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

ADVENT 2016
Mìsto Hanušovice
vás srdeènì zve na

ADVENTNÍ KONCERT
Pøedstaví se „Dámská valašská cimbálová muzika Radhoš“,
která vystoupí v sobotu 26. listopadu v 17:00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Hanušovicích.
Doprava zajištìna autobusem, odjezdy od 16:30 hod. ,
zastávka u viaduktu, zastávka u Potravin a zastávka Hanušovická lesní, a. s.

TRADIÈNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOÈNÍHO STROMU
Rozsvícení vánoèního stromu probìhne v pátek 2. prosince pøed budovou
Mìstského úøadu Hanušovice. Pravá vánoèní atmosféra na Vás dýchne pøi
programu, který je pøipraven. Obèerstvení zajištìno pro zahøátí dìtí i dospìlých.
Dìkujeme všem za pøízeò a pøejeme vám pohodový pøedvánoèní èas.
Mìsto Hanušovice,
Ivana Vokurková, starostka mìsta
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 49 - 12. 9. 2016
- schválila program 49. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
12. 9. 2016
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice FK Hanušovice
- rozhodla neposkytnout individuální dotaci na provoz zaøízení v Olomouci
- vyslovila souhlas s umístìním sídla spolku SK Hanušovice
v budovì ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas s umístìním sídla spolku SPV Hanušováèek v budovì ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila sníení poplatku za pronájem pøísálí DK Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice è. III/44645 – Branná-Vikantice z dùvodu rekonstrukce
komunikace
- schválila výsledek výbìrového øízení na akci „Dovybavení
JSDH mìsta Hanušovice dopravním automobilem“ a schválila
uzavøení kupní smlouvy s vybraným uchazeèem
- vyslovila souhlas se stavbou „Hanušovice, sídlištì Holba,
chodníky - I. etapa“
- vyslovila souhlas se stavbou „Chodníky mìsta Hanušovice
- silnice II/369 – II. etapa“
- uloila domluvit termín schùzky se zástupcem spoleènosti
SLEZAN Frýdek-Místek ve vìci nabídky prodeje pozemkù
- schválila smlouvu o zhotovení vlajky mìsta Hanušovice
(grafický návrh)
- vzala na vìdomí informaci ohlednì zapoèetí stavby pøelokou veøejného osvìtlení na Školní ulici, Hanušovice
- neschválila provedení nákladné opravy nakladaèe UN–053
- vyslovila souhlas se stavbou „Domovní kanalizaèní pøípojky Hanušovice, ul. Hlavní, Hynèická, Na Vyhlídce, Na Vinici +
ul. Údolní“ za konkrétních podmínek
- vyslovila souhlas se stavbou „Vodovod v ulici Hynèická“
na st. pl. 89/23, na pè. 553/2; 553/3; 598/3; 657/22; 657/24;
657/25 v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila Smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení sluebnosti
inenýrské sítì a souhlas se zøízením stavby VHZ 2016/15 s investorem stavby „Vodovod v ulici Hynèická, Hanušovice“
- vyslovila souhlas se stavbou „árová–Prameny, nové
NNv“
- vyslovila souhlas se stavbou na pozemku pè. 862/11, ost.
plocha v kú. Hanušovice
- schválila provedení vypracování návrhu monosti rozšíøení
místní komunikace na ul. Sportovní, Hanušovice vèetnì
moností parkovacích stání
- uloila prokonzultovat poadavek pracovníka týkající se
uívané výpoèetní techniky s vedoucím IT firmy
- schválila zadávací dokumentaci pro výbìr nejvhodnìjšího
uchazeèe týkající se akce „Stavební úpravy komunikace na pozemku pè. 798/1 v kú. Hanušovice (ul. Jesenická)
- schválila návrh – Výzva k podání nabídek veøejné soutìe
na „Nájemce multifunkèního centra sociálních slueb“ na ul.
Školní, Hanušovice
- schválila dodatky – prodlouení nájemních vztahù nájemníkùm uívajícím byt ve vlastnictví mìsta Hanušovice

