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

Váení spoluobèané,
v dnešní urychlené dobì a èase, kdy ijeme stále rychleji, je potøebné se pozastavit. Vánoce jsou pro nás èasem, kdy jsme si bliší ne jindy a snaíme se
zapomenout na bìné problémy.
Vùnì vánoèního stolu a vánoèního stromku jsou pro
nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak tìšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných
dárcích, ale i o setkání rodièù se svými dìtmi, vnouèaty a blízkými,
se kterými se bìhem celého roku tak èasto nevidí. Na neopakovatelnou atmosféru,
která patøí k Vánocùm, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu podìkujme
za lásku, porozumìní, za pomoc a práci,
která byla vykonána pro nás všechny.
Tìšme se z malièkostí a z kadého upøímného úsmìvu. Proijme vánoèní èas se
štìstím, láskou a pokojem.
Jménem Mìstského úøadu a Zastupitelstva mìsta Hanušovice vám chci popøát dobrou pohodu, krásné chvíle
vzájemné úcty a lidskosti. Zároveò vám
do nového roku 2017 pøeji všechno nejlepší, hodnì zdraví, štìstí, lásky a osobních i pracovních úspìchù.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Pùjdem spolu do Betléma
Zveme vás i vaše dìti v sobotu 10. prosince 2016 od 15 hodin do Domu kultury v Hanušovicích na odpolední posezení s programem, na kterém si budeme spoleènì hrát, zpívat koledy, povídat a tvoøit.
Vstup je zdarma. Pokud pøijdete s dìtmi, pøihlaste se prosím prostøednictvím SMS
do nedìle 4. prosince 2016 na tel. 728 116 001 nebo mail radek88@centrum.cz (uveïte
vìk a poèet dìtí).
Za spolek ivot a zdraví a Blog Hanušovice vám pøeji krásný adventní èas.
Radek Kamler http:// blog hanušovice

Upozornìní pro obèany
Pracovní doba v období vánoèních svátkù
na Mìstském úøadì v Hanušovicích bude následující:
23. 12. 2016 (pátek) - v uvedený den bude úøad uzavøen
27. 12. 2016 (úterý) 7:00–11:30 12:00–14:30 hodin
28. 12. 2016 (støeda) 7:00–11:30 12:00–17:00 hodin
29. 12. 2016 (ètvrtek) 7:00-11:30 12:00-14:30 hodin
30. 12. 2016 (pátek) 6:30- 11:30 12:00-14:00 hodin
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Tøíkráloví koledníci
vyjdou opìt do ulic
Nadcházející nový rok 2017 na mnoha místech zaène tradiènì Tøíkrálovou
sbírkou, kterou v našem kraji organizuje Charita Šumperk.
S tøíkrálovými koledníky se budete
moci setkat v období mezi 2. a 10. lednem 2017. Jejich posláním je pøinášet
do všech domovù poehnání, šíøit radostnou zvìst o narození Jeíška, pøedevším v našich srdcích, a poprosit o
pomoc pro ty, co ji potøebují. Výtìek
Tøíkrálové sbírky je urèen pøedevším na
pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám
lidí ijícím zejména v dìkanátu Šumperk. Èást výnosu sbírky je urèena na
humanitární pomoc do zahranièí.
(pokraèování na 3. stranì)

Mìstská knihovna Hanušovice
PROVOZNÍ DOBA V DOBÌ VÁNOC
Pátek 23. 12. ZAVØENO
Pondìlí 26. 12. ZAVØENO
Støeda 28. 12. OTEVØENO
Pátek 30. 12. OTEVØENO
Pøejeme Vám všem šastné a klidné proití vánoèních
svátkù a vše nejlepší v novém roce. Dìkujeme za pøízeò
a tìšíme se na Vaši návštìvu v roce 2017.
Lenka Tomíèková, Dáša Šmotková

