HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2016

èíslo 7

roèník 22

cena 2 Kè

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

Termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad
Ekonomické oddìlení Mìstského úøadu Hanušovice informuje obèany mìsta o termínu splatnosti místního poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, jeho výše pro rok 2016 èiní
540 Kè za osobu.
Termín splatnosti poplatku je 30. 9. 2016. Poplatníci hradící platbu prostøednictvím
SIPO uhradí poplatek ve dvou splátkách, a to v mìsíci èervnu a listopadu.
Poplatek je mono uhradit hotovì na pokladnì mìsta Hanušovice nebo bezhotovostnì na úèet mìsta Hanušovice èíslo 19-0000624841/0100 pøíkazem k úhradì.
V pøípadì, e vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním pøevodem,
kontaktujte ekonomické oddìlení osobnì na pokladnì nebo telefonicky: 583 034 430,
583 034 431 nebo e-mailem:
fellingerova@mu-hanusovice.cz, bankova@mu-hanusovice.cz
Variabilní symbol je jedineèný pro kadou osobu a zùstává po dobu trvání trvalého
pobytu stejný.
Blanka Doleèková, vedoucí ekonomického oddìlení

Èervenec
Letní prázdniny jsou tady,
tìšíme se na jahody.
Sluníèko se na nás smìje,
budeme hodní, slibujeme!
Voda cáká všude kolem,
skoète do ní, honem, honem!
Paprsky nám tváøe hladí,
Uívejte léta, a jste staøí nebo mladí!
Všude kolem samá pestrost,
cítím velkou spokojenost.
Èervenecjemìsíczábavyaodpoèinku,
pojïsnámistrávitpøíjemnou chvilinku.
tvorba ákù recitaèního krouku ZŠ

Váení spoluobèané,
oznamuje ètenáøùm, e v mìsíci èervenci a srpnu
zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00-12:00 – 13:00-18:00, St 9:00-12:00 – 13:00-18.00
Pá 9:00-12:00 – 13:00-18:00
Pøejeme všem krásné a pohodové léto.

Mìsto Hanušovice obhájilo èelní pozice
Jako kadý rok probìhla soutì organizovaná autorizovanou obalovou spoleèností
EKOKOM pod záštitou Olomouckého kraje „ O keramickou popelnici 2016“ ve sbìru
a tøídìní separovaného odpadu mezi obcemi a mìsty Olomouckého kraje. Dokázali
jsme navázat na loòský úspìch a v naší kategorii jsme se umístili na vynikajícím druhém
místì. Tento výsledek opìt prokázal, e nám není lhostejné ivotní
prostøedí, ve kterém ijeme. Za
tento výsledek patøí dík nejen Vám
obèanùm, ale i firmì JK Morava,
která zajišuje svoz a separaci odpadù v našem mìstì. Další podrobnosti k tomuto úspìchu je mono si
vyhledat na internetových stránkách mìsta Hanušovice, kde je
uveøejnìna podrobná tisková
správa.
František Ambroz
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www.hanusovice.info

od 30. 5. 2016 zahájilo mìsto Hanušovice sbìr a následující výdej prádla
pro praní èi chemické èištìní. Tato
sluba je zajištìna prostøednictvím spoleènosti Prádelna a chemická èistírna
SLUKO, s. r. o., IÈ: 26819198, Mlýnská 260, 790 65 ulová. Pøíjem prádla a
jeho následující výdej bude probíhat na
adrese Hlavní 116, 788 33 Hanušovice,
a to kadé pondìlí od 8:30 do 9:30 hodin
(pøíjem prádla) a od 12:00 do 13:00 hodin (výdej prádla). Zodpovìdným
pracovníkem je Hana Jílková.
Ceník za sluby je k vidìní na internetových stránkách mìsta a v místì
pøíjmu a výdeje prádla.
Poznámka:
Na základì rozhodnutí Rady mìsta
H a n u š o v i c e p o d u s n e s e n í m è.
773/41/2016, ze dne 16. 5. 2016 je stanoven manipulaèní poplatek ve výši
30,- Kè na obèana za poskytování
sluby mìstem Hanušovice obèanùm
pøi zajišování èinnosti vyprání prádla
èi jeho chemického èištìní.
-mú
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 41 - 16. 5. 2016
- schválila program 41. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
16. 5. 2016
- vzala na vìdomí informaci o plnìní pøijatých usnesení RM
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. 1627/1 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájmu pozemku pè. 1627/1 ostatní
plocha, sportovištì a rekreaèní plocha, v kú. Hanušovice a
schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice na úøední desce
mìsta Hanušovice pronajmout tuto èást pozemku
- schválila Smlouvu o dodávce vody a o odvádìní odpadních
vod è. 7876 mezi ŠPVS, a. s. Šumperk a mìstem Hanušovice
- vzala na vìdomí protokol o výsledku veøejnoprávní kontroly Finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 27. 4. 2016 u
pøíspìvkové organizace mìsta Hanušovice ZŠ a MŠ Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit úèetní závìrku
mìsta Hanušovice k 31. 12. 2015
- vyslovila souhlas se zveøejnìním návrhu Závìreèného úètu
mìsta Hanušovice za rok 2015 na úøední desce mìsta Hanušovice pøed projednáním na zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit Závìreèný úèet mìsta Hanušovice za rok 2015 bez výhrad
- schválila Smlouvu o zajištìní slueb veøejným knihovnám
ve støedisku Hanušovice v r. 2016
- schválila uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotaèního titulu è. 1 „Podpora prevence kriminality“ (rozšíøení kamerového systému)
- schválila uspoøádání spoleèné akce s Pivovarem Holba, a. s.
Hanušovice „Filmové léto 2016 Kinematografu bratøí Èadíkù“
- schválila uskuteènìní bezpeènostní provìrky na mìstì Hanušovice v oblasti BOZP a PO
- schválila Darovací smlouvu mezi Asistenèním centrem, a. s.
Most a ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila manipulaèní poplatek ve výši 30,- Kè na obèana za poskytování sluby obèanùm pøi zajišování èinnosti vyprání prádla èi
jeho chemického èistìní na základì uzavøeného smluvního vztahu se
spoleèností Prádelna a èistírna SLUKO, s. r. o. ulová
- schválila pøijmout pracovníka do pracovního pomìru formou dohody o provedení práce
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 42 - 30. 5. 2016
- schválila program 42. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
30. 5. 2016
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice o bezúplatném pøevodu nemovitostí –
novì vzniklý pozemek pè. 1189, jeho souèástí je stavba, a novì
vzniklý pozemek pè. 846/43 v kú. Hanušovice, od mìsta Hanušovice do vlastnictví Olomouckého kraje