- schválila ukonèení nájemního vztahu na uívání bytu ve
vlastnictví mìsta Hanušovice z dùvodu zvláš hrubého porušení
nájemní smlouvy
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodej èástí
pozemkù p.è. st. 152/3, zastavìná plocha nádvoøí, zboøeništì,
pè. 432/1, zahrada, 432/3, zahrada v kú. Hanušovice
- schválila provedení terénních úprav a výstavby okapového
chodníku pøed budovou MŠ Hanušovice; schválila provedení
prací firmou s nejvýhodnìjší cenovou nabídkou
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 50 - 29. 9. 2016
- schválila program 50. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
26. 9. 2016
- vzala na vìdomí Zprávu o prùbìhu likvidace Hanušovické
obchodní, s. r. o. „v likvidaci“ za období od 1. 8. 2016–31. 8.
2016
- schválila rozpoètové opatøení è. 4 v roce 2016 a jeho zapracování do období úèetní závìrky záøí 2016
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
nebytové prostory v domì èp. 137 na ul. Hlavní, Hanušovice, na
úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila pøidìlení bytu v Potùèníku
- schválila poøádání divadelního pøedstavení, inscenace pro
dospìlého diváka v DK Hanušovice dne 5. 11.2 016 v 18:30 hodin, s názvem „Ryba ve ètyøech“
- schválila uzavøení Smlouvy o dílo na realizaci akce vybudování veøejného osvìtlení na pozemku pè. 1602 v kú. Hanušovice
- schválila udìlení souhlasu mìsta Hanušovice s umístìním
stavby v ochranném pásmu lesa leícím ve vzdálenosti menší
ne 50 m od parcely è. 1161/2, lesní pozemek v kú. Hanušovice,
ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila vydání pøedbìného souhlasu s umístìním informaèních zobrazovacích panelù v Hanušovicích, které budou informovat veøejnost o aktuálních odjezdech spojù a podmínkách
pøepravy
- vyslovila souhlas s udìlením licence k provozování vnitrostátní veøejné linkové dopravy na linku 700180 Králíky–Hanušovice od 11. 12. 2016 do 30. 11. 2019, dopravci Josef Pinkas,
Králíky
- schválila zakoupení osobního vozidla pro mìsto Hanušovice s výhradním pouíváním Mìstskou policií Hanušovice
- schválila realizaci výsadby ivého plotu na parcele pè.
2196/1 v kú. Hanušovice, v lokalitì Na Holbì
- schválila zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do výzvy MŠMT è.
02 16 023 – Podpora škol formou projektù zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
- schválila provedení realizace akce – výroba a montá doplòujících herních prvkù na zahradì Mateøské školy Hanušovice,
ul. Hlavní
- schválila prezentaci mìsta Hanušovice v magazínu o Moravì – oblast Jeseníky
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Podìkování ZŠ a MŠ Hanušovice
Dìkujeme Fotbalovému klubu Hanušovice za zapùjèení svých prostor pro poøádání okrskového kola
v pøespolním bìhu pro áky hanušovické školy. Tomáš Rajnoha
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Podìkování

ZŠ a MŠ Hanušovice dìkuje mìstu Hanušovice, konkrétnì paní starostce Ivanì Vokurkové a panu Františku Ambrozovi, za zakoupení nádob na tøídìný odpad do budovy školy a školní jídelny.

Koordinátor
EVVO
Tomáš
Rajnoha

Tøíkrálová sbírka 2017
v Hanušovicích
Tøíkrálové koledování bude u nás probíhat jako kadým rokem, informace najdete v prosincovém èísle novin. Rádi
bychom oslovili zájemce z øad rodièù, kteøí
by se na sbírce chtìli podílet se svými dìtmi - pøidejte se prosím k dosavadním koledníkum. Pokud budete mít zájem o
spolupráci, napište na email: frantisekfelner@seznam.cz.
František Felner,
koordinátor tøíkrálové sbírky

„Ekologický koutek“
v budovì ZŠ Hanušovice
V letošním školním roce vznikl v budovì naší školy
v rámci environmentálního vzdìlávání „ekologický
koutek“, který je umístìn pøi vstupu do budovy školy.
Koutek bude slouit ákùm a návštìvníkùm školy k informovanosti ohlednì oblasti ivotního prostøedí.
V tomto školním roce bude zamìøen na odpadové hospodáøství. V kadém školním roce bude „ekokoutek“ prùbìnì doplòován a aktualizován o nové materiály a
téematiky.
Spolupracovat budeme prozatím s mìstem Hanušovice, konkrétnì s panem
Františkem Ambrozem, dále pak se spoleèností Ekokom a spoleèností Tonda
Obal.
Chtìl bych podìkovat sleènì Terezii
Felnerové, která nám ekologický koutek
graficky vyzdobila, a panu Františku Ambrozovi za dodaný materiál.