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 51 - 10. 10. 2016
- schválila program 51. schùze Rady mìsta Hanušovice
dne 10. 10. 2016
- schválila návrh øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice na zabezpeèení dietního stravování pro áky ve školní jídelnì
- schválila Smlouvu o partnerství bez finanèního pøíspìvku ve vìci zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do projektu
„GRAMMY“
- schválila uzavøení MŠ Hanušovice ve dnech 26. a 27. 10.
2016
- schválila jmenování Mgr. Köhlerové do školní rady ZŠ a
MŠ Hanušovice jako zástupce zøizovatele
- schválila uzavøení Smlouvy o realizaci pøekládky sítì
elektronických komunikací z dùvodu výstavby pozemní komunikace na ul. Jesenická
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
sluebnosti – vloení podzemního komunikaèního vedení na
pozemcích pè. 798/1 TTP a è. 798 TTP v kú. Hanušovice
- schválila vnitøní smìrnici è. 2/2016 pro zadávání veøejných zakázek mìstem Hanušovice vèetnì její pøílohy – zadávání veøejných zakázek malého rozsahu
- vzala na vìdomí „Stanovení dopravního znaèení“ –
úprava provozu na silnici è. II/369 v km 26,904 – výjezd vozidel ze stavby
- schválila vyhlášení výbìrového øízení na akci Zajištìní
zimní údrby komunikací v Hanušovicích a jejich místních
èástech
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
sluebnosti – umístìní podzemního komunikaèního vedení
veøejné komunikaèní sítì na pozemku pè. 862/11, ostatní
plocha v kú. Hanušovice
- schválila pronájem pøísálí DK Hanušovice na akci pro
školní dìti dne 14. 10. 2016 „Ptaèí setkání“
- schválila ádost o pronájem pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 1627/1, ostatní plocha a schválila zveøejnìní zámìru jeho pronájmu na úøední desce mìsta
Hanušovice
- schválila realizaci akce rozšíøení kamerového systému
ve mìstì Hanušovice na Základì výsledku poptávkového øízení
- schválila Dodatek è. 3 k Servisní smlouvì – programové
vybavení Codexis
- vzala na vìdomí informaci ve vìci problematiky pozemku pè. 1/6 v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila návrh zadávací dokumentace a vyhlášení veøejné zakázky na akci „Protipovodòová opatøení mìsta Hanušovice“
- schválila provedení oprav zpevnìných ploch vèetnì
chodníku pøed budovou MŠ Hanušovice firmou, která pøedloila nejvýhodnìjší nabídku na provedení akce
- schválila opravu chodníku v zadním traktu budovy ZŠ
Hanušovice a rozšíøení prostoru pro parkování osobních vozidel na pozemku pè. 1645/1 v kú. Hanušovice a schválila
provedení akce firmou s nejvýhodnìjší cenovou nabídkou
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- vzala na vìdomí informace o výsledku hlasování ve volbách do
zastupitelstev krajù v obci Hanušovice konaných dne 7.–8. 10.
2016
- schválila, aby firma STAVREL, s. r. o. Hanušovice pøevzala
stavbu „Zlepšení tepelnì technických vlastností budovy èp. 137
v Hanušovicích“ po firmì SYNOVUS, s. r. o. Šumperk, která neplnila závazky z uzavøené smlouvy
- schválila Smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku z Hasièského záchranného sboru Ol. kraje na mìsto Hanušovice – snìhový øetìz NHD1 822
- schválila umístìní sídla spolku AVZO TSÈ ÈR, p. s. Hanušovice na adrese Hlavní 115, Hanušovice
jednání è. 52 – 24. 10. 2016
- schválila program 52. schùze Rady mìsta Hanušovice dne 24. 10.
2016
- vzala na vìdomí informaci o pracovním jednání – zpracování
zakázky „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém
kraji“
- vzala na vìdomí informaci o provedení zkušebního hydrogeologického vrtu na pozemku pè. 284/1 a 284/2 v kú. Hynèice nad
Moravou
- schválila Dodatek k úèastnické smlouvì – prodlouení a zmìna
sluby na Telefonní linka Premium (T-Mobile Czech Republic)
- schválila uzavøení Kupní smlouvy na zakoupení uvítacích cedulí se znakem mìsta, které budou umístìny pøi vjezdu do Hanušovic
- schválila pøíkaz è. 1/2016 starostky mìsta k provedení øádné inventarizace majetku a závazkù mìsta Hanušovice za rok 2016
- vyslovila nesouhlas s projektovou dokumentací ve stupni DÚR
pro územní øízení (vyøešení ponechání autobusové zastávky)
- vyslovila souhlas k udìlení licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy na linku Hanušovice-Mohelnice od 1. 12.
2016 (doprava pro zamìstnance spoleènosti HELLA AUTOMECHANIK NOVA, s. r. o. Mohelnice)
- schválila ukonèení nájemní smlouvy na uívání bytu v domì
èp. 72 ul. Hlavní
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení poskytnutí finanèního pøíspìvku formou darovací smlouvy na vybudování kanalizaèní pøípojky a na vybudování kanalizaèní šachty
v rámci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy
– II. fáze, a to za konkrétních podmínek
- vzala na vìdomí návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva
mìsta Hanušovice dne 30. 11. 2016
- vzala na vìdomí informaci Odboru správy majetku a slueb
MÚ Hanušovice o odstavení nákladního automobilu MULTICAR
z dùvodu špatného technického stavu
- schválila navrenou komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci veøejné zakázky Místní komunikace Jesenická
- schválila Dodatek è. 1 k nájemní smlouvì o pronájmu nebytových prostor na èp. 137, ul. Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o rezignaci z funkce vedoucího Odboru správy majetku a slueb MÚ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 53 - 7. 11. 2016
- schválila program 53. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
7. 11. 2016
- vzala na vìdomí sdìlení Èeské pošty, s. p. – nemonost prodeje ani pronájmu pozemkù pè. 846/33 a pè. 846/9 v kú. Hanušovice, mìstu Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 5/2016
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2017
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
rozpoètového výhledu mìsta Hanušovice na roky 2018-2019
- vzala na vìdomí zápis z jednání finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- schválila odepsání pohledávky v MŠ Hanušovice
- schválila návrh na vyøazení knihovních fondù z Mìstské
knihovny Hanušovice
- schválila podání ádosti o poskytnutí dotace z rozpoètu Odboru umìní, literatury a knihoven Ministerstva kultury – veøejné informaèní sluby knihoven pro rok 2017
- schválila zpracování dokumentace potøebné k podání
ádosti o dotaci na projekt Výstavba nové garáe a potøebných
prostor pro èinnost JSDH mìsta Hanušovice
- schválila nabídku na zpracování dokumentace krizové pøipravenosti obce na mimoøádné události a krizové situace
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
prodej pozemkù pè. 1260/5, lesní pozemek, pè. 1260/3, lesní
pozemek a pè. 1275, ostatní plocha v kú. Hanušovice

Zábavná pyrotechnika
Váení spoluobèané, nastává èas vánoèních svátkù a
následných silvestrovských oslav. Na pultech obchodù se
to u nyní hemí zábavní pyrotechnikou, která, díky poctivosti nìkterých prodejcù, nezøídka konèí v rukou dìtí.
S blíícím se koncem roku se naše obec postupnì mìní ve
støelnici. Pokuste se, prosím, svým dìtem vysvìtlit, e
kadá rána, ze které oni mají legraci, znamená stres pro
mnoho domácích a divokých zvíøat. Zejména v dobì, kdy
je mráz, náledí nebo vyšší snìhová pokrývka, mùe náhlý
úlek znamenat zranìní divokých zvíøat, která mohou zpùsobit dlouhé trápení konèící nezøídka úhynem zvíøete.
Ptáci pøi úleku za tmy naráí do oken, zdí, elektrického
vedení apod., navíc záblesky svìtlic mohou zpùsobit jejich dezorientaci. Nìkteøí psi a koèky pøi výbuchu dìlobuchù hledají úkryty, kde v neskuteèném stresu trpí, a i u
jinak bezproblémových zvíøat se mùe projevit silná agrese èi trvalé psychické narušení.
Proto za všechny tyto nìmé tváøe prosím, kdy u se budete chtít pobavit zábavní pyrotechnikou, pokuste se omezit opravdu jen na ten jeden silvestrovský veèer, ušetøíte
tím spoustu stresu našim nìmým spoluobèanùm. Anebo
ještì lépe, peníze, které ušetøíte za zbyteèný hluk a pár
svìtýlek, pouijte na nákup krmítka pro ptáky a trochu
toho zobu, odmìnou vám bude nepøetrité vysílání ptaèí
televize za oknem vašeho domu.
Dìkuji.
- tp

