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

Dùleité upozornìní obèanùm

Advent 2017

Váení spoluobèané,

Mìsto Hanušovice Vás srdeènì zve na:

Tradièní rozsvícení vánoèního stromu
V pátek 1. prosince 2017 v 16.00 hod.
pøed budovou Mìstského úøadu Hanušovice

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
V sobotu 17. prosince 2017 se uskuteèní
vánoèní koncert s dechovou hudbou
„BORŠIÈANKA“ v kostele sv. Mikuláše v Hanušovicích.
Doprava bude zajištìna autobusem.

Oznámení obèanùm - Svoz bio odpadu
Poslední svoz bio odpadu se uskuteèní v úterý 28. 11. 2017.
Pokud dojde k výrazné zmìnì klimatických podmínek (mráz), budou zmìny
oznámeny obvyklým zpùsobem. František Ambroz

pøedstavujeme Vám novou aktivitu
významné neziskové spoleènosti – Èlovìk v tísni, o. p. s. Tuto neziskovku jste
mnozí zaznamenali v souvislosti s humanitární pomocí v Èeské republice a
také v zahranièí a má dlouhou tradici a
patøí mezi profesionálnì vedené organizace ji øadu let.
Organizace má však rozsah svých èinností mnohem širší. Jednou z tìchto aktivit je také prùzkum vybraných lokalit
z hlediska dostupnosti sociálních slueb,
dopravy, zdravotnických slueb, sousedských vztahù, fungování veøejné správy,
prostì spokojenosti s itím v daném místì.
(pokraèování na 2. stranì)

Vánoèní balíèek pro dìti
z ukrajinských dìtských domovù
Ji ponìkolikáté Charita Šumperk poøádá dobroèinnou sbírku vánoèních dárkù pro
chudé dìti z ukrajinských dìtských domovù.
Mùete vybrat ze seznamu dítì, které chcete obdarovat, a pøímo v Charitì si je zarezervovat:
http://www.darky.jsemvidet.eu/
Dárek potom zakoupíte podle potøeb dítìte, zabalíte do
vánoèního papíru a pøedáte Charitì – viz pravidla. Mùete
napsat také krátký osobní vzkaz. S dárkem nemusíte jezdit
do Šumperku, ale mùete jej pøedat pøímo v budovì Mìstského úøadu Hanušovice, 1. patro, paní Eva Pospíchalová,
a to nejpozdìji do pátku 1. 12. 2017 do 13.00 hod.
Udìlejte pøed Vánoci dobrý skutek a rozzáøete svým
dárkem oèi dítìte. Akce je vhodná nejen pro jednotlivce,
ale i týmy, spolky, kamarády, všichni se mohou sloit na
dárek a mít tak spoleènou radost.
Dìkujeme.
-chš
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 77 - 25. 9. 2017
- schválila program 77. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
25. 9. 2017
- vzala na vìdomí plnìní usnesení pøijatých Radou mìsta
- vzala na vìdomí vyjádøení mìsta Hanušovice ke zmìnì
udìlené licence pro linku è. 930228 Hanušovice–Malá Morava
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky“ –
silnice II/369 mezi obcemi Branná-Ostruná, v termínu od 18.
9. 2017 do 31. 12. 2017
- schválila návrh è. 10/2017 na vyøazení knihovních fondù
z Mìstské knihovny Hanušovice
- schválila uzavøení Smlouvy o zøízení vìcného bøemene-sluebnosti è. IP-12-8019855/1, název stavby „Potùèník –
èp. 30, pøípojka NNk“
- vzala na vìdomí informaci o prodeji døevní hmoty, která
vznikla pøi údrbì døevin
- schválila ukonèení nájemního vztahu o pronájmu èásti pozemku pè. 2260 v kú. Hanušovice, ve vlastnictví mìsta Hanušovice, formou dohody k 30. 9. 2017
- schválila ukonèení nájemního vztahu o pronájmu nebytového prostoru v nemovitosti mìsta Hanušovice èp. 76 na ul. Zábøeská, Hanušovice, formou dohody k 30. 9. 2017
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
volný nebytový prostor v nemovitosti mìsta Hanušovice èp. 76,
ul. Zábøeská, Hanušovice
- rozhodla o pøidìlení nebytového prostoru v prvním nadzemním podlaí o rozloze 11,75 m2 v budovì ul. Hlavní èp. 182,
Hanušovice, jako prostor k podnikání za úèelem provozování
pedikúry
- schválila uzavøení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru za úèelem podnikání - provozování sluby obèanùm v budovì èp. 182 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy o poskytování slueb koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pro realizaci stavby
„Výstavba nových garáí a potøebných prostor pro èinnost
JSDH mìsta Hanušovice“
- schválila výsledek výbìrového øízení na akci „Hanušovice:
Sníení energetické nároènosti veøejného osvìtlení“ a uzavøení
Smlouvy o dílo