Koordinátor EVVO
Tomáš Rajnoha
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.

Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)

Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou
maximálnì 250 znakù.

Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663

KOMERÈNÍ INZERCE

Urgentnì koupím chalupu v okolí sjezdovky - OH. Tel.: 603 202 143

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

Turistická vycházka spojená s poznáváním historických památek mìsta
Poslední záøijový den jsme se spoleènì s áky 8. B vypravili pod vedením paní uèitelky Vladimíry ídkové a paní uèitelky Aleny
Divišové na turistickou vycházku spojenou s poznáváním historických památek našeho mìsteèka v horních Hanušovicích.
Cestou jsme navštívili pozdnì renesanèní, roku 1738 barokizovaný farní kostel sv. Mikuláše. Pøed jeho vchodem na nás èekal pan
faráø, jen nás seznámil s historií kostela a významnými památkami nacházejícími se v jeho nitru. Pøiblíil nám ivot sv. Mikuláše,
po nìm je kostel pojmenován, zavzpomínal na
ivot sv. Františka i dodrování køesanského
Desatera.
Po spoleèném fotografování jsme si prohlédli pøilehlý areál, v nìm se nachází empírová
fara z let 1833–1834, barokní socha sv. Jana
Nepomuckého z r. 1748 a empírový sloup
z roku 1825. Zaujala nás bývalá rychta èp. 58.
Tato stavba je pøíkladem lidové architektury
z 1. poloviny 19. století, ještì nedávno vyuívaná jako stylové soukromé pohostinství.
A ponìvad se blíila doba svaèiny, vyuili
jsme pozvání rodiny Procházkovy a Zatloukalovy v Hanušovicích, Na Vyhlídce - k jejich
ohništi s moností opéci si špekáèky a odpoèinout si. Šikovný Jiøí Marinov rozdìlal oheò,
ostatní spoluáci donesli døevo a pak u nic nebránilo tomu, opékat si pøinesené uzeniny. Pøi
dobrém jídle a pití jsme si pøíjemnì povídali a
høejivé sluníèko nám dodávalo dobrou náladu.
Pøed polednem jsme se vydali v plném poètu na zpáteèní cestu.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat
panu øediteli školy Františku Felnerovi za
zajištìní prohlídky místního kostela, panu
faráøi Petru Dolákovi za zajímavý výklad,
rodinì Procházkovì a Zatloukalovì za poskytnutí zázemí k opékání i chutné obèerstvení a paní uèitelce Vladimíøe ídkové za
pedagogický doprovod.
Nina Kremlièková,
Markéta Pjosová,
ákynì 8. A
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Marie Chrudinová, Jana
Jelínková, Dana Koèí, Nadìda
Záhorová, Jana Bandová, Jana
Mazáková, Dana Vinklerová a
Ingrid Winterová;
pánové Julius Kolár, Miroslav
Šmotek, Zdenìk Matìjèek a
Stanislav Berlinský.
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
Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce,
tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc záøí 2016
Vìtší èást programu v záøí èinila pracovní èinnost. Pøipravil jsem døevo na
zimu na zatopení v kamnech v klubovnì.
Dále jsem pro nalezenou koèku vyrobil
ze døeva visutou plošinu s prostorem pro
jídlo a spaní – pomohl mi kamarád Silvestr Salaj a Mirek a Terezka Vyroubalovi, kterým dìkuji za spolupráci. Dìti
alespoò poznaly nìkteré tábornické dovednosti pøi práci s kladivem, høebíky,
sekerou a pilou. Rovnì je mùe tìšit, e
udìlaly nìco dobrého pro zvíøe v nouzi.
Podìkování patøí té paní Ganèevové,
která kocoura pravidelnì krmí.
V zábavné èásti si dìti zahrály s kartièkami se symboly z naší klubové historie a dále nìkolik kol hry Na pukavce.