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2016

- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. 1627/1 v kú. Hanušovice, dohodou
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku p. è. 1627/1 v kú.
Hanušovice a zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice uvedený
pozemek pronajmout na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila návrh na zpracování projektové dokumentace na
realizaci odvodu dešových vod z okolních pozemkù pè. 35/1 a
pè. 35/2 v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice – souhlas se stavbou
Zimovištì skotu
- vzala na vìdomí informaci o vzetí zpìt rezignace na funkci
vedoucího odboru správy majetku a slueb MÚ Hanušovice
- schválila výsledek výbìrového øízení k zajištìní zimní
údrby pozemních komunikací v Hanušovicích a jejich místních èástech
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k plánované stavbì Sklad na pozemku pè. 554 a 658/1 v kú. Hynèice
nad Moravou
- neschválila úplné prominutí poplatku za pronájem DK Hanušovice na akci dne 19. 11. 2016
- schválila èásteèné prominutí ceny nájemného za pronájem
DK Hanušovice na akci dne 26. 11. 2016
- zamítla ádost o prodlouení nájemní smlouvy na uívání
bytu ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila návrh a úhradu poøízení mìsíèního kalendáøe ZŠ a
MŠ Hanušovice na rok 2017
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Tøíkráloví koledníci
vyjdou opìt do ulic
(pokraèování z 1. strany)
V roce 2017 bychom rádi podpoøili Centrum pro rodinu v Šumperku
a Poradnu pro eny a dívky – centrum nenarozeného ivota. Dále bychom chtìli zvýšit dostupnost
Charity Šumperk zakoupením automobilu pro rozvoz obìdù a péèi v terénu, rozšíøit sortiment pùjèovny
rehabilitaèních a kompenzaèních
pomùcek, vybavit Centrum sociální a humanitární pomoci pro zabezpeèení soukromí pøi práci s klienty. Také èást pøerozdìlených
penìz poskytneme na pøímou pomoc pro obèany, kteøí se ocitnou
v hmotné nouzi.
V loòské Tøíkrálové sbírce koledníci vykoledovali 725 347,- Kè. Dìkujeme všem, kteøí pøispìli jakýmkoli darem.
I letos vás prosíme, nebojme se otevøít dveøe a svá srdce a nechme se aspoò oslovit posláním, které nám tøíkrálové koledování pøináší, buïme nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se spoleènì
udìlat svìt lepším.
Dìkujeme za vaši podporu.

www.hanusovice.info

Za Charitu Šumperk, Jana Bieliková, øeditelka
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Scholaris 2016 – 8. pøehlídka støedních škol v Šumperku
Ve ètvrtek 3. listopadu 2016 se zúèastnili vycházející áci naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkynì Vladimíry ídkové a tøídní uèitelky 9. A Ivety Vondruškové 8. Pøehlídky støedních škol: „Scholaris 2016“, která
se uskuteènila ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku v dobì od 8 do 17 hodin za úèasti zástupcù Olomouckého kraje, Odboru
školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje, Krajské hospodáøské komory a pøedstavitelù místnì pøíslušných magistrátù a mìstských úøadù i Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk. Akci organizaènì zajišovala Schola
education Prostìjov – zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù a støedisko slueb školám.
Na pøehlídce oborù vzdìlání støedních škol a vyšších odborných škol byly zastoupeny i významné firmy regionu. Zástupci støedních škol prezentovali své obory ukázkami jednotlivých èinností, videoklipy škol, poskytli vycházejícím ákùm informace o
støedních školách i odborných uèilištích apod. Také støední školy z jiných okresù pøišly s nabídkou zajímavých oborù. Souèasnì došlo k provázání vzdìlávací nabídky
s poadavky na trhu práce v našem okrese, které prezentovalo Informaèní a poradenské støedisko pro volbu povolání Úøadu práce v Šumperku.
Exkurze áky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala pøi výbìru svého budoucího povolání. áci vyuili
monosti individuální prohlídky po šumperském gymnáziu, získali potøebné informace, dùleité pro zásadní
rozhodování v ivotì - pøehled o studijních a uèebních
oborech, dnech otevøených dveøí na støedních školách a
uèilištích, o podmínkách pøijímacího øízení, jeho souèástí bude v tomto školním roce u maturitních oborù povinná pøijímací zkouška z èeského jazyka a matematiky.
Prezentaèní výstava oborù vzdìlání støedních škol a
vyšších odborných škol Olomouckého kraje umonila
ákùm nahlédnout do uplatnìní zvolených profesí v praxi.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

Králické uèilištì v obleení
V sobotu 5. listopadu 2016 bylo v areálu Støedního odborného uèilištì opravárenského v Králíkách neobyèejnì ivo. Jako kadý
rok se brány uèilištì otevøely veøejnosti. Tedy pøedevším rodièùm ákù posledních roèníkù základních škol z Králicka i okolí a jejich potomkùm, kteøí na konci tohoto školního roku budou stát pøed otázkou: „Co s naèatým ivotem?“
Uèebny teoretické i praktické výuky se zaplnily návštìvníky, pro které bylo pøipraveno opravdu zajímavé sobotní dopoledne.
Letošní Den otevøených dveøí se konal ji potøetí v sobotu. Ukázalo se to jako dobrý krok. Uèilištì bylo doslova obleeno pøíchozími i pøijídìjícími zdaleka i zblízka.
Co všechno vidìli?
V novì zateplené budovì teoretické výuky to byly zejména uèebny èerstvì vybavené moderní prezentaèní technikou. Samozøejmostí je pøipojení kadé uèebny k internetu.
V dílnách si prohlédli pracovištì, na kterých se áci uèí zacházet s nástroji mistrù „èerného øemesla“. Souèástí prostor odborné
výuky jsou kovárna, zámeènická a strojní dílna, svaøovna pro výuku sváøení plamenem, elektrickým obloukem i v ochranné atmosféøe, uèebna s „ivými“ modely zapalovací, brzdové èi elektrické soustavy vozidel èi plnì funkèní výukový pneuservis se stojanovým zvedákem, pøezouvaèkou a vyvaovaèkou. Lákadlem byla i prohlídka uèeben vlastní autoškoly s nejmodernìjším trenaérem
pro výuku nových øidièù.
Program doplòovala venkovní výstava zemìdìlské
techniky, jízda traktorem znaèky Fendt a bohaté a chutné
obèerstvení z rukou šikovných kuchaøek školní jídelny.
Den otevøených dveøí pokraèoval a do odpoledních hodin a
tradiènì se jej zúèastnili i zástupci zamìstnavatelù z Králicka,
Šumperska, amberecka i Orlickoústecka. Rodièe budoucích i
souèasných ákù se tak mohli na vlastní oèi pøesvìdèit, e o absolventy králického uèilištì je opravdu zájem. O budoucnost
svých dìtí se vzdìláním od SOUo Králíky se tudí nemusejí vùbec bát.
Za SOUo Králíky Ing. Lumír Vitha
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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