- vyslovila souhlas se stavbou „Hynèice nad Moravou – pè.
37/1, pøípojka NNk“ na pozemku pè. 597/27 a 37/1 v kú. Hynèice nad Moravou
- vzala na vìdomí informaci týkající se dopravního øešení autobusových zastávek na silnici II/312 mezi Hanušovicemi a
Králíky
- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na vybavení Sboru
dobrovolných hasièù Hanušovice s urèením pouití
- schválila pøijetí dotace od Olomouckého kraje za úèelem
èásteèné úhrady nákladù na vybavení SDH Hanušovice
- schválila spolufinancování mìsta Hanušovice ve výši 60 %
z vlastních finanèních zdrojù v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace od Olomouckého kraje
- schválila Smlouvu o výpùjèce mezi mìstem Hanušovice a
obèanem, jejím pøedmìtem je výpùjèka nádoby na biologicky
rozloitelný odpad
- schválila Smlouvu o finanèním vypoøádání týkající se bytu
è. 17 v domì èp. 88 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Dohodu o ukonèení nájmu bytu k 30. 6. 2 016 týkající se bytu è. 17 v domì èp. 88 ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu od 1. 7. 2016 vztahující se
k uívání bytu v domì èp. 88 ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Dohodu o vytvoøení pracovních pøíleitostí v rámci veøejnì prospìšných prací a poskytnutí pøíspìvku mezi Úøadem práce ÈR a mìstem Hanušovice
- schválila zadání zakázky malého rozsahu za vyuití výjimky z Dodatku è. 2 ke Smìrnici è. 5/2012 o zadávání veøejných
zakázek malého rozsahu mìstem Hanušovice na stavební práce
– rekonstrukce sociálního zaøízení ZŠ Hanušovice
- schválila objednávku 5 výtiskù knihy pøed jejím vydáním
„Anthropoid – pravdivý pøíbìh“
- schválila Smlouvu o dílo na výmìnu plynového kotle pro
vytápìní tìlocvièny ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila poskytnout ZŠ a MŠ Hanušovice zvýšení pøíspìvku na provoz pro rok 2016 pro dofinancování osobních nákladù
školy
- vzala na vìdomí informaci o poskytnutí dotace na výkon sociální práce
- schválila ádost Mìstské knihovny Hanušovice è. 2/2016
na vyøazení knihovních fondù z mìstské knihovny
- schválila finanèní pøíspìvek na zakoupení vìcných dárkù
pro áky ukonèující školní docházku ve školním roce
2015/2016 pro akci dne 23. 6. 2016, louèení s áky
- schválila Dodatek nájemní smlouvy na uívání bytu v domì
na ul. Habartická
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

OZNÁMENÍ
dne 4. 7. 2016 bude Mìstský úøad Hanušovice, Hlavní 92,
788 33 Hanušovice U Z A V Ø E N
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích - 9. èást
Léta 2000-2015
V tìchto letech došlo k dalšímu zlepšení technického vybavení naší jednotky.
V roce 2002 jsme získali od Mìstského úøadu vozidlo Škoda Felicia combi, kterou jsme za podpory Pivovaru Holba upravili na
historicky první vozidlo typu RZAa vyuíváme s obmìnami do dnešního dne. Dále pak jsme získali bezúplatným pøevodem od HZS
Olomouckého kraje v roce 2009 vozidlo T 815 CAS 24, které se nám podaøilo v letošním roce za podpory Olomouckého kraje a mìsta Hanušovice zrekonstruovat. V roce 2013 došlo i na rekonstrukci vozidla CAS 32 T 815.
Vzhledem k nárokùm kladeným na naši jednotku bylo zøejmé, e vozidlo felicie ji nepostaèuje k plnìní úkolù. Po dlouhých jednáních mezi mìstem Hanušovice a HZS Olomouckého kraje bylo pøevedeno v roce 2013 vozidlo RZA Land Rover. Z tohoto výètu
je zøejmé, e v tomto období došlo k rapidnímu vylepšení mobilního parku našeho sboru. Díky mìstu Hanušovice došlo nejen k doplnìní vozového parku, ale i k poøízení nové výstroje pro hasièe a dalšího vybavení. Napø. hydraulické vyprošovací soupravy, motorových pil, radiostanic.
V letech 2013 a 2014 jsme dostali od mìsta Hanušovice nejkrásnìjší dar a to kompletní rekonstrukci hasièské zbrojnice. V krátkosti došlo k úpravì garáí, sociálního zaøízení, šatny, výmìnì oken, opravì fasády a hlavnì k provedení pøístavby klubovny, kterou
jsme si hodnì pøáli. Tímto bych chtìl podìkovat všem zainteresovaným, kteøí nám takto pomáhají.
(pokraèování pøíštì)
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lán a keramika nemají se sklem nic spoleèného a nové sklo se
z nich nedá vyrobit. Na to by se nemìlo zapomínat.

Odpady kolem nás
9. díl

TØÍDÌNÍ A RECYKLACE SKLA
Sklo je materiálem známým nìkolik tisíciletí a od poèátku
bylo jeho pouití spojeno s potravinami, nápoji a s okny. V souèasné dobì má sklo nesmírnì širokou škálu pouití, od sklenìných obalù a okenních tabulí a po speciální optická vlákna
slouící k pøenosu informací. Výroba skla je relativnì jednoduchá, spoèívá v tavení skláøských pískù a dalších pøísad. Pro výrobu skla se pouívají skláøské písky, které se tìí povrchovým
zpùsobem, podobnì jako hnìdé uhlí. Bohuel i jizvy na krajinì
jsou po tìbì pískù velmi podobné. Alternativním materiálem
pro výrobu skla je staré, ji jednou pouité sklo. Pouívá se jednak odpadní sklo z výroby, ale nejèastìjší surovinou je staré sklo
pocházející z domácností. Starým sklem se dá nahradit a 65 %
skláøských pískù, pøièem hlavní výhodou výroby nového skla
ze starého je ohromná úspora energie, která mùe èinit a 90 %
oproti výrobì ze skláøských pískù. Obojí je základním krédem
recyklace. Recyklujeme hlavnì proto, e uspoøíme pøírodní
zdroje surovin, ale zejména energie potøebné pro výrobu výrobkù.