Zejména dìvèata se poøádnì protáhla pøi
podbíhání èi pøeskakování rotujícího
lana. Následovalo pøeskakování otáèejícího se lana v kruhu a nakonec pøetahování lanem ve drustvech.
V pátek 30. záøí jsem pro cyklisty pøipravil pøekákovou závodní dráhu,
s pøekákami: houpaèka, koleje, slalom
apod. Pozdìji dìti zkoušely probìhnout
trasu i bez kola. Nejvíc se jim líbila houpaèka.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Toulky po okolí
Koncem srpna opustila tento svìt naše nejúspìšnìjší sportovkynì – gymnastka Vìra
Èáslavská. Všichni víme, jak svými výkony proslavila naši republiku ve svìtì.
Málokdo z nás však ví, e èást své pøípravy na olympiádu v Mexiku proila v našem
okolí.
Reprezentaèní drustvo našich gymnastek bylo pøed zmiòovanou olympiádou na
soustøedìní v Šumperku. Místo bylo vybráno pro skvìlé místní podmínky. Bìhem soustøedìní však pøišel smutný den, 21. srpna 1968, tedy den invaze vojsk Varšavské
smlouvy do naší zemì. Vìra Èáslavská, která pøedtím v èervnu podepsala Dva tisíce
slov (dokument, jeho autorem byl Ludvík Vaculík, poadoval ještì více svobod, ne
nabízeli tehdejší reformní komunisté), invazi v Šumperku silnì proívala a zákonitì se
zaèala cítit v ohroení. Proto den po vstupu vojsk se sešel správce tìlocvièny s tehdejším náèelníkem Horské sluby panem Zerzánìm. Správce mu oznámil, e mu volali
z tehdejšího Okresního výboru KSÈ, e je sportovkynì v nebezpeèí a e by bylo nejlépe ji nìkam schovat, aby zmizela ruské NKVD z oèí. Pan Zerzáò zašel za tehdejší trenérkou reprezentantek Jaroslavou Matlochovou a domluvil se s ní, e ji potajmu
odveze na chatu Vøesová studánka (dnes ji nestojí). Jako náèelník HS tam mìl
sluební byt. Problém nastal, jak ji do horské chaty dopravit. Sám mìl pouze „embéèko“ (Škoda MB 1000), to by se tam nevyhrabalo. Bylo potøeba menší terénní vozidlo.
Naštìstí šumperský aeroklub, jeho je pan Zerzáò dodnes èlenem, mìl ruský GAZ. Ten
si potajmu pùjèil, s gymnastkou projel tanky pøeplnìný Šumperk a šastnì se spolu dostali na Vøesovku. Tam gymnastka v „bojových podmínkách“ pokraèovala v tvrdé pøípravì na olympiádu. Kladinu cvièila na kládì, shyby na stromì, prostná na mechu a na
lesní cestì trénovala rozbìh a pøeskok. Fyzièku si udrovala i tím, e pøehazovala uhlí.
Ke konci pobytu pøivezli na chatu uhlí na zimu, a tak se i o nìj pozdìjší olympijská vítìzka postarala. Podle jejího zachránce byla tehdy sebevìdomá, cílevìdomá, vytrvalá a
zarputilá a hlavnì pøesvìdèená, e to vše nedìlá pro sebe, ale pro svùj národ. Zkrátka u
tam v horách si vytýèila cíl, e všechna ta úskalí a døinu promìní ve zlatou medaili. Po
dvoutýdenním azylu ji zase v tichosti odvezli do Prahy. Èím ménì lidí o jejím pobytu
vìdìlo, bylo v tehdejší nejisté dobì samozøejmì lépe.
Pan Zerzáò se s Vìrou Èáslavskou pravidelnì setkával, a to i v dobì, kdy byla, jak se
øíkalo, „na èerné listinì“. Mìl tu èest ji doprovázet i v roce 2013, kdy v Šumperku vyhlašovala sportovce roku. Naposledy se vidìli vloni. To v našem kraji natáèeli Japonci
dokument o naší významné sportovkyni. Pro nì toti byla od olympiády v Tokiu bohyní. Japonští filmaøi sem pøijeli na podzim a chtìli, aby je provedl místy, kde se skrývala
a trénovala. Japonci mu pak poslali DVD s hotovým filmem. Je bohuel v japonštinì,
zatím nebyl pøeloen. Tøeba ho nìkdy nìkterá naše televize nebo agentura odkoupí a
budeme se moci s tímto zajímavým dokumentem seznámit.
-hp