Koupíme starší chalupu v Orlických horách - spìchá. Tel.: 603 202 143

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

Setkání rodièù ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol
Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole
Ji k tradièní akci Základní školy a Mateøské školy Hanušovice patøí kadoroèní setkání rodièù ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Pøízeò naší škole prokázali pøedstavitelé støedních škol, napø. Støední škola eleznièní, technická a slueb Šumperk, Støední zdravotnická škola Šumperk, Støední odborná škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze
Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Støední škola gastronomie a farmáøství Jeseník, Gymnázium Jeseník, Støední odborná
škola a Støední odborné uèilištì strojírenské a stavební Jeseník, Gymnázium Jeseník, Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní Zábøeh, Støední škola sociální péèe a slueb Zábøeh, Støední prùmyslová škola elektrotechnická Mohelnice, Obchodní akademie
Mohelnice, Odborné uèilištì a Praktická škola Mohelnice, Støední škola technická a zemìdìlská Mohelnice, Støední odborná škola Litovel,
Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Unièov, Prùmyslová støední škola Letohrad, Støední škola obchodu, øemesel a slueb
amberk, Støední odborné uèilištì opravárenské Králíky, Odborné uèilištì a Praktická škola Lipová – láznì, Støední odborná škola Olomouc,
spol. s. r. o.
Úvodní slovo na této pøehlídce støedních škol patøilo øediteli základní
školy – panu Ing. Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkynì Vladimíra ídková pøiblíila rodièùm vycházejícím ákùm organizaci pøijímacího øízení do oborù vzdìlání s maturitní zkouškou s vyuitím
jednotné státní zkoušky z èeského jazyka a matematiky ve školním roce
2016/2017. Informovala pøítomné rodièe se zpùsobem vyplòování pøihlášek na støední školy a zápisového lístku podle pøedem pøipravených vzorù. Zodpovìdìla veškeré dotazy zvídavých rodièù
v souvislosti s termíny konání jednotných státních zkoušek vèetnì náhradních termínù i s termíny odevzdání vyplnìných pøihlášek ke studiu na støedních školách.
Rodièe vycházejících ákù získali potøebné informace
k významnému ivotnímu kroku svých dìtí – volbì budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních i uèebních
oborù, s podmínkami pøijímacího øízení, se dny otevøených
dveøí na jednotlivých støedních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatnìním zvolených oborù v praxi s výhledem na získání zamìstnání pro své dìti v našem regionu.
Zapsala Gabriela Vránová,
fotografovala Michaela Morongová, 9. A
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Nadìda váèková,
Dagmar Horáèková, Františka
Václavková, Jana Malinová,
Emilie Mazáková, Ludmila
Záhorová, Eva Janeèková a
Monika Minarèíková;
pánové Ignác Vilèek, Václav
Nohel, Pavel Krameš, Jaroslav
Nováèek, Petr Klempíø, Bøetislav
Hetmánek a Štìpán Kuba.
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 øíjen 2016
Na zaèátku øíjna se konal celkový
úklid klubovny.
íalí závody pobavily chlapce a dìvèata a ještì se pøitom dozvìdìli leccos
zajímavého ze ivota uiteèných íal.
Rùzné soutìe byly vytvoøeny právì
podle zpùsobu ivota íal – plazení
vpøed a pozpátku, „íalí hmat“ apod.
Celkovì zvítìzil Jakub, blahopøejeme.
Dále jsme si bìhem mìsíce zahráli podle
oblíbené televizní soutìe Kufr, s míèem Na
pìt pøihrávek ve dvou drustvech a chlapci
roztáèeli døevìné káèi. Na øadu té pøišla
støelba na kanystrový terè a pár honièek. NetradièníhraBoj o citadelu vyzkoušelastrategii hráèù.
Koncem øíjna jsme s Ondrou Faltíèkem zkontrolovali a vyèistili velkou ptaèí budku pro sovy. Kvùli bezpeènosti
jsme pouili horolezeckou výbavu spoleènì s provazovým ebøíkem. O pár dnù
pozdìji byly zkontrolovány i malé ptaèí
budky. Letos bylo z osmi osídleno celkem pìt. Pøíjemným pøekvapením se stala budka z kanystru, je byla po mnoha
letech koneènì osídlena. Dlouhodobì se
nám daøí náš program na ochranu pøírody v èásti ptaèí budky plnit.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci
øediteli ZŠ Hanušovice panu Felnerovi.

Váení ètenáøi,
pøejeme vám pokojné proití vánoèních svátkù
a vše dobré do nového roku 2017.
Redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MÚ Hanušovice

Toulky po okolí
O malé obci Javoøíèko na Olomoucku bychom ani nevìdìli, nebýt strašné tragédie,
která se odehrála na konci druhé svìtové války.
Obec vypálilo 5. kvìtna 1945, tedy 3 dny pøed jejím skonèením, pøepadové komando jednotek SS. Po jeho øádìní zbyly z drtivé vìtšiny zdejších domù jen trosky. Fašisté
zavradili v obci celkem 38 zdejších muù ve vìku 15 a 76 let. Mìlo jít o akt pomsty za
údajnou pomoc obyvatel partyzánùm. Po ukonèení akce, které velel Egon Lündeman,
jeho se nikdy nepodaøilo dopadnout, se z 34 objektù zachoval v Javoøíèku jeden obytný dùm, kaplièka a škola z 19. století, kterou navštìvovala vìtšina lidí, kteøí byli nacisty
zavradìni. Od loòského roku je v ní po rekonstrukci moderní expozice pøipomínající
tyto tragické události.
Nìkdejší podobu vypáleného Javoøíèka pøed tím, ne bylo srovnána se zemí, pøipomíná také haptický (hmatový) model obce. Dílo z umìlého kamene vytvoøili té v loòském roce studenti Støední školy obchodu a slueb v Teplicích v Èechách. Historii obce
pøipomíná vedle hlavního památníku z roku 1955 mimo jiné i multimediální stezka a
takzvané hrobodomy, co jsou vyznaèené základy nìkdejších domù.
O tragédii v Javoøíèku bylo napsáno mnoho knih, byly zveøejòovány dobové dokumenty, seznamovali jsme se s ní v hodinách dìjepisu a navštìvovali jsme ho pøi školních výletech. Ale málo se ví o tom, e podobná tragédie se odehrála i v nedaleké, nám
neznáme obci Zákøov.
Tato obec byla 18. dubna 1945, tedy necelý mìsíc pøed osvobozením, napadena bìsnícími pøíslušníky gestapa a praporem ruských kozákù ve slubách nacistù. Ve veèerních hodinách obec obklíèili a zaèali zapalovat jednotlivá stavení. Mui byli
pozatýkáni a 23 z nich bylo odvedeno do Velkého Újezda, kde je pøíslušníci gestapa vyslýchali a muèili. Èást z nich pak propustili, ale 19 muù o dva dny pozdìji odvezli do
lesa k samotì Kyjanice. Zavøeli je do døevìné boudy, tu polili benzínem a zapálili. Impulsem k masové vradì prý bylo podezøení, e obyvatelé Zákøova té pomáhají partyzánùm.
Kadoroènì se v mìsíci kvìtnu konají na tìchto místech pietní akty z popudu postiených obcí a spolku, který nese název Iniciativa pro podporu vypálených obcí. Podobný pietní akt se té koná v nedalekém Novém Malínì. Nestala se tam sice podobná
tragédie jako v Javoøíèku a Zákøovì, ale obec se proslavila jiným zpùsobem. Po válce
toti poskytla azyl pøeivším obyvatelùm z Èeského Malína na Ukrajinì (obec tam
zaloila v 19. století skupina èeských pøistìhovalcù). Existenci obce na Ukrajinì ukonèil bìhem 2. svìtové války útok Nìmcù, kteøí témìø ètyøi stovky obyvatel, pøevánì potomky èeských pøistìhovalcù, upálili, vesnici srovnali se zemí a tím vymazali z mapy.
Dnešní smutné „toulání“ po našem okolí ukonèíme zavazující výzvou, která je vytesána do kamene na jednom podobném pietním místì: „Toto je temná historie, která se
ji nikdy nesmí opakovat!“
-hp

