá jako protinádorový prostøedek.
Léèivý olej z rakytníku se získává nejen z plodù, ale i z listù, nadrcené duiny, i z drceného semene. Lisuje se za studena i za tepla.
Vzhledem k obsahu flavonoidù je dobré olej i plody uchovávat v temnu. V oleji jsou rozpuštìny snad všechny moné olejové vitamíny.
Proto je velice vhodný pøi zánìtech v celém zaívacím traktu.
Samotný keø dorùstá do výšky i nìkolika metrù, pokud ho pravidelnì nestøíháme. Po vysazení se ji druhý rok zaène plíit boèními koøeny do okolí. Proto je nìkdy vyuíván ke zpevnìní pùdy. V dalším roce
tato skryté koøeny obrazí nové výhony. Jestlie ho vèas nezarazíme,
mùe v zahrádce nadìlat pìknou paseku. Rakytník je dvoudomá rostlina a to znamená, e k plodnosti je zapotøebí samèích a samièích rostlin. Obvykle staèí na pìt samic jeden samec na návìtrné stranì, tedy
tak, aby vítr vyslal pyl tím správným smìrem.
Plody rakytníku jsou oranové bobule velikostí mezi borùvkou a
tøešní. Hodí se ale spíš do marmelád, na šávy apod. Na bìnou konzumaci jsou opravdu hodnì kyselé a trpké.
- hp
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CHARITA ŠUMPERK pøedstavuje novou aktivitu pro peèující osoby
Peèujete doma o dlouhodobì nemocného? Kdo peèuje o Vás?
Péèe o seniory a dlouhodobì nemocné v domácím prostøedí je v souèasnosti moderním trendem.
Peèující rodina ve spolupráci s ošetøujícím lékaøem a agenturou domácí péèe dokáí roky kvalitnì peèovat o nemocného.
Jak je to ale s peèujícími osobami? Èasto se po dlouhou dobu starají o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníèky. Nezøídka odejdou ze zamìstnání, a tím pøijdou o kolegy a známé. Ocitají se v izolaci, ztrácí pøirozené kontakty se svým okolím a nemají
monost se s nikým podìlit o své radosti a trápení.
Jak dlouho se dá taková situace vydret? Jak se do ní nedostat? Odpovìï na tyto otázky není jednoduchá a urèitì bude do jisté
míry natolik individuální, jak jen jsou rozdílní peèující. Je však zøejmé, e peèující osoby potøebují efektivní podporu okolí, aby vše
dokázaly zvládat. „V rámci zkvalitnìní péèe o naše klienty se v poslední dobì zamìøujeme mimo jiné na peèující osoby,“ øíká Marie
Vychopeòová, øeditelka Charity Šumperk, a dodává, e se zamìstnanci snaí vidìt pacienta èi nemocného v kontextu rodiny a prostøedí, ve kterém ije. Pokud napøíklad o rodièe peèuje tøi roky dcera, která nemìla po celou dobu volný víkend nebo nebyla v kinì èi
na dovolené, je velká pravdìpodobnost, e bude vyèerpaná a bude pod vlivem rùzných emocí. „ Z této znalosti domácího prostøedí
vznikla myšlenka vytvoøit prostor pro peèující osoby v podobì pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy a zaloili
jsme svépomocnou skupinu pro peèující,“ uvádí Marie Vychopeòová. Setkávání umoní peèujícím sdílet nejenom své zkušenosti,
ale i radosti nebo obavy. Peèující, kteøí se mohou cítit izolovaní, mají také pøíleitost najít nové známé a navázat spoleèenské kontakty. Skupina bude pracovat pod vedením zkušeného terapeuta a bude se scházet kadé první úterý v mìsíci v prostorách Charity Šumperk v 15 hodin.
Do skupiny je moné pøicházet pravidelnì nebo podle potøeby. Náplò jednotlivých setkání se bude øídit potøebami jejích èlenù.
Pokud máte zájem úèastnit se práce ve skupinì, pøihlaste se telefonicky na èísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu
info@sumperk.charita.cz.