Vzpomínáme
Kadý, kdo poznal Tì, mìl Tì rád.
Umìla jsi pomoci, poradit i rozesmát.
Takoví lidé by nemìli umírat…
Èas plyne, bolest stále zùstává.
Dne 20. listopadu 2016 by se doila 70. narozenin
paní Boenka Vrbová.
S úctou a láskou stále vzpomíná manel, dcera a syn s rodinami.
Za tichou vzpomínku všem dìkujeme.
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Cestování po Evropì
V Rakousku, nedaleko hranic se Slovenskem se nachází místo, které je úzce spjato s posledním císaøem Rakouska–Uherska, Karlem I.
Jedenáctého listopadu 1918 veèer vyrazila z vídeòského
Schönbrunu postranním vchodem kolona sedmi osobních a nákladních aut. To poníený habsburský panovník opouštìl své rodinné sídlo. Se svou nejbliší rodinou, nejnutnìjšími vìcmi a
cennostmi míøil na lovecký zámeèek Eckartsau.
První zmínka o pøedchùdci zámku se objevuje v roce 1183.
Støedovìký kamenný vodní mlýn chránìný hlubokými vodními
pøíkopy se v 18. století zmìnil na elegantní barokní zámek. Hrabì František Kinský, dvorní kancléø èeského pùvodu, ho pøestavìl a vyuíval jako klasické lovecké sídlo s polesím bohatým na
zvìø. Proto je zde mnoho obrazù s loveckou téematikou, sbírka
zbraní a velké mnoství trofejí. Za nejvzácnìjší však odborníci
povaují stropní fresku z roku 1732 od vídeòského malíøe Daniela Grana s bohyní lovu Dianou. Pùvodní zùstaly také 300 let staré
parkety a lustry z èeského skla. Nad krby visí portréty otce a matky Marie Terezie. Dnes tento skvost uprostøed dunajských lesù
patøí Rakouským státním lesùm a vypadá jako ze škatulky. Souèasní majitelé mimo jiné zpøístupnili 27hektarový park v anglickém stylu nejen pro pìší, ale i pro cyklisty. Poøádají se tu
pravidelnì koncerty váné hudby, vede tudy i trasa populárního
bìeckého maratonu. Není proto divu, e je sídlo celoroènì cílem mnoha návštìvníkù.

A jak dopadl poslední vládnoucí Habsburk? Po kapitulaci
mocné øíše il krátkou dobu Karel I. s manelkou Zitou, syny Ottou, Robertem, Felixem, Karlem Ludvíkem a dcerou Adelheid na
zámeèku Eckartsau. Rodina nezùstala ušetøena potravinové
krize po prohrané válce, kdy musela navíc ivit i stovky
slouících. Budovì chybìlo vybavení na dlouhodobìjší pobyt tolika lidí, navíc se nedalo dostateènì topit. Karel byl navíc hrdý a
neustále odmítl abdikaci. Proto mu daly vlády novì vzniklých
zemí (vèetnì Èeskoslovenské republiky) nù na krk – bude-li
dále odmítat abdikaci, musí si sbalit kufry a jít. A tak šel. Dvacátého tøetího bøezna 1919 vyrazil panovníkùv vlak smìrem ke švýcarským hranicím. Cestoval v uniformì polního maršála c. k.
armády, která ji neexistovala. Do civilu se pøevlékl a na švýcarských hranicích. Zapuzený panovník, zdeptaný, zchudlý a nemocný, zemøel prvního dubnového dne roku 1922 na
portugalské Madeiøe, bylo mu pouhých 34 let.
A ještì k tomu, co mùete vidìt na zmiòovaném zámeèku.
Závìreèné chvíle Karla I. a jeho rodiny v místì jejich posledního
pobytu na území bývalé monarchie pøibliuje jídelna s prostøeným stolem, na nìm je prostøeno poslední menu pøed jejich
smutným odjezdem.
-hp