Vzpomínáme
Dne 2. 12. 2016 vzpomeneme ji 20. výroèí,
kdy nám odešel náš milovaný manel,
tatínek a dìdeèek,
pan Milan Krmela.
S láskou vzpomínají manelka,
syn Lubomír a dcera Vìra s rodinami.

Vedoucí klubu M. Pecho
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Cestování po Evropì
Kadé malé dítì zná stavebnici LEGO. O tom, kdo ji pro dìtský svìt objevil, jak a kde vznikla, si dnes v našem Cestování povíme.
V malém dánském mìstì Billundu, uprostøed Judského poloostrova, se v roce 1932 zaèala psát historie znaèky LEGO. Ani
se nechce vìøit, e dnešní gigant s miliardovými trbami se narodil v malé dílnièce tesaøe Oleho Kirka Christiansena. Tehdejší
hospodáøská krize dolehla i na jmenovaného tesaøe. Musel propustit své zamìstnance, zemøela mu ena Kirstine a zùstal sám
se svými ètyømi syny. Právì ti mu vnukli myšlenku, aby se místo
výroby štaflí a ehlicích prken soustøedil na výrobu hraèek. Svému podniku dává název LEGO, co je sloenina ze sousloví „Leg
godt“, v pøekladu „Hraj si“. V latinì navíc lego znamená „dávám
dohromady“, co Ole tehdy neví, ale hraèku to dokonale vystihuje. Na konci ètyøicátých let se objevují první kostièky a v ten moment je budoucnost firmy jasná. Kdy v roce 1960 shoøí jejich
velkosklad, ve výrobì døevìných hraèek se ji nepokraèuje. Døevo nahradil plast a firmì, kterou ji vede nejstarší syn Oleho
Godtfred, se velice daøí. Lidé z celého svìta proto navštìvují
malé dánské mìsteèko, kde vzniká jedna z nejoblíbenìjších stavebnic na svìtì. A tak vznikla myšlenka postavit Legoland, malé
mìsteèko hraèek, kde si nejenom dìti mohou prohlédnout vše,
co se týká LEGA. V roce 1968 ho navštívilo ji 600 tisíc návštìvníkù. Dnes je svìt kostek v Billundu druhým nejnavštìvovanìjším místem v Dánsku, po hlavním mìstì Kodani. Chudý tesaø
Ole by zøejmì jen tìko vìøil, e jeho bývalou firmièku kadým

rokem navštíví 1,5 miliónù lidí. Témìø 40 let byl dánský Legoland
jediný na svìtì. V roce 1996 otevøely podobný v britském Windsoru, 1999 v kalifornském Carlsbadu, v roce 2002 v Günzburgu u
Mnichova, v roce 2011 na Floridì, o rok pozdìji v Malajsii. Momentálnì se ten nejvìtší staví, kde jinde ne v Dubaji.
Kdybychom mìli popsat vše, co v mìsteèku hraèek uvidíte,
jaké atrakce jsou pro malé i velké pøipraveny, trvalo by nám hodnì dlouho. Je to struènì øeèeno miniaturní mìsteèko vìtšiny zajímavých míst na naší planetì. Vše samozøejmì vyrobené ze
stavebnic LEGO. Nabídka zábavy je skoro nevyèerpatelná. Odpovídá tomu i cena za vstup. Jednodenní vstupenka pro dospìlého vyjde na 1190 Kè, pro dítì 1080 Kè (na internetu jsou o 180 Kè
levnìjší). Noc v Legoland hotelu v pirátském èi princeznovském
stylu se pro rodinu se dvìma dìtmi pohybuje od 5 000 do 10 000
Kè.
A na závìr perlièka, která je úzce spjatá s naší republikou.
V novém pavilonu vìnovaném Hvìzdným válkám se toti nachází obøí kosmický letoun X-Wind, který vyrobili v Kladnì. Továrna
na lego tam sídlí ji patnáctým rokem na adrese Billundská 61!
Letoun tam navrhl a postavil místní šéfkonstruktér Erik Varzegi.
Svìtu jej poprvé ukázali na newyorské Times Square. Do Ameriky a zpìt do Dánska jej museli pøepravit lodí, rozloený na nìkolik
velkých èástí. Je toti sloen z více ne pìti miliónù kostièek a
váí neuvìøitelných 20 tun. Pøi výrobì tohoto „drobeèka“ strávilo
32 lidí dohromady 17 000 hodin práce.
-hp