Více informací o svépomocné skupinì pro peèující i o dalších aktivitách Charity Šumperk naleznete na www. sumperk.charita.cz

Kupte si pastelku „umìní ít ve tmì“
Témìø kadý z nás si nìkdy na vlastní kùi zail pocit nejistoty a strachu pøi pohybu poslepu, kdy tøeba na schodech náhle zhaslo svìtlo nebo pøi høe „na slepou bábu“. ijí však mezi námi lidé, kteøí se bez zraku musí obejít 24 hodin dennì. I ty nejobyèejnìjší èinnosti všedního dne se bez zraku zvládají mnohem hùøe a vyadují kromì pevné vùle a velkého soustøedìní také zvládnutí
speciálních dovedností. Nestaèí jen vzít bílou hùl a vyrazit ven. Nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu je otázkou nìkolika mìsícù intenzivního tréninku. Tuto i další dovednosti, vedoucí k samostatnosti (napø. ètení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici poèítaèe a nácvik péèe o domácnost vèetnì vaøení bez zrakové kontroly), uèí instruktoøi Tyfloservisu ji 24.
rokem. Výuka probíhá èasto u klienta v domácím prostøedí, bere do úvahy potøeby, monosti a schopnosti zrakovì postieného èlovìka. Èastým dùvodem návštìvy v Tyfloservisu je také výbìr vhodné optické pomùcky, která umoní opìtovné ètení, pokud brýle ji
nepomáhají.
Dne 14. øíjna probìhne u pøíleitosti Mezinárodního dne bílé hole celonárodní sbírka Bílá pastelka. Obèané Hanušovic, jako i
ostatních mìst na celém území republiky, budou mít pøíleitost koupit si bílou pastelku „umìní ít ve tmì“ a podpoøit sluby pro zrakovì postiené, které bezplatnì poskytuje obecnì prospìšná spoleènost Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR.
Regionální støedisko organizace sídlí v Šumperku na ulici 8. kvìtna 22. Bezplatné sluby jsou dostupné všem, kteøí mají v dospìlém
vìku váné potíe s vidìním.
Sbírka má mnohaletou tradici a dobré jméno. Dobrovolníci v trièkách s logem sbírky nabízí veøejnosti ke koupi za 20,- Kè bílou
pastelku jako symbol ivota nevidomých. Poøadatele tìší, e sbírka vzbuzuje zájem a hlavnì ochotu a dùvìru u dárcù a v jediném
dni spouští velikou lavinu solidarity. Kadá dvojice bude vybavena zapeèetìnou kasièkou, jmenovkami s plnou mocí a na poádání
pøedloí osvìdèení o konání sbírky.
Výtìek sbírky je kadoroènì pro tyto neziskové organizace významným zdrojem prostøedkù. Podpoøí celostátní projekty Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, napø. výcvik vodicích psù a vydávání èasopisu pro nevidomé, ale rovnì podpoøí
sluby pro zrakovì postiené v Šumperku a okolí: napø. sociálnì právní poradenství a volnoèasové aktivity. Organizátoøi dìkují
všem dárcùm i dobrovolníkùm. Více informací na www.bilapastelka.cz, www.sons.cz.
Zajímavosti ke sbírce Bílá pastelka:
- Letos probìhne ji 16. roèník celonárodní sbírky.
- Sbírka se koná pøi pøíleitosti Mezinárodního dne bílé hole. Bílá pastelka pøipomíná bílou hùl, která je nejen symbolem slepoty,
ale pøedevším symbolem dùstojného ivota nevidomých. Bílá hùl zvyšuje bezpeènost nevidomých v dopravním provozu a pomáhá
zrakovì postieným s orientací v okolním prostøedí.
Bílá pastelka je také symbol neviditelných linií ve tmì, podél kterých se nevidomí s pomocí bílé hole pohybují.
- Zakoupit si mùete pastelku nejen s bílou, ale také s hezky barevnými tuhami.
- Výtìek celostátní sbírky na celém území ÈR v loòském roce èinil témìø 1,8 milionu korun.
- V Hanušovicích se v roce 2014 vybralo necelých 6000,- Kè, bude to letos 14. øíjna více ne 6000,- Kè?
Dìkujeme Vám.
František Vyhnálek, Bílá pastelka 2015, Hanušovice