Sbìr skla
Kontejnery na sklo jsou k dispozici ji ve vìtšinì obcí. Nìkde
je moné pouívat starší typy - kovové kontejnery, které vlastnì
nemají ádné víko, nìkde jsou k dispozici zelené kontejnery na
koleèkách a v ostatních èástech zemì to jsou kontejnery pøipomínající svým tvarem zvony. Ty jsou pro koneèné zpracování
skla nejvhodnìjší. Vzhledem k tomu, e z barevného skla se èiré
nedá vyrobit, objevily se v posledních letech nové kontejnery na
bílé sklo. Tímto zpùsobem se výraznì zvyšuje monost dalšího
zpracování skla. Podle posledních zjištìní jsou obyvatelé velmi
disciplinovaní a opravdu tøídí sklo podle barev do pøíslušných
kontejnerù. Základní pravidla pro sbìr skla jsou následující: do
kontejnerù na sklo patøí víceménì jen obalové a tabulové sklo.
Autoskla, zrcadla, drátoskla nelze zpracovat, a POZOR! Porce-
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Dotøídìní skla
Proto, aby sklo mohlo plnit jednu ze svých základních funkcí,
musí být vstupní surovina velice èistá a nemùe obsahovat
ádné neèistoty, které by se spolu se sklovinou neroztavily. Jen
si pøedstavte, ve 100 kg sklenìného støepu pro sklárny mùe být
maximálnì jeden gram neèistot. Takovou kvalitu lze docílit
pouze na velice sloitých tøídících zaøízeních, která jsou schopna splnit poadavky skláren na vstupní kvalitu skla. Proto se na
rozdíl od papíru a plastù nedotøiïuje v areálech svozových firem, ale jen na nìkolika málo specializovaných linkách. Sklo
sebrané v obcích se pouze skladuje na volných prostranstvích
v areálech svozových firem, odkud se kamiony odváí na zmiòované tøídící linky. Zde se nejprve ze skla vyberou velké neèistoty, jako je keramika a další pevné èástice. Následnì se sklo
nadrtí a pomocí dopravníkù a vibraèních sít se upravuje, a nakonec se èistí pomocí laserových èidel. Ta kadý kousek skla
prosvítí. V okamiku, kdy se nepodaøí støep prosvítit, znamená
to, e se nejedná o sklo, a tahle èásteèka se odfoukne pomocí
vzduchové trysky. Tímto zpùsobem vzniká surovina – sklenìný
støep pro sklárny.

Recyklace skla
Z vytøídìného skla se vyrábí nejèastìji obalové sklo - lahve
na minerálky, alkohol a pivo a jiné sklenìné výrobky. Sklo se
dále pouívá pro výrobu tepelných izolací – skelné vaty a pìnového skla, i jako pøísada do speciálních druhù betonù a brusných
hmot. Pouívání tøídìného sklenìného odpadu pøedstavuje ve
sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních
surovin. Do vsádky mùe pøijít podle technologie 60–85 % tøídìného skla.