Naše zdraví (57) - výiva
V nìkolika posledních èíslech našich novin jsme si povídali o konkrétních potravinách, které zdravì obohacují náš jídelníèek a
tím podstatnì pøispívají našemu zdraví. Dnes si øekneme pár všeobecných rad vycházející z vìdeckých výzkumù.
Výiva èlovìka je velice dùleitá pro naše zdraví, a to nejen pro to fyzické. Je dokázáno, e vìtšina populace si jídlem neupevòuje
svoje zdraví, ale naopak si ho poškozuje. Staèí se podívat na statistiky, které potvrzují, e lidé se pøejídají a doslova se cpou potravinami, které jim škodí a zpùsobují civilizaèní choroby (obezita, cukrovka, srdeèní choroby, rakovina).
Co tedy jíst, abychom byli co nejvíce zdraví po stránce tìlesné i psychické? Podle odborníkù se na tom podílí pìt základních komponentù: komplexní sacharidy, esenciální mastné kyseliny, aminokyseliny, vitamíny a minerály a tekutiny. Protoe to zní moc odbornì, pøeloíme si to do naší mluvy.
Komplexní sacharidy. Výhradním palivem pro mozek je glukóza. To však neznamená, e kdy se nacpeme sladkostmi, tak nám
to prospìje. Mozek si vystaèí s cukrem, který je obsaen v pøirozenì sladkých potravinách. Vhodné je tedy jíst med, vinné hrozny,
celozrnné obiloviny (ovesné vloèky, tìstoviny, kuskus, rýe, jáhly, pohanku), celozrnné a itné peèivo, luštìniny (cizrna, fazole,
sója, èoèka), brambory, zeleninu. Naopak nevhodné jsou jednoduché cukry, které zpùsobují prudké zvyšování cukru v krvi (sladkosti, slazené nápoje, produkty z bílé mouky a potraviny s pøidaným cukrem).
Esenciální mastné kyseliny. Jsou hlavním stavebním prvkem mozku a nervových bunìk. Naše tìlo si je neumí vytvoøit samo,
proto je nezbytné pøijímat je ve stravì. Jejich zdrojem jsou moøské ryby (rybí tuk), oøechy, semena a rostlinné oleje.
Aminokyseliny. Jsou základní slokou bílkovin, které mají pøímý vliv na vznik hormonù regulující psychiku. Dùleitými zdroji
aminokyselin jsou vejce, libové maso, ryby, drùbe, luštìniny.
Vitamíny a minerály. Tyto dva nenahraditelné doplòky naší stravy podporují celý proces fungování nervové soustavy. Jejich nedostatek mùe úzce souviset s našimi tìlesnými i psychickými potíemi.
Tekutiny. Voda tvoøí 80 procent mozku a je základním prvkem pro jeho správné fungování. U jen mírná dehydratace má velký
vliv na psychiku – projevuje se podrádìností, neklidem, slabostí a nepohodou. Výraznìjší dehydratace zpùsobuje pokles krevního
tlaku, mdloby a v kritických situacích mùe vést a k srdeènímu selhání.
To tedy bylo pìt základních faktorù. Odborníci však mluví ještì o jednom dùleitém prvku, bez kterého se naše zdraví neobejde.
Je to kyslík. Moná nám to nepøipadá tak dùleité, ale horolezci pohybující se ve vysokých nadmoøských výškách by nám mohli popsat, co udìlá s lidským tìlem nedostatek kyslíku. Dostatek kyslíku našemu tìlu zlepšuje koncentraci, pozornost, zlepšuje spánek,
zklidòuje a stabilizuje nervový systém a podporuje dobrou náladu. Nejlepší cestou, jak okyslièit tìlo, je pøirozený pohyb, který zároveò zvyšuje odolnost vùèi stresu. Úèinná jsou také dechová cvièení (hlavnì hluboké dýchání do bøicha), která patøí mezi nejúèinnìjší antistresové techniky.
-hp
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Kontroly práce neschopných pracovníky OSSZ
Váení ètenáøi,
kolem kontroly práce neschopných, kteøí jsou tzv. na neschopence, je i dnes stále mnoho mýtù a nesprávných informací mezi lidmi. Proto jsem pro vás pøipravila krátký èlánek o tom, co to jsou kontroly, jak probíhají a hlavnì jakou je povinen nemocný poskytnout souèinnost. Snad to mnohým z vás pomùe v této problematice se zorientovat. Pokud se podíváme na statistiku ÈSSZ Praha,
jen v Olomouckém kraji bylo za období leden a záøí 2016 zkontrolováno celkem 8606 práce neschopných, z toho postih byl uplatnìn u 184 nemocných.
Platná právní úprava stanoví, e za první tøi dny pracovní neschopnosti nenáleí ádná výplata, jde o tzv. karenèní dobu. V období
od 4. do 14. dne doèasné pracovní neschopnosti vyplácí zamìstnanci náhradu mzdy zamìstnavatel. Nemocenské od ÈSSZ zamìstnanci náleí od 15. dne trvání doèasné pracovní neschopnosti. OSVÈ náleí nemocenské, a to od 15. dne trvání pracovní neschopnosti, a to pouze za pøedpokladu, e si dobrovolnì platí pojistné na nemocenské pojištìní. Je dobré si pøipomenout, e pojištìnec
(osoba, která je úèastna nemocenského pojištìní – neplést si se zdravotním pojištìním), který je uznán lékaøem za doèasnì práce neschopného, má nárok na výplatu nemocenského, pokud splòuje zákonné podmínky. Souèasnì je jeho povinností dodrovat léèebný
reim nebo také jinak reim doèasnì práce neschopného. Reim doèasnì práceneschopného pojištìnce stanovuje ošetøující lékaø pøi
rozhodnutí o vzniku pracovní neschopnosti. Kontroly provádí povìøení pracovníci okresních správ sociálního zabezpeèení, v Praze
praské a v Brnì mìstské správy sociálního zabezpeèení – dále jen OSSZ. Tyto kontroly mohou být provedeny kdykoliv bìhem dne,
pokud je dùvodné podezøení, klidnì i v pozdních veèerních hodinách. Bìhem pracovní neschopnosti mùete být kontrolován i nìkolikrát.
Kdo a kdy je oprávnìn kontrolovat
Zamìstnavatel mùe provést kontrolu v prùbìhu poèáteèních 14 dnù pracovní neschopnosti, vèetnì prvních tøí dnù, za kterou výplata dávky nenáleí. O provedení kontroly mùe zamìstnavatel poádat také OSSZ. Pracovníci OSSZ mají monost zkontrolovat
nemocného kdykoliv bìhem doby, kdy je tzv. na neschopence, a ten jim musí umonit kontrolu provést.
Jste-li na tzv. neschopence, mìli byste vìdìt, e:
• ošetøujícímu lékaøi, který vystavuje tzv. neschopenku, jste povinni sdìlit platnou adresu místa pobytu bìhem nemoci (nemusí
se shodovat s adresou trvalého pobytu), na které mohou dodrování zákonem stanoveného reimu doèasnì práce neschopných
pojištìncù zkontrolovat povìøení pracovníci OSSZ
• máte povinnost zdrovat se na uvedeném místì pobytu a dodrovat rozsah a dobu lékaøem povolených vycházek (vycházky
jsou zpravidla v celkovém rozsahu max. 6 hodin dennì, v dobì od 7 hod. do 19 hod., v jednom nebo více intervalech)
• musíte umonit kontrolu a poskytnout nezbytnou souèinnost k jejímu provedení (mj. mít funkèní a oznaèený zvonek, oznaèený byt èi skuteèné místo pobytu jmenovkou)
• v dobì, kdy vám zamìstnavatel vyplácí náhradu mzdy (tj. v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti), mùe sám kontrolovat
dodrování stanoveného reimu (pokud o to nepoádá OSSZ)
• porušíte-li léèebný reim, mùe vám OSSZ nemocenské sníit nebo zcela odebrat, obdobnì mùe postupovat v prvních 14 kalendáøních dnech nemoci zamìstnavatel
• kontroloøi OSSZ mají povinnost prokázat se „prùkazem kontrolora“ a do tzv. neschopenky zaznamenat údaje o kontrole; v pøípadì, e vás pøi kontrole nezastihnou na uvedené adrese nebo pokud jim neposkytnete nezbytnou souèinnost k provedení kontroly, písemným oznámením vás vyzvou, abyste kontaktovali OSSZ, kam se budete muset osobnì dostavit a zdùvodnit øádnì,
proè došlo k porušení léèebného reimu
Zde jsou uvedeny pouze základní informace, platné pro všechny osoby nemocensky pojištìné. Konkrétní podmínky nároku na
dávku, její výši apod. je ji nutné øešit s pøíslušným zamìstnavatelem nebo OSSZ. Doporuèení na závìr zní: pokud u dojde k tomu,
e jste v dobì kontroly práce neschopného nebyli zastieni doma, urèitì s OSSZ spolupracujte, reagujte na její výzvy a snate se vìc
vyøešit smírnou cestou. I výše moných sankcí mùe být ovlivnìna vašim chováním a jednáním.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality

Blog Hanušovice
Pokraèují podzimní inspirace na téma: Co nás tìší, co nám dìlá radost. Mùete nám posílat svoje pøíspìvky, které rádi zveøejníme
jak na blogu, tak na vývìsce u pošty a v místní knihovnì. Na vánoèním setkání 10. 12. 2016 oceníme pøispìvatele zajímavou
kníkou.
Máme u pøíspìvky o srneèkovi Zuzíkovi, sladkém trubièkovém království v Branné, listopadových rùièkách a také zprávu o
Jablíèkovém setkání v Nových Losinách.
Na prosinec pøipravujeme program pro rodiny s dìtmi s názvem Pùjdem spolu do Betléma.
Radek Kamler http://blog hanusovice
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Z činnosti SPV Hanušováčku a SK Hanušovice
SPV Hanušováček položil další základy
SPV Hanušováček byl u budování základů a rozvoje některých sportů a aktivit v Hanušovicích. Některé
aktivity již bohužel „nejsou mezi námi“ (např, brannball, cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí), jiné jsou
již prováděny v nově vzniklých spolcích (florbal, stolní tenis). Všechny ale vznikly díky Hanušováčku a jeho
dobrovolníkům. U některých trvalo měsíce i roky, než se je podařilo rozvinout a vytvořit podmínky pro jejich
fungování, a u některých se to nepodařilo vůbec. K těm ještě donedávna patřila již čtyři roky trvající snaha o rozvoj
zajímavého a ojedinělého projektu, jehož myšlenkou bylo pravidelné sportování dětí i rodičů a celých rodin. Krátké
trvání mělo hraní speed badmintonu dospělých, rodičů a dětí. Speed badminton se však dostal do povědomí také díky
úspěchů hráčů Hanušováčku na českých i evropských hřištích, stejně jako Hanušovice se staly známým místem na
světové speed badmintonové mapě. „Speed“ se mezitím rozšířil do mnoha rodin, ale bez pravidelného či
organizovaného hraní. Ale rodičů, kteří by mohli, chtěli nebo byli ochotni trávit čas se svými dětmi, bylo opravdu málo.
Své také sehrály časové možnosti rodičů z důvodu zaměstnání a umístění hodiny do přijatelného času v rozvrhu
tělocvičny. Snaha o rozvoj velice zajímavé hry, kin ballu, byla úplně marná.
A tak na začátku letošního školního roku následoval další z mnoha pokusů. A tentokrát se speed badminton,
ale již pod názvem crossminton, uchytil. Je skvělé, že se našla řada rodičů, kteří si našli čas a chodí sportovat se svými
dětmi. Příležitost dostaly také děti, které rodiče zatím doprovázet nemůžou. A i kdyby tento projekt trval jen jeden
školní rok, dlouholetá snaha za to stála.
A šanci mají stále i další zájemci o crossminton či badminton. Děti a dospělí s dětmi mají pravidelnou
hodinu vždy ve středu od 16 do 17 hodin a dospělí od 17 do 18 hodin. Informace můžete získat na tel. 732 264 952
nebo e-mailech hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz.

„Crossminton HOLBA CUP 2016“
V měsíci říjnu, týden před mistrovstvím ČR, pořádal spolek SPV Hanušováček čtvrtý ročník crossmintonového
(dříve speed badmintonového) turnaje „Crossminton HOLBA CUP 2016“. Vzhledem k ročnímu období se tentokrát
hrálo pouze na dvou hřištích tělocvičny a počet startujících tak byl omezen. Většina hráčů využila akci jako poslední
přípravu před vrcholem domácí sezóny. Poprvé se hrálo také v kategorii dětí do 12 let a svůj turnaj odehráli již tradičně
také začátečníci. Turnaj byl obsazen velice kvalitně, o čemž svědčí účast aktuální mistryně a vícemistryně světa, mistra
republiky a také několika potencionálních medailistů blížícího se mistrovství ČR (což také nakonec potvrdili a získali
celkem 10 medailí).
V kategorii do 12 let byli přihlášeni celkem čtyři hráči, ale bohužel pro nemoc se jediný „přespolní“ hráč
turnaje nezúčastnil. O vítězství si to tak rozdali nakonec jen domácí hráči. Jan Nejedlý neprohrál jediný z deseti
odehraných setů a stal se vítězem turnaje. Na druhém místě se umístil Jakub Novák a na třetím ten nejmladší a
nejstatečnější, Alex Rec. A všichni tři měli to štěstí, že jim při vyhlášení předali ceny aktuální mistři ČR a mistryně
světa v singlu a vícemistryně světa v deblu kategorie dívek do 18 let Eliška Andrlová a Pavel Podvolecký, oba členové
jedné tréninkové skupiny.
V kategorii začátečníků byla nejúspěšnější Beata Mrozková, druhý Pavel Mašek, oba z MaKaKo Český Těšín.
Bronz zůstal v Hanušovicích zásluhou Jany Hégrové. Obdiv si zaslouží i ostatní hráči, kteří potvrzovali, že crossminton
se dá hrát opravdu v každém věku. Nejstaršímu účastníkovi bylo přes 70 let.
V hlavní kategorii open se hrálo netradičním a zajímavým systémem na čas. Průměrně bylo v každém zápase
trvajícím 25 minut odehráno 95 výměn a i tak byly k vidění remízové zápasy. Nakonec vítězný pohár zůstal opět
v Hanušovicích, ale oba zápasy dvou nejlepších hráčů (jeden v základní skupině a jeden ve finále) byly opravdu velice
vyrovnané. A aby toho nebylo málo, tak hned následující týden nemilosrdný los mistrovství ČR s oběma hráči
„zalaškoval“ a svedl je dohromady hned při prvním zápase mistrovství. A o tom, že to byl los opravdu nemilosrdný,
svědčí i výsledková listina tohoto mistrovství. Jediná žena ve startovním poli Eliška Andrlová (její sestra Anna se
turnaje tentokrát nezúčastnila z důvodu nemoci) se opět neztratila ani mezi muži a získala bronz.
Pořadí kategorie „OPEN“
1. Pavel Podvolecký (SPV Hanušováček),
2. Ondřej Pliska (Žďár nad Sázavou)
3. Eliška Andrlová (Crossminton Pardubice),
4. Jan Swienczek (MaKaKo Český Těšín)
5. Petr Wojnar (MaKaKo Český Těšín),
6. Zdeněk Pliska (Nové Město n/M)
7. Jiří Novotný (Jevíčko),
8. Martin Andrle (Crossminton Pardubice)
9.-10. Tomáš Kolč (Nový Bor),
9.-10. Lukáš Kolč (Nový Bor)
.
Pořadí kategorie začátečníků
1. Beata Mrozková (MaKaKo Český Těšín),
2. Pavel Mašek (MaKaKo Český Těšín)
3. Jana Hégrová (SK Hanušovice),
4. Stanislava Veselá (Jablonné n/O, SK Hanušovice)
5. Pravoslav Veselý (Jablonné n/O, SK Hanušovice)