- schválila, na základì uskuteènìného poptávkového øízení,
provedení akce „Oprava oplocení a domeèku v areálu MŠ v Hanušovicích“
- schválila, na základì pøedloených cenových nabídek, dodavatele na akci „Vybudování veøejného osvìtlení v garáové
zástavbì na ul. Na Holbì“
- schválila podání ádosti mìstem Hanušovice o dotaci z programu IROP, výzva è. 37; Investièní priorita 06.2.11 Podpora
energetické úèinnosti, s vyuitím dotace na zateplení objektu
èp. 108 na ul. Hlavní ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila provedení úpravy ji zpracované projektové dokumentace k ádosti o dotaci z programu IROP k výzvì è. 37 na
akci zateplení objektu èp. 108 na ul. Hlavní
- schválila provedení zpracování energetického hodnocení
budovy èp. 108 na ul. Hlavní, Hanušovice jako nedílnou souèást ádosti o poskytnutí dotace z programu IROP, výzvy è. 37
- schválila zadávací dokumentaci na akci „Zajištìní zimní
údrby pozemních komunikací v Hanušovicích a jejich místních èástí“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 78 - 9. 10. 2017
- schválila program 78. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
9. 10. 2017
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení pøijatých Radou mìsta
- schválila aktualizaci vnitøní smìrnice mìsta Hanušovice è.
2/2014, pro uloení a zacházení se zbranìmi drenými pro výkon sluby Mìstské policie Hanušovice
- schválila dodatky ke Smlouvì o poskytování slueb v oblasti ivotního prostøedí (svoz komunálního odpadu)
- schválila uzavøení Smlouvy o nájmu prostor slouících
k podnikání po prostorovém rozdìlení nebytového prostoru
(provozovna kadeønictví) v domì èp. 182 ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila umístìní dodatkové tabule s oznaèením mimo zásobování k dopravnímu znaèení zákaz parkování pøed budovou
ZŠ školy Hanušovice
- schválila pronájem èásti DK Hanušovice – jevištì pro èinnost taneèního krouku
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Dùleité upozornìní obèanùm
(dokonèení z 1. strany)
Výsledkem takového prùzkumu je pak zhodnocení lokality a návrh moných opatøení, jak problémy vyøešit nebo alespoò èásteènì zmírnit. Tento výsledek je pak významným a nezávislým
zdrojem informací pro místní samosprávu, jak a co zlepšit, na co se zamìøit. Tato aktivita
vstoupila do území povìøeného obecního úøadu Hanušovice poèátkem øíjna 2017.
Ji nyní se tedy mùete s pracovníky, kteøí jsou osobnì pøedstaveni na pøiloeném
letáku, setkat. Proto Vás chceme upozornit, e v prùbìhu mìsícù 10–12/2017 budete moná právì VY na ulici, v obchodì èi u lékaøe osloveni pracovníky „Mobilního týmu“ Èlovìka v tísni, který s Vámi bude chtít provést krátký rozhovor. Za
samosprávu Vás proto ádáme o spolupráci s pracovníky prùzkumu, odpovìzte jim prosím pravdivì na všechny poloené otázky. Odpovìdi jsou zaznamenávány zcela anonymnì a slouí jako relevantní podklad pro pravdivé
a nezkreslené hodnocení naší obce a obcí okolních. Prohlédnìte si prosím pøiloený letáèek, zde je podrobný popis èinností, jména a kontakty na pracovníky a
také monosti, jak Vám pøímo v terénu mohou ještì pomoci.
V pøípadì, e budete mít nìjaké pøipomínky èi Vám nìco nebude jasné v souvislosti
s aktivitami èlenù Mobilního týmu, je moné jeho pracovníky kontaktovat nebo se obracet
pøímo na mou osobu. Jsme vám plnì k dispozici.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality MÚ Hanušovice
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Informativní schùzka pro rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami
V pondìlí 2. øíjna 2017 v 15 hodin se uskuteènila v naší Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích informativní schùzka
pro rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami, kteøí k naplnìní svých vzdìlávacích moností nebo k uplatnìní èi uívání
svých práv na rovnoprávném základì s ostatními potøebují poskytnutí podpùrných opatøení za vyuití speciálních uèebnic a kompenzaèních pomùcek.
Náplní této informativní schùzky bylo navázat spolupráci s rodièi, ukázat nové formy práce ve výuce, v pedagogické intervenci –
podpora pøípravy na školu, rozvoj uèebního stylu áka, v pøedmìtu speciálnì pedagogické péèe, poskytnout informace pro domácí
pøípravu 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
doporuèení školského poradenského zaøízení a 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 na téma spoleèného vzdìlávání dle novely vyhlášky è. 27/2016 Sb., 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 197/2016 Sb., 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

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

TyfloCentrum v Šumperku
nabízí
volná pracovní místa pro osoby se zrakovým postiením,
na dvì pracovní pozice: pracovník úklidových a pomocných prací
a pracovník obchodních, administrativních a podpùrných èinností.
V pøípadì zájmu nás najdete v Šumperku na ulici 8. kvìtna 22,
nebo kontaktujte na telefonním èísle 730 870 769.

Koupím
starší filmové i jiné plakáty
vyrobené cca do roku 1980.