www.hanusovice.info
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Více informací naleznete na stránkách
http://www.jaktridit.cz/
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Exkurze do Mìstské knihovny v Hanušovicích aneb „ Zamyšlení a putování za knihou“
„Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štìstí do všech oblastí lidské spoleènosti.“
Charles Augustin Sainte–Beuve
Ètenáøství a míra ètenáøské gramotnosti dìtí je jedním z významných faktorù urèujících jejich úspìšnost ve studiu – zdatní dìtští
ètenáøi jsou ve studiu úspìšnìjší ne ti, které ètení minulo.
Ètení a ètenáøská gramotnost patøí mezi nezbytné pøedpoklady k rozvíjení klíèových kompetencí, zejména kompetence k uèení, a
jsou stále více vyuívány jako nástroj k dosaení dalších cílù, které jsou klíèem k úspìchu v pracovním i osobním ivotì. Ètenáøství
pomáhá také osobnostnímu rozvoji a morálnímu (sebe)zdokonalování lidí.
Rozvíjení ètenáøské gramotnosti je také jedním z hlavních cílù celého vzdìlávacího procesu na naší škole. Na II. stupni navazujeme na ètenáøské dovednosti a návyky, které budují vyuèující v raných fázích vzdìlávání na I. stupni. Dobøe zvládnuté ètenáøské dovednosti a pevnì zakoøenìné zvyky pak rozvíjí na dalších vzdìlávacích stupních. Nedávno jsme s dìtmi v 6. As nostalgií vzpomínali
na dìtskou literaturu, kterou èetly v prvních letech školní docházky.
Ètení je nároèné. Na rozdíl tøeba od mluvení, je je nám dáno vrozenou cestou, nemáme v mozku strukturu geneticky pøipravenou
ètení zajistit. ádné centrum ètení v mozku, bohuel, neexistuje. Ètení vyaduje od ètenáøe aktivitu, a navíc aktivitu nesnadnou –
myšlení. Ètení je pomalé, neobejde se bez trpìlivosti. Porozumìní textùm nastává jen v pøípadì náleitého soustøedìní. Stane se, e
sám text klade porozumìní velké pøekáky a ètenáø, nechce–li knihu nebo text odloit, musí vynaloit znaèné úsilí, aby se s nimi vypoøádal. Ètení nepøedpokládá hotové obrazy, ètenáø je odkázán na svou vlastní pøedstavivost. Ètení je z vìtší èásti nespoleèenské,
odehrává se stranou dynamických dìjù. To jsou jen nìkteré z pøíèin, proè ètenáøství dìtí vyaduje hodnì podpory ze strany dospìlých. Pùsobení rodiny je pro dítì od narození a po vstup do školy pro vztah ke ètení, ètenáøským dovednostem a postojùm klíèové.
Škola má ve srovnání s podmínkami v rodinì ztíenou situaci, to ale neznamená, e je bezmocná. Adokonce mùe udìlat ze svých
nevýhod pøednosti. Vìtší poèet dìtí umonuje vést o èetbì vrstevnické hovory, jaké jsou v dnešní bìné rodinì nemoné. Dìti si navzájem mohou doporuèovat knihy, mohou konfrontovat své pochopení s ostatními, dìlit se o emoce a myšlenky, nabízet si knihy a
vyuívat ètení pro myšlení, rozhovory i psaní vlastních textù. Ve škole mùe být po ruce více knih ne v rodinì a uèitelé jsou profesionálové, kteøí mají pro podporu ètenáøství metodickou výbavu.
Proitek z èetby se nedostavuje hned. Dítì se potøebuje umìt zaèíst. Musí pøijít na to, co mu kniha obecnì, i ta, kterou drí v rukou,
mùe poskytnout.
Jak ve škole zaøídit podporu pøemýšlivého ètenáøství, které by smìøovalo k osobní reflexi èetby, ke sdílení záitkù, k samostatnému i spoleèenskému hledání porozumìní smyslu textu?
Odpovìï na tuto otázku hledali áci 6. A tøídy pøi 2. exkurzi v Mìstské knihovnì v Hanušovicích, kam zavítali pod vedením paní
uèitelky èeského jazyka a literatury – Vladimíry ídkové.
Pìkné pøijetí se jim dostalo od vedoucí knihovny – paní Lenky Tomíèkové a paní knihovnice – Dáši Šmotkové. áci nejdøíve vyhledávali informace spjaté s probíraným uèivem – zvíøecím literárním hrdinou. Zalíbení našli v knihovnické olympiádì, kde plnili
pìt dùleitých úkolù jako v opravdové olympiádì - odhadovali poèet stránek uvedených knih, rychle èetli zadaný jazykolam, s nadšením luštili køíovku formou tiché pošty, stavìli vysokou vì z knih i odhalili šifru. Zvítìzilo „zelené“ drustvo ákù šesté tøídy.
Všechny dìti dostaly sladkou odmìnu. Poté se rozdìlily do rùzných koutù knihovny, kde na nì èekala literatura pro dìti a mláde.
Dìvèata lákaly zamilované románky a humornì ladìná literatura, chlapci se zaèetli do informacemi nabitých zajímavých encyklopedií a technicky zamìøených knih o automobilech, letadlech, lodích a rozmanitých strojích. Strašidelné a hororové pøíbìhy také
nalezly své pøíznivce. Literatura sci–fi si získala áky, kteøí se rádi vyskytují mimo realitu a èas a pøedstavují si budoucnost naší planety i pobyt ve vesmíru. Mnozí melancholicky zavzpomínali nad pøeètenými pohádkami z dìtských let. Povìsti z našeho okolí
nadchly áky zajímající se o historii. Paní knihovnice seznámila pøítomné dìti s kniními novinkami i soutìemi, které knihovna poøádá pro své ètenáøe. áci si pøi této pøíleitosti vypùjèili zajímavé knihy, které je nìjakým zpùsobem oslovily.
Na ètenáøské dílny realizované ve školním projektu: „Èasem budu èíst i v cizím jazyce“ navázala i literární soutì: „Moje kniha“.
áci si mohli napsat vlastní knihu dobrodruných pøíbìhù, komiksù, receptù, anekdot, sbírku básní atd. Soutì byla urèena ákùm
1. a 2. stupnì naší školy a byla ukonèena 31. kvìtna 2016.
Putování za knihou jsem realizovala také v kvìtnových hodinách literární výchovy v 6.-8. roèníku prostøednictvím výuky formou
ètenáøských dílen, kdy áci èetli kníky objednané v rámci
uvedeného školního projektu èi si donesli do vyuèovací
hodiny své vlastní nebo pùjèené knihy. Pøíjemnì mì pøekvapila slova ákù, e právì takto vedenými hodinami našli cestu ke knize, na kterou pro samé uèení a další zájmové
aktivity nemìli za celý školní rok èas. Zajímavé také byly
dojmy a záitky ákù z pøeètené knihy a ètení s porozumìním.
Na exkurzi v Mìstské knihovnì v Hanušovicích se všem
dìtem velmi líbilo. Podìkování patøí milým paním knihovnicím – paní Lence Tomíèkové a paní Dáši Šmotkové za
pøipravený program, pøíjemnì strávený èas i nabídku
vhodných publikací do hodin reedukace èeského jazyka
pro áky se speciálními vzdìlávacími potøebami. Budeme
se tìšit na další „Putování za knihou“ v následujícím školním roce.
Vladimíra ídková
„K dobré knize je tøeba dobrých ètenáøù.“
Victor Hugo
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Víceúèelové høištì Na Holbì
Váení spoluobèané,
od 1. 7. 2016 bude novì otevøeno víceúèelové høištì na sídlišti Na
Holbì. Otevøeno bude dennì od 8.00 do 20.00 hodin. Chtìli bychom
poádat návštìvníky, aby pøi provozu dbali své bezpeènosti a takté,
aby co nejvíce šetøili konstrukce a vybavení høištì, a to pøedevším
umìlý povrch, oplocení a sí.
Pokyny pro provoz høištì jsou dány v provozním øádu, který je vyvìšen spoleènì s kontakty na správce høištì na vstupní brance.
Pøi této pøíleitosti se nové høištì mohlo vyzkoušet pøi slavnostním
otevøení - uvedení do provozu. Zahajovací akcí byla vybíjená mezi
áky základní školy Hanušovice 4. Aa 4. B. Zápas skonèil smírnì 1:1.
Všem dìtem se høištì moc líbí a u se tìší na prázdniny, jak ho budou
moci vyuívat.
Vìøíme, e høištì bude dlouhodobì slouit jak dìtem, tak i dospìlým.
mìsto Hanušovice

Naše zdraví (52)
Jsou vìci v našem ivotì, které pouíváme èasto, a ani si neuvìdomujeme, e mohou škodit našemu zdraví. Moná vás to
pøekvapí, ale patøí sem i posed, kdy si dáváme nohu pøes nohu.
Sezení, které vypadá dobøe, ale škodí. Noha pøehozená pøes
nohu toti negativnì ovlivòuje hned nìkolik vìcí ve vašem tìle.
Dlouhodobé sezení s pøekøíenýma nohama vede ke zvyšování
krevního tlaku, co pøetìuje srdce. Kromì toho èasté
pøekøíení nohou nadmìrnì zatìuje kyèle. Pøi sedavém zamìstnání je nejhorší strnulá a mnohdy nepøirozená poloha tìla.
K bolesti se mùe pøidat brnìní nebo necitlivost konèetin. Nezøídka se objevuje bolestivost celé páteøe a po oblast beder.
Velký trest mùe pøijít v podobì vyboèení páteøe.
Pøekøíení nohou sice hezky vypadá, ale èlovìk za nìj zaplatí.
Zatìuje více jednu stranu pánve, take dochází k jejímu zešikmení a vzniku skoliózy. Dobrou prevencí je protaení zad v pøedklonu i záklonu s propnutými paemi, kdy pohybem tìla ze strany na
stranu opisujeme tvar leaté osmièky. Pohyby by mìly být pomalé a
plynulé. Osmièky nejprve malé, a postupnì je zvìtšujeme.
Pøekøíené nohy také zpùsobují špatné proudìní krve z dolních
konèetin. V kombinaci se zatíením dolních konèetin v sedu a
nedostatkem pohybu to pøispívá ke vzniku køeèových il. Omezení krevního zásobení nohou v dùsledku jejich køíení mùe
vést k zánìtùm il a zvýšenému riziku vzniku trombózy.
Pro vìtšinu en jsou ilní metlièky pouhou vadou na kráse, mohou však upozornit na mnohem dùleitìjší skuteènost, a to, e
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ilní stìny ztrácejí svou elasticitu. To mùe vést a k tvorbì vìtších køeèových il.
Podle pøedchozích øádkù to vypadá, e dát si na chvíli nohu
pøes nohu nás skoro zabíjí. Je pravda, e nic se nemá pøehánìt,
ale nemáme-li vánìjší zdravotní problémy a dodrujeme základní pohybové zásady, nemùe krátkodobé køíení nohou pøi
sezení škodit.
-hp