Naše zdraví (56) - švestky
Sklizeò švestek ji byla dávno ukonèena, hospodyòky mají sklenice plné kompotù, povidel a marmelád, mnozí je mají nasušené a
znalci dobrého, zdravého alkoholického nápoje je mají naloeny ke kvašení v plastových nádobách. A my si povíme o tom, jak blahodárnì jejich poívání pùsobí na náš organizmus.
Švestka se pìstuje prakticky na celém svìtì, velmi oblíbená je v Rusku (nejen kvùli slivovici), Korejci ji dokonce povaují za posvátnou rostlinu. Dnes existuje více ne 2 000 druhù švestek a plody jsou prospìšné zejména tím, e obsahují rutin, který zpevòuje
cévy. Pøi tepelném zpracování se nepoškozuje, a proto jsou produkty z ní stejnì prospìšné jako èerstvé plody. Zastoupen je v nich i
draslík, který odvádí z organizmu nadbytek soli. Velké mnoství minerálù zase má významný vliv na stav kardiovaskulárního systému, jater a ledvin. Proto jsou švestky doporuèovány pøi onemocnìních související s látkovou výmìnou. Èasto se pouívají i pro dobré zaívání a zvýšení apetitu, dobøe fungují i jako lehké projímadlo. Bobule však musí být zralé, jinak mùe dojít k opaènému úèinku.
Je tøeba se zmínit i o sušených plodech. Obsahují pektin, co je látka, která pomáhá pøi tvorbì hormonù „dobré nálady“ endorfinù. Je
dokázáno, e konzumace sušených švestek zlepšuje pamì, èistí støeva a zvyšuje muskou potenci.
Jeden prestiní svìtový lékaøský èasopis nedávno uvedl, e extrakt kyseliny fenolové uvolnìný ze švestek je schopen zpomalit šíøení nìkterých rakovinotvorných nádorù. Paradoxní je však fakt, e tato kyselina je jed a ve vìtší koncentraci je zdraví nebezpeèná.
Nicménì testy ukázaly, e extrakt pùsobí pouze na nemocné buòky a zdravé nezasahuje. Moná e právì tento objev jednou pomùe
v boji s jedním z nejrozšíøenìjších druhù onkologických onemocnìní – nádorem mléèné lázy.
Na závìr jednu zajímavost. Ve speciálních obchodech mùete objevit švestkové víno, vyrobené podle zvláštního receptu z japonských švestek ume, které jsou v èerstvém stavu velmi kyselé, tvrdé a zcela nepouivatelné. Toto víno bylo velmi cenìné ve staré Èínì, kde
ho dokonce pouívali jako úplatek, aby èlovìk dostal prestiní funkci nebo úøad. Toto dobré a zároveò drahé švestkové víno si mùe
udret svou kvalitu i nìkolik set let. To prý proto, e švestky špatnì kvasí. Na toto kvašení však mám svùj osobní názor, kdy se podívám
do plastového sudu, kde se pøipravuje hmota, ze které se pak destilací pøipravuje støídmì poívaný „ivotabudiè“. -hp