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
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
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
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Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Tel. 608420808.
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093, email: noviny@hanusovice.info
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2017
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši spoluobèané:
paní Rùena Rámertová,
Cecilie Voráèová, Marie
Köhlerová, Vìra Zbranková,
Marie Nantlová, Jana Vrbová,
Marie Kubíèková, Jana
Mrázková, Katarina Pokorná,
Irena Pospíšilová, Anna
Bartošová, Marcela
Nikolovová, Josefa Langerová
a Jiøina Jursová; pánové Jan
Kadlec, Jaroslav Mrázek,
Antonín Havlín, Jiøí Tylšar a
Roman Tomíèek.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem nebo
osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínka
Dne 8. 11. 2017
vzpomeneme 5. výroèí úmrtí
naší maminky a babièky,
paní Lidmily Srbové.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.
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Exkurze ákù osmých tøíd na PVE Dlouhé Stránì
Dne 5. 10. 2017 se osmé roèníky zúèastnily v rámci pøedmìtù zemìpis - fyzika exkurze na Pøeèerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stránì.
Nejprve jsme pøijeli na nádvoøí k samotné elektrárnì, která se nachází u spodní
nádre. Náš prùvodce nám v informaèní hale pøedstavil na elektronické tabuli celý
komplex pøeèerpávací vodní elektrárny a vysvìtlil nám, jak v areálu vše funguje, kolik
se o ni stará zamìstnancù, kdo ji øídí atd.
Dále nám promítnul filmový dokument o vodních elektrárnách v ÈR a pøedevším o
samotné PVE Dlouhé stránì, její historii, stavbì, provozu atd.
Poté jsme se všichni pøesunuli pøes nádvoøí elektrárny tunelem vedoucím do turbínové kaverny, kde nám pan prùvodce sdìlil zajímavé informace o provozu kaverny,
vysvìtlil nám princip turbín atd. Následnì jsme si prohlédli vývod elektrického vedení z podzemí, dozvìdìli se, kam vyrobený elektrický proud smìøuje, a pøemístili se na
prohlídku dolní nádre PVE.
Nakonec jsme od dolní nádre vyjeli autobusem úzkou klikatou cestou a k horní
nádri, která se nachází v nadmoøské výšce 1350 m. Vzhledem k tomu, e bylo dost
nepøíznivé poèasí, horní nádr jsme vidìli jen zèásti. Byla také velká zima a vál silný
nárazový vítr, a tak jsme prohlídku horní nádre zkrátili jen na nìkolik málo minut.
Závìrem lze tedy øíci, e se exkurze na PVE Dlouhé stránì kromì poèasí vydaøila.
Vìtšina ákù byla nadšena a odvezla si spoustu nových informací, které jistì v rámci
svého všeobecného pøehledu v ivotì vyuijí.
Podìkování patøí firmì Vobus za dopravu.
Tomáš Rajnoha a Martina Svobodová, tøídní uèitelé osmých tøíd

Toulky po okolí
Dnes se z historie posuneme do souèasnosti. Povíme si nìco o šikovném podnikateli
z malé obce Pavlov u Mohelnice, který našel, jak se øíká, „díru v trhu“.
Pan Radek Opluštil zaèal ve své dílnì vyrábìt meteodomeèky, a tak zásobovat zákazníky nejen v naší republice, ale i v zahranièí. Poèasí tak panenka s panáèkem pøedpovídají lidem i na Aljašce, v USA nebo v Jihoafrické republice.
Do práce na prvním domeèku se pustil v roce 1989 a dùvodem bylo vyrobit své babièce nový místo pùvodního, který doslouil. Byla to pro nìj výzva. Tehdy je nikdo nevyrábìl. Nìkolik jich pan Opluštil sehnal a metodou pokus omyl postupnì své výrobky
pøivádìl k dokonalosti. Od roku 1993 je vyrábí na plný úvazek. První domeèek z jeho
dílny dostala babièka a od roku 1989 jimi dìlal radost rodinným pøíslušníkùm, kamarádùm a kolegùm v práci. Zájem však neutuchal, objednávek pøibývalo, a tak se vzdal
svého zamìstnání a zaèal se výrobì vìnovat naplno. V posledních létech jich roènì vyrobí tøi a pìt tisíc.
Ne domeèek získá svoji koneènou podobu, je potøeba kolem 70 pracovních úkonù.
Samotný princip fungování pøedpovìdi poèasí je naopak jednoduchý. Domeèek pøedpovídá poèasí na základì vzdušné vlhkosti, která se mìní podle povìtrnostní situace.
Na tu reaguje ovèí støívko, na kterém je zavìšen mechanismus s panáèkem a panenkou.
Ve vlhkém vzduchu støívko nabobtná a vysune ven panáèka. Naopak je-li sucho a sluneèno, vlákno vysychá a ven vyjde panenka. Ovèí støívko se pøitom musí speciálnì
upravit, aby se mechanismus otáèel doprava a doleva a domeèek správnì fungoval.
Výroba domeèkù zabrala témìø všechny prostory jeho vesnické usedlosti. Meteodomeèky vznikají hlavnì v dílnì, vìtší díly øee ve stodole, nìkteré úkony provádí
v rozlehlé garái. Jako balírna hotových výrobkù slouí velká místnost pøímo