Rozlouèení s devááky
Dne 23. 6. 2015 se v prostorách obøadní sínì mìstského úøadu uskuteènilo tradièní rozlouèení paní starostky s vycházejícími áky devátých roèníkù místní ZŠ. Paní starostka jim popøála
vše dobré do dalších studia i do ivota a kadý obdrel dárek. Na
rozlouèenou se pak spoleènì vyfotili.
-ff
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

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

Koupím

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.

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.

KOMERÈNÍ INZERCE

starší pùllitry a tøetinky s nápisy Hanušovický leák,
pivovar Pøerov, Olomouc a další.

Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích

Tel.: 732 170 454, sbìratel

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

2

Prodám, popø. pronajmu

Prodám
kompletní, provozuschopnou
pohonnou jednotku JM4-003
frézy systému VARI
(s øídítky, bez pøevodové skøínì a nápravy).
V dobrém stavu, nutno vidìt.

v Hanušovicích byt 3+1 v panelovém domì na Zábøeské ulici.
Byt je ve 4. patøe bez výtahu, dùm je zateplený a po celkové rekonstrukci.
Volný ihned, cena podle dohody.
Tel. 608 304 842.

Cena dohodou.
Tel.: 583 231 709

Sháním menší rodinný dùm
v Hanušovicích a okolí.
Tel.: 734 622 739

Pedikúra do domu
Nabízím
medicinální pøístrojovou,
mokrou i kombinovanou
pedikúru v pohodlí
Vašeho domova.
Kontaktujte mì,
ráda za Vámi pøijedu.
Ida Maršálková,
tel. 601 367 689.

6

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

V mìsíci èervenci 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Hra má všestranný vliv zejména na dìti a dospívající mláde. Nìkteré hodnoty jsou
zøejmé a vyplývají z podstaty hry, bez pøispìní vychovatele. Pøi pohybových hrách se
rozvíjí svalstvo, rychlost, síla a obratnost. Jiné hodnoty jsou však ve høe skryty a jsou
vyuity pouze naším cílevìdomým úsilím.
Mìsíc kvìten svým pøíznivým poèasím umonil dìtem pod mým vedením jejich
všestranný rozvoj v mnoha hrách. Hitem se stal zajímavý a výborný Tetherball. Je to
fyzicky nároèná pálkovací hra, která ale nikdy nezklame, proto jsme ji v prùbìhu mìsíce hráli nìkolikrát. I další hry a soutìe dìti protáhly a pobavily (Na støelce, Hra indiánských squaw apod.). Hráli jsme té netradièní hry s ráfkem od kola, k fyzickému i
duševnímu rozvoji pøispìly také další hry – Boj o dutinku, házení s létajícím talíøem,
souboje s papírovými pendreky atd. Mnoho legrace dìti zaily rovnì pøi hrách Škorbet a Dárek – a co s ním.
V sobotu 21. 5. jsem uspoøádal na høišti na sídlišti na Zábøeské Netradièní soutìe.
Hosté, kteøí se vraceli z turistického pochodu, si u nás mohli odpoèinout na lavièce prohlídkou fotek z našich klubových akcí, pak si zasoutìili v testu o naší klubové historii
a vyzkoušeli spoustu her.
V našem klubu si jenom nehrajeme. Dìti se uèí i základy tábornictví a jiné další vìci
uiteèné pro budoucí ivot. Zkrátka v našem klubu není pro nudu místo a dìti zde stráví
smysluplnì svùj volný èas. Je to šance pro kadého správného chlapce a dìvèe. Pøijïte
se mezi nás o tom pøesvìdèit na vlastní kùi – informace o klubu najdete v naší vitrínce
u pošty na Hlavní ulici v Hanušovicích.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ panu Felnerovi, dále paní Pospíchalové, paní Prokopové a paní Staòkové.
Vedoucí klubu M. Pecho

paní Albìta Chládková, Brigita
Válková, Karin Urbanová,
Blanka Warenichová, Jana
Miháliková, Ludmila Klempíøová
a Lenka Klimešová;
pan Jan Jankù, Michal Koch,
Miroslav Vondruška a Jan
Morong.
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

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc kvìten 2016

Toulky po okolí
Dnešní pøíspìvek bude zajímat pøedevším pøíznivce sportu,
zejména hokeje. Povíme si pár zajímavostí o rozsáhlé pøestavbì
zimního stadionu, kde má své zázemí hokejové mustvo Draci
Šumperk.
V kryté hale u nic nenasvìdèuje tomu, e se zde ještì v
bøeznu bruslilo. Ihned po skonèení zimní sezony se hala promìnila ve staveništì. Bagry se pustili do likvidace betonové desky,
dìlníci vymìní chladící technologie. Práce provádí firma Energo Choceò, která zvítìzila v soutìi na dodavatele nejniší cenou. Pøedpokládaný rozpoèet byl kolem padesáti milionù, firma
nabídla, e rekonstrukci zvládne za dvaatøicet milionù. Ve høe je
navíc moná dotace od Státního fondu ivotního prostøedí. Ta
by rovnì náklady významnì sníila.
Výmìna technologie pøichází na poslední chvíli. Ta souèasná
je toti zastaralá a navíc se pøi výrobì ledu pouívá pìt tun èpavku. Mnoství toxické látky se po rekonstrukci sníí na pìtinu.
Stadion navíc pøestane být noèní mùrou pro hasièe a záchranáøe,
protoe mnoství vyuívaného èpavku pøedstavovalo velké nebezpeèí pro návštìvníky stadionu. Hasièi v minulosti pravidelnì absolvovali cvièení, pøi kterém byl simulován únik èpavku