Informace z Blogu Hanušovice
Na našem blogu máme od øíjna nové Podzimní inspirace, a to na téma Co nás tìší a co nám dává radost. Mùete zasílat své pøíspìvky, fotografie, kresby, inspirace, které rádi zveøejníme a také vystavíme v knihovnì a na naší vývìsce. Kadý úèastník dostane zajímavou kníku.
Na blogu jsme ji zveøejnili pøíspìvek o srneèkovi Zuzíkovi, který budeme vydávat jako seriál. Také jsme byli na návštìvì u pana
Jankù a seznámíme vás s jeho ivotním pøíbìhem.
V místní knihovnì a na naší vývìsce budou vystaveny pøíspìvky z Letních inspirací.
V sobotu 5. 11. 2016 poøádáme koncert Jindry Èernohorského, který zaène ve 20.00 hodin v restauraci Formanka. Akci zaèneme
ale u v 19.00 programem pro dìti. K obèerstvení budou pøipraveny zdravé jednohubky, pomeranèový dus, pito a také nìco dobrého pro dìtské jazýèky. Vstupné je dobrovolné. Informace uvnitø listu.
Tìšíme se na vaši návštìvu na našem blogu, vaše pøíspìvky i na setkání na hudební akci. -bh
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Nový projekt v Hanušovicích - Projekt ROMSPIDO
Cyrilometodìjská teologická fakulta Univerzity Palackého (CMTF) v Olomouci spoleènì s partnery (ty tvoøí školy, neziskové
organizace aj.) pøipravila zajímavý projekt z operaèního programu Výzkum, vývoj a vzdìlávání, týkající se všech stupòù vzdìlávání. Projekt je urèen pøedevším pro dìti, které ijí ve vylouèených lokalitách nebo jejich rodièe jsou dlouhodobì na dávkách pomoci
v hmotné nouzi. Od 1. 10. 2016 zaèíná fakulta rozjídìt projekt ROMSPIDO, v jeho náplni je mimo jiné i vznik pøedškolních center
pro dìti, a to na pìti místech kraje. Jedním z vybraných míst jsou i Hanušovice.
Pro zamyšlení jsem vybrala èást z anotace projektu, kde jsou definovány moné pøíèiny budoucího neúspìchu nìkterých dìti
v soustavì našeho školství.
Pøíèiny neúspìchu dìtí ze socio-kulturnì odlišného prostøedí vidíme v jejich nízké míøe participace v pøedškolním vzdìlávání.
Míra zapojení se v závislosti na lokálních podmínkách a zamìstnanosti rodièù liší, mùeme ale konstatovat, e je obecnì nedostateèná. Pøi hledání pøíèin lze identifikovat vnìjší bariéry a vnitøní bariéry.
Vnìjší bariéry: nedostatek volných míst v mateøských školách zejména ve mìstech, moná èásteènì i neochota vyhledávat a pracovat s romskými rodièi ze strany mateøských škol v nìkterých místech (malé obce), kde volná místa jsou. Obavy z vyššího poètu
romských dìtí v MŠ, nepøipravenost pedagogických pracovníkù a školek na práci se sociálnì znevýhodnìnými dìtmi.
Vnitøní bariéry: nedocenìní potøebnosti pøedškolní pøípravy dìtí pro jejich úspìšnost ve škole ze strany rodièù, úhrada stravného
a školného (mimo poslední rok) v MŠ, pøi vyšším poètu dìtí problém doprovodu dìtí do mateøských škol. Podporu pøedškolního
vzdìlávání povaujeme v souladu s odbornou literaturou za naprosto klíèovou. Podle analýzy GAC 2009 je absolvování pøedškolního vzdìlávání naprosto klíèové pro „pøeití“ dítìte ve tøídì hlavního vzdìlávacího proudu, do které nastoupilo. Z toho dùvodu se
projekt zamìøuje primárnì na tuto oblast. Podobné vnitøní bariéry se projevují i v základním vzdìlávání, nicménì tam pøistupuje ještì další bariéra. Èeské školství výraznì spoléhá na podporu rodièù pøi výuce (domácí úkoly, domácí pøíprava), co znevýhodòuje
dìti, jejich rodièe je nedokáí podporovat. Proto zaøazujeme do projektu také podporu ákù formou douèování a mimoškolních aktivit. V sekundárním vzdìlávání se ještì pøipojuje zvýšená potøeba podpory a motivace. V základním i sekundárním vzdìlávání se
dále projevují i další bariéry, které spoèívají i v nedostateèné pøipravenosti škol na práci se áky z odlišného socio-kulturního zázemí. Z toho dùvodu projekt obsahuje vzdìlávání pracovníkù a dále propojování vzdìlávacích a ostatních slueb.
Za významného partnera projektu, neziskovou organizaci Spoleènì-Jekhetane uvádí vedoucí šumperské poboèky Lenka Èermáková k projektu následující:
„V Hanušovicích pùjde o Centrum neformálního pøedškolního vzdìlávání.
V Hanušovicích je partnerem projektu nezisková organizace SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s., která ve mìstì pùsobí od roku
2011. Je to právì tato organizace, která pro CMTF bude zajišovat zdárný prùbìh projektu ve mìstì.
S velikou pomocí mìsta se podaøil pøedjednat pronájem prostor, kde by v blízké dobì mìlo vzniknout centrum pro pøedškolní dìti.
Jeho cílem bude setkávání dìtí ve vìku 3–6 let, které nenavštìvují MŠ, pùsobení na jejich emoèní dozrávání a socializaci a také jejich
pøedškolní vzdìlávání v duchu Montesorri tak, aby tyto dìti zvládly pøechod do základní školy a byly v ní úspìšné. Dále bude
vyuívána Feuersteinovo instrumentální obohacování.
Centrum bude poskytovat sluby dopoledne, a to 4 dny v týdnu, kdy na obìd ji dìti odchází domù. V odpoledních hodinách potom
budou pracovníci centra pracovat v terénu a zajišovat bìnou agendu spojenou s jejich prací.
CMTF zajistí odborné vedení pracovníkù, zajistí takté vybavení prostor potøebným nábytkem a pomùckami k výuce. A bude
centrum pøipraveno k otevøení, budou obyvatelé mìsta s tímto obeznámeni a v centru probìhne Den otevøených dveøí. Tak budou
moci všichni pøijít podívat se, co nového v jejich blízkosti vzniklo.
Partner projektu, tedy SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s., bude provozovat bìný chod centra, øešit drobné problémy, zajišovat
pracovníky, koordinovat kadodenní èinnost.
Vìøíme, e vznik tohoto centra pøinese pozitivní zmìnu všem obyvatelùm mìsta, nejen rodinám s dìtmi.
Na dni otevøených dveøí se budeme tìšit na vidìnou.“
Ke slovùm paní Èermákové bych ještì dodala, e by obèané urèitì mìli vyuít monost navštívit centrum a podívat se, kde budou
mít dìti zázemí a prostor uèit se a vzdìlávat. Jde o velmi zajímavou alternativu k souèasnému školskému systému, která, jak všichni
pøedpokládáme, pøinese pozitivní výsledky. Doba trvání projektu je stanovena od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2019.
Oznámení o Dni otevøených dveøí bude prezentováno na webových stránkách mìsta a hlášeno rozhlasem.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality

Informativní schùzka pro rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami
V pondìlí 3. øíjna 2016 v 15 hodin se uskuteènila v naší Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích informativní schùzka pro
rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami – napø. s poruchou uèení, chování, s vadou øeèi, s více vadami, se sluchovým a
mentálním postiením i zdravotním a sociálním znevýhodnìním.
Náplní této informativní schùzky bylo navázat spolupráci s rodièi, ukázat nové formy práce ve výuce i v nápravì z èeského jazyka, poskytnout informace pøi domácí pøípravì ákù, zodpovìdìt veškeré dotazy smìøující k zaøazení áka do integrace vèetnì komplexního a kontrolního vyšetøení v pedagogicko-psychologické poradnì èi speciálním pedagogickém centru, vytvoøení
individuálního vzdìlávacího plánu na základì ádosti zákonných zástupcù, správný výbìr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných pøedmìtù, vyuití testù profesní orientace pøi zodpovìdném výbìru støední školy i budoucího povolání.
Dalším námìtem uvedeného setkání bylo poskytnout rodièùm aktuální informace souvisejících s novou legislativou dle vyhlášky
è.27/2016, o vzdìlávání ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a ákù nadaných, a seznámení s vyhláškou ze dne 2. èervna 2016,
kterou se mìní vyhláška è. 72/2005, o poskytování poradenských slueb ve školách a školských poradenských zaøízeních, v návaznosti
na novelu školského zákona 82/2015 Sb.
Zákonní zástupci áka byli podrobnì informováni o monostech poskytnutí podpùrných opatøení potøebnému ákovi. Zpoèátku
prostøednictvím 1. stupnì bez vyuití slueb pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu pedagogické podpory, který bude
nejménì 3 mìsíce realizován a následnì školou vyhodnocen. A v pøípadì, e podpùrná opatøení v Plánu pedagogické podpory nebudou dostaèující, je vhodné vyuít vyšetøení v pedagogicko-psychologické poradnì èi speciálnì-pedagogickém centru. Podpùrná
opatøení se týkají také vyrovnávání podmínek u pøijímacího øízení na støední školy a úpravy podmínek pøi ukonèování studia, obdobnì jako tomu bylo a dosud pouze u maturitní zkoušky.
Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálnì-pedagogickými vyšetøeními je skuteènost, e zákonný zástupce nejdøíve objedná své dítì ve školském poradenském zaøízení a následnì pak poádá tøídního uèitele áka o zpracování Pedagogické zprávy školy
a podepíše písemnou ádost o vyšetøení.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy
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