Pořadí kategorie dětí do 12 let
1. Jan Nejedlý (SPV Hanušováček), 2. Jakub Novák (SPV Hanušováček), 3. Alex Rec (SPV Hanušováček)
4. DSF Jakub Jandek (Frýdek Místek, MaKaKo Český Těšín)

Účastníci turnaje

Ceny v kategorii žactva předávala aktuální mistryně světa Eliška Andrlová

Vyhlášení kategorie začátečníků
Medailisté kategorie OPEN
Z mistrovství ČR v crossmintonu pro Hanušovice dva poháry,
pět medailí a titul nejlepšího českého hráče
Již čtvrté místrovství ČR v crossmintonu hostila na začátku listopadu Ostrava. Rozdělovalo se celkem 8 sad
medailí. Celkem bylo přihlášeno 59 účastníků. Hanušovice měly obsazení v kategoriích dětí do 12 let, začátečníků,
open a open čyřhra.
V kategorii dětí nastoupili Jakub Novák a Jan Nejedlý. Oba se s crossmintonem seznámili již před mnoha
měsíci v rámci činnosti všesportovního kroužku SPV Hanušováčku, který své členy zasvěcoval do mnoha sportů, her a
pohybových aktivit. Účastnili se i čtyřboje v rámci letošního dětského dne na fotbalovém hřišti, kde byl crossminton
také zastoupen. Ale naplno se do tohoto sportu pustili v říjnu letošního roku a společně s rodiči. Ve vzájemných kláních
byl až do mistrovství úspěšnější Jan. Ten vyhrál i hanušovický turnaj, který se konal týden před MČR. Ale tentokrát
jejich vzájemný zápas dopadl lépe pro Jakuba. Vyhrál 2:0. A aby to bylo ještě zajímavější, tak výsledky ostatních
zápasů „zapříčinily“, že právě jejich vzájemný souboj byl současně soubojem o medaili. Jakub získal bronz, Jan se
umístil hned za ním na 4. místě. A jejich zápal pro hru, nadšení a zatím minimální zkušenosti a dovednosti jsou dobrým
příslibem do dalších turnajů.
Turnaj začátečníků ovládli hanušovičtí hráči, když zvítězila Jana Hégrová a na třetím místě se umístila
Stanislava Veselá. Čtvrté místo obsadil Pravoslav Veselý.
Posledním hráčem v turnaji byl Pavel Podvolecký, který nestartoval ve své věkové kategorii 40+, ale obhajoval
titul mistra ČR z let 2014 i 2015 mezi „mladíky“ v hlavní a nejprestižnější kategorii muži open. Obhajoval úspěšně a
stal se potřetí v řadě nejlepším hráčem České republiky. Další bronzovou medailí získal ve čtyřhře open společně
s Marcelem Patěkem (Speed Team Praha).

Výsledky MČR v kategoriích s hanušovickou účastí:
Open Division
1. Pavel Podvolecký (SPV Hanušováček), 2. Petr Makrlík ml. (TK-Východočeská sportovní)
3. Ondřej Pliska (Superspeed Brno),
3. Milan Macura (SK Prague United)
U12
1. Jakub Jandek (SK MaKaKo Český Těšín),
2. Natálie Krpálková (Crossminton Pardubice)
3. Jakub Novák (SPV Hanušováček)
Čtyřhra
1. Roman Juráš, Jan Juráš (Superspeed Brno)
2. Michal Scholze, Zbyněk Zejda (Crossminton Pardubice/CC Koukej letět)
3. Marcel Patěk, Pavel Podvolecký (Speed Team Praha/SPV Hanušováček)
3. Ondřej Pliska, Zdeněk Pliska ml. (Superspeed Brno)

Začátečníci
1. Jana Hégrová (SK Hanušovice), 2. Iveta Heczková (SK MaKaKo Český Těšín)
3. Stanislava Veselá (SK Hanušovice)

Fotografie kompletní hanušovické výpravy a medailisté kategorií s hanušovickou účastí

SPV Hanušováček a SK Hanušovice
přejí svým členům i ostatním spoluobčanům,
partnerům, příznivcům a jejich rodinám
prima Vánoce.

Z činnosti SPV Hanušováčku a SK Hanušovice
Na podzim oba spolky pořádaly ještě několik dalších akcí, např. turnaje v ringu, möllkách, curlingu, kubb a
volejbalových deblech.
Vítězství turnaje v ringu si odvezlo družstvo odboru ASPV z klubu TJ Slovan Moravská Třebová.
Turnaje ve hře möllky se po velké dětské účasti na červnovém Dětském dnu tentokrát zúčastnilo více dospělých hráčů a
hráček, včetně seniorů. Více než polovina ze 17 účastníků se s touto velice jednoduchou hrou seznámila až na této akci.
V začátečnické kategorii zvítězil Tomáš Kolč z Nového Boru. V jednotlivých skupinách se „neztratili“ ani hanušovičtí
hráči.
Volejbalové debly už mají za sebou poslední turnaj devatenáctého ročníku. Z 26 účastníků se nejvíce dařilo
dvojici Juřík, Štěpaníková (Val. Meziříčí, Rožnov p/R.), druzí byli Marks, Krmelová (Loštice), třetí Janků, Rybková
(Lanškroun).
Pavel Podvolecký

Nový seriál na pokraèování - Jak se chovat u nehody bezpeènì