do ovzduší. Riziko reálné havárie bude díky moderní technologii mnohem menší.
Poslední vìtší opravy zde byly provádìny pøed osmadvaceti lety,
take vìtšina zaøízení byla na hranì ivotnosti. Proto zde nezùstane,
jak se øíká, kámen na kameni. Na zaèátku rekonstrukce se hala kompletnì vyklidila, odstranila se betonová deska pod ledovou plochou a
firma zaèala budovat novou plochu a vymìòovat zastaralé technologie chlazení, elektroinstalace, osvìtlení a veškeré infrastruktury stadionu. Novì té bude vypadat zázemí pro sportovce a samozøejmì i
prostory pro diváky. Stavební ruch tak nebude utichat ani o víkendech s tím, e se firma zavázala v tyto dne minimálnì zatìovatokolí hlukem. Práce potrvají ètyøi mìsíce, podle smlouvy bude vše
hotovo do 30. èervence, aby hokejisté mohli zaèít s pøípravou na novou sezon.
Majitelé stadionu plánují na pøíští rok v celkové rekonstrukci
stadionu pokraèovat. Celý komplex vèetnì hotelu Sport chtìjí
zateplit a plánují další úpravy areálu. Bude záleet na úsporách a
financích od sponzorù.
Na závìr ještì nìco o historii stadionu. Zdá se to a
nemoné, jak ten èas letí. Zimní stadion byl dostavìn v roce
1969 v takzvané akci „Z“. Provozní budova, co je dnes hotel
Sport pak o tøi roky pozdìji. Sportovištì mìlo kapacitu tøi a pùl
tisíce divákù.
-hp

Vzpomínka

Vzpomínka

Vydala ses cestou, jí chodí kadý sám.
Jen dveøe vzpomínek jsi nechala dokoøán.
Díky za to, èím jsi nám v ivotì byla,
a dík za kadý den, jen jsi pro nás ila.
Èas plyne, bolest stále zùstává.

Dne 9. èervence 2016 si
pøipomeneme ji 10. smutné výroèí, kdy nás navdy
opustil manel, tatínek a
dìdeèek,

Dne 23. èervence 2016 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí
paní Boenky Vrbové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku. Manel František,
syn a dcera s rodinami.
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pan Jan Gronych.
Se smutkem vzpomínají manelka
a dìti s rodinami.
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Cestování po Evropì
Je tu doba prázdnin a dovolených, a tak nezaškodí podívat se
na místo, kde tráví svùj odpoèinek velké mnoství turistù. Navštívíme druhý nejvìtší ze ètveøice baleárských ostrovù – Menorcu.
Ostrov o rozloze zhruba 700 kilometrù ètvereèných má tvar
obtloustlého bumerangu. Je pøekvapivì zelený, take ani ve vnitrozemí nemáte pocit nepøíjemnì vyprahlé krajiny. Na jeho protilehlých koncích leí dvì nejvìtší sídla – na východním pobøeí
hlavní mìsto Maó s mezinárodním letištìm a na západì Ciutadella. Obì spojuje asi 50 km dlouhá kvalitní silnice s perfektnì
znaèenými odboèkami, které vás zavedou do známých letovisek
na severu i jihu. Kolem silnice rostou palmy nebo se nachází
kvìtinami vysázené záhony, všude je èisto a útulno.
U od dob starých Øímanù bývala hlavním mìstem ostrova
Ciutadella. Platilo to i za nadvlády Maurù a Kataláncù, a v roce
1722 Britové prohlásili hlavním mìstem Maó. Mìlo to svou logiku, ciutadellský pøístav je toti dost malý a imperiální mocnosti
mnohem lépe vyhovoval ten v Maó. Z dnešního pohledu to však
mìstu prospìlo, protoe hospodáøský rozvoj se posunul do Maó
a zdejší starobylé centrum zùstalo prakticky netknuté. Jeho srdcem je námìstí Placa d’es Born, obelisk uprostøed pøipomíná obléhání tureckou armádou z roku 1558. Kolem se proplétá zmì
ulièek s aristokratickými paláci a barokními èi gotickými kostely.
Místní katedrála pochází z poèátku 14. století. Kromì krásné

Blog Hanušovice - blog,
který inspiruje
Co pøipravujeme: v dubnu skonèila naše inspiraèní pozvánka na zasílání Vašich pøíspìvkù na téma
Probouzející se jarní pøíroda, tyto
práce jsou vystaveny v místní
knihovnì, úèastníky jsme odmìnili
kníkou. Od èervence bude na našem blogu téma letních lesních dobrùtek, jahod, borùvek, malin i jiných.
Svoje pøíspìvky- fotky, kresby, recepty, básnièky i další na toto téma
mùete zasílat do konce záøí na mail:
radek88@centrum.cz
Na našem blogu bude info a fotografie z akcí, na kterých spolupracujeme:
Den záchraných sloek - 1. 6. 2016
Dìtský den - 11. 6. 2016
Paramuák 2016 - bìh pùlmaraton - 1. 5. 2016 a Chlapácký bìh
2016 - 24. 5. 2016, které se uskuteènily ve Štìdrákové Lhotì.

vnitøní výzdoby vás zaujmou pùvodní, pøebohatì zdobené èelní a
boèní dveøe a zvláštní, nádhernì tvarované chrlièe. Nejkrásnìjší
muzeum na ostrovì, Diecézní muzeum, které sídlí v bývalém
klášteøe, vystavuje vykopávky z prvních století našeho letopoètu
a obrazy od støedovìku a po souèasnost. Centrum mìsteèka
není velké, návštìvník ho projde za pùl dne. Jen musíte dát pozor
na siestu. Odpoledne zhruba mezi 13. hodinou a 17. hodinou
bývá zavøeno všude, tedy v obchodech, muzeích a i ve vìtšinì
restauracích. Ulice se vylidní a místní obyvatelé i turisté jsou buï
u moøe, a nebo nìkde v chládku.
Turisté sem ale jezdí hlavnì kvùli èistému moøi, slunci a hlavnì
krásným pláím. Samotný ostrov jich má více ne 200 kilometrù.
Pláe na severu jsou také pìkné, ale èasto zde fouká silný vítr.
Nejvíce vyuívané jsou ty na jiní, západní a jihovýchodní èásti
ostrova. Tam také leí vyhlášená plá Punta Prima. Je vzdálená
asi 15 minut jízdy z letištì, má snìhobílý písek, kolem jsou vyhledávané hotely a restaurace, obchody se suvenýry a malý supermarket. Nechybí ani vymoenosti dnešní doby. Je zde pùjèovna
lodí, skútrù, vybavení pro potápìní a mnoho dalších vodních radovánek. Oblíbené jsou zejména vodní kajaky – na nich se
mùete vypravit na prùzkum pobøeí a objevovat malé zátoky a
pláe, kam se jinak ne pøes vodu nedá dostat.
-hp

Úspìch nešeho áka na krajské soutìi - Pythagoriáda
Velkého úspìchu dosáhl ák naší školy Jan Koláèek, ák 6. A, kdy vyhrál matematickou soutì na úrovni školního kola, okresního kola a pak 17. 6. 2016 se v prostorách ZŠ a
MŠ v Hranicích na Moravì zùèastnil krajského kola, kde se sešlo 45 ákù z 34 škol Olomouckého kraje. Všichni soutìící byli úspìšnými øešiteli okresního kola oblíbené matematické soutìe Pythagoriády. Z kadého okresu byl do soutìe pozván minimálnì jeden
soutìící z kadé kategorie. V této soutìi se umístil na krásném 4.-5. místì spoleènì se
svým „spolusoutìícím“ ze Slovanského gymnázia v Olomouci.
Za svùj výkon obdrel dárky od tøídního
uèitele pana Tomáše Rajnohy a od paní starostky.
Blahopøejeme a dìkujeme za reprezentaci školy a mìsta Hanušovice. - ff

Radek Kamler ivot a zdraví, z. s.
http://blog hanusovice
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Okresní kolo dopravní soutìe v Mohelnici
Dne 6. kvìtna 2016 se konalo na dopravním høišti v Mohelnici okrskové kolo dopravní soutìe. Zde nás reprezentovala dvì drustva: starší drustvo – Petr Pavlín, Martin Kadlec, Alena
Malasková, Sára Topolanová, a mladší drustvo – Jakub Novák, Lukáš Pavlín, Alena Kreifová,
Natálie Halfarová. Obì drustva v okrskovém kole získala velmi pìkné 2. místo a postoupila do
okresního kola.
Okresní kolo dopravní soutìe se konalo 17. kvìtna 2016 opìt v Mohelnici. Zde se tentokrát
utkali vítìzové z okrskových kol. Mladí cyklisté opìt museli dokázat svou obratnost v jízdì
pøes pøekáky, teoretické znalosti dopravních pøedpisù pøi øešení testù i praktické dovednosti
pøi jízdì na dopravním høišti. Souèástí soutìe byla té schopnost poskytnout první pomoc pøi
úrazu na silnici èi v bìném ivotì.
Obì drustva z naší hanušovické
školy ukázala, e pøíprava v cyklistickém krouku nebyla zbyteèná, a
obsadila v nelehké konkurenci pìkná místa. Starší áci získali 4. místo,
mladší drustvo dokonce 3. místo v
okresním kole soutìe mladých
cyklistù. Dìkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy a pøejeme
mnoho úspìchù v pøíštím školním
roce.
Anna Podgrabinská – vedoucí dopravního krouku
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Kostel sv. Izidora v Nových Losinách
Podhorská ves Nové Losiny (nìmecky Neu Ullersdorf), která je dnes souèástí obce Jindøichov u Šumperka, leí pøiblinì na pùli
cesty mezi Šumperkem a Jeseníkem. Losiny patøí mezi mladší obce nìkdejšího šumperského okresu, protoe je zaloil Václav ze
Zvole a bìhem poslední fáze kolonizace podhùøí Jeseníkù roku 1561. Rychtáøem v Losinách ustanovil Michaela Reuttera. Obci
Zvolský pøiznal právo vaøit pivo, mít pilu, pekaøe i další øemeslníky. První obyvatelé nové vsi pravdìpodobnì pocházeli z okolí Velkých Losin, a tak byla nová obec pojmenovaná podle rodištì jejich zakladatelù. Historicky vdy Nové Losiny pøináleely ke kolštejnskému (branenskému) panství a do Branné byly také pøifaøeny.
Moná ji pøi zaloení obce stála na kopeèku nad ní døevìná kaplièka, ale a roku 1711 se v Losinách zaèala stavìt zdìná kaple
(souèasné knìištì) sv. Izidora, který je patronem zemìdìlcù. Dle zápisu z makovice kostelní vìe mìla být barokní kaple vysvìcena L. P. 1714.
Mezi léty 1777-1820 dochází k pøestavbì kaple na kostel. Staví se klasicistní chrámová loï a pozdìji je pøistavìna i zvonice.
Nový oltáø i vybavení a oltáøní obraz od Josefa Rottera svìdèí o zbonosti tehdejších obyvatel obce. Roku 1785 se Nové Losiny stávají farností, do ní patøily i osady Labe a Josefová. Fara se stala centrem duchovním, tak i vzdìlanosti, její souèástí byla škola.
20. století pøineslo vitráe v oknech kostela, ale také dvì svìtové války. Obì vzaly zvony a nìkolik desítek duší. Památce obìtí
první svìtové války je vìnován zanedbaný pomník pøed kostelem. Druhá svìtová válka byly pro obec daleko hrozivìjší, protoe po
jejím skonèení bylo kompletnì vymìnìno její obyvatelstvo. Pùvodní nìmecky mluvící obyvatelstvo bylo nahrazeno lidmi, kteøí pøišli ze všech koutù našeho státu. Rùzné charaktery, rùzné povahy ne se s horským krajem sijí, dlouho trvá, ale je na co navazovat. Nadšení z vytváøení
nového spoleèenství zastavil nástup komunistického reimu, který zabavil obyvatelùm obcí jejich hospodáøství a do pohranièí vystìhovával své odpùrce. Mezi
tìmito „vyhnanci“ mohu zmínit novolosinského faráøe P. Petra Barana, kterému
se v Losinách podaøilo opravit kostel. P. Baran byl kvùli své oblíbenosti mezi
farníky nakonec v 70. letech zavøen do vìzení. Po pádu totality byl kostel nìkolikrát vykraden, a tak chlouba obce pøišla o krásnou sochaøskou výzdobu interiéru
a skoro kompletnì o celou køíovou cestu. Souèasná køíová cesta pochází z
kaple v Hanušovicích. Památkovì chránìný pískovcový køí u kostela byl
„opraven“ betonovým nátìrem, take nemùe dýchat a rozpadá se. Oproti tomu
se událo i mnoho pozitivního - nìmeètí rodáci dali opravit fasádu i støechu svatostánku a loni byla koneènì opravena kostelní vì.
V souèasnosti kostel sv. Izidora patøí do hanušovické farnosti. Mše svaté se
v nìm slouí pravidelnì kadou nedìli v 8 hodin. Kadoroèní pou ke sv. Izidorovi bývá nejbliší nedìli po jeho svátku (15. kvìten) a na poèátku èervence zde
bývá pravidelná obecní slavnost.

Fotografie:
1. Detail sochy sv. Jana Evangelisty z køíe pøed kostelem
2. Køí pøed kostelem
3. Kostel sv. Izidora v NL
Josef Faltièko

Den záchranných sloek v Hanušovicích
Netradièní první èervnový den mohli letos zaít obèané mìsta Hanušovice, pro které si nejen záchranné sloky, ale také další aktivní subjekty ve mìstì pøipravily Den záchranných sloek.
Akce se konala na místním fotbalovém høišti, které spravuje Fotbalový klub Hanušovice. Ten pro tuto pøíleitost poskytl zázemí a
technickou podporu pøi realizaci akce, za co jim patøí velké podìkování. Zvláštní dík pak patøí panu Vlastimilovi Kubíèkovi, který
se osobnì postaral o to, aby vše fungovalo tak, jak má.
Dopolední program byl vyhrazen pro áky Základní školy Hanušovice. Odpoledne pak bylo urèeno široké veøejnosti. Nìkteré
dìti se vrátily i odpoledne se svými rodièi, aby si všichni spoleènì prošli stanovištì, které dìti nestihly ráno, èi se vyøádily a vyskákaly na trampolínì nebo skákacím hradu.
O tom, e bylo skuteènì z èeho vybírat, svìdèí nabitý program, který si pro obèany mìsta jednotlivé subjekty pøichystaly. Asi nejvìtšího pozitivního ohlasu se doèkaly aktivity Policie ÈR. Dìti i dospìlí si mohli prohlédnout vozidla poøádkové jednotky – velký
zájem byl zejména o transportér a terénní ètyøkolku a vyzkoušet si mohli také policejní výzbroj.
Velký zájem byl také o aktivity místního kynologického klubu, kde obecenstvo zaujaly pøedevším ukázky výcviku psù a agility.
Zájemci se mohli aktivnì zapojit a zkusit si napøíklad nácvik obrany.
Velice dùleitý a zajímavý program si pøipravili také zástupci Èeského èerveného køíe. Zájemci mìli monost vyzkoušet si základy první pomoci. Posádka sanity zdravotnické záchranné sluby zároveò pøedstavila zbrusu nový vùz a jeho vybavení, vèetnì
monosti nechat si zmìøit napøíklad tlak. Obsahovì je doplòovali také pracovníci spoleènosti Podané ruce, o. p. s., kteøí obèany seznamovali se základními bezpeènostními pravidly, napøíklad s tím, jak se zachovat v pøípadì nalezení injekèní støíkaèky apod.
Zástupci ze spolku SONS, z. s. zase pøibliovali svìt nevidomých a slabozrakých, na praktických ukázkách si úèastníci vyzkoušeli, jak se ije lidem se zrakovým handicapem.
Pøedevším pro dìti zde byly pøipraveny atrakce jako skákací hrad, trampolína, „opièí dráha“, hra na „Afriku“, kolobìková dráha a dále nejrùznìjší stanovištì s úkoly, které dìti plnily a zároveò se uèily základní prvky a pravidla zdravého a bezpeèného sportování a pohybu. Tyto aktivity si pøipravili zástupci Klubu zdraví, organizace ADRA, o. p. s., SOS dìtské
vesnièky, z. s., SPOLEÈNÌ – JEKHETANE, o. p. s.
Celá akce se uskuteènila za podpory Úøadu vlády ÈR v rámci programu
Prevence sociálního vylouèení a komunitní práce. Finanènì a organizaènì se
na realizaci této akce podílelo také mìsto Hanušovice, za co i jemu patøí dík.
Roli koordinátora potom pøevzala obecnì prospìšná spoleènost SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s., která se ji nìkolik let aktivnì podílí na rozvoji aktivit smìøujících k prevenci sociálního vylouèení ve mìstì.
Taková akce se v Hanušovicích konala poprvé. Jsme rádi, e se povedla.
Pøispìlo k tomu nejen krásné poèasí, ale také perfektní pøipravenost akce a zájem dìtí i dospìlých. Øada dìtí si nestihla dopolední program uít, nebo
v rámci vyuèování byl vymezený èas krátký. Dìti se však v hojném poètu dostavily po ukonèení vyuèování. Podobné akce se konají v rámci Integrovaného záchranného systému pravidelnì. Bývají však soustøedìny do mìst našeho
regionu, jako je Šumperk, Zábøeh èi letos Mohelnice - tam se akce konala 23. 6.
2016 na námìstí a krátké ohlédnutí vám pøineseme v dalším èísle Hanušovických novin. Co kdyby se nám v budoucích letech podaøilo tuto akci dostat i do
Hanušovic?
Na závìr bychom ještì jednou rády podìkovaly všem, kteøí tuto akci pomáhali zrealizovat, a také všem obèanùm mìsta, kteøí se zúèastnili a bez kterých by tento, pro dìti sváteèní den, neprobìhl v takové pohodové a radostné
atmosféøe.
Fotky z akce budou umístìny na webových stránkách mìsta Hanušovice
v sekci „Fotogalerie“.
Za SPOLEÈNÌ – JEKHETANE, o. p. s.
Lenka Richterová a za mìsto Hanušovice Eva Pospíchalová

Dìtský den v Hanušovicích
Mìsto Hanušovice ve spolupráci s místními spolky uspoøádalo dne 11. 6. 2016 na fotbalovém høišti v Hanušovicích Dìtský den.
Pro dìti byl pøipraven skákací hrad, velká pirátská skluzavka, soutìe o zajímavé ceny, støelba na terè ze vzduchovky, stolní tenis,
ukázka hasièské techniky, bublifuk na obøí bubliny, tenis na kurtech, ukázka výcviku psù, hry – kubb, mölkky, crossminton, ringo a
kolo štìstí s výhrami pro dìti i dospìlé.
Bìhem odpoledne se na høišti vystøídaly desítky dìtí, akci tak mùeme povaovat za vydaøenou.
Tímto bych chtìla podìkovat vedení mìsta
Hanušovice za finanèní podporu, dále firmì
MARWIN, v. o. s. za sponzorský dar na ceny
pro dìti, hasièùm za ukázku poární techniky,
dobrovolníkùm z pivovaru Holba, TIC Hanušovice za bezplatné zapùjèení stánkù, fotbalistùm za vzornou pøípravu celého areálu a
v neposlední øadì všem èlenùm hanušovických spolkù, kteøí vìnovali mnoho èasu pøípravì a organizaci této pøíjemné akce pro dìti a
rodièe.
Pavla Sedlaèíková, zastupitelka mìsta
Hanušovice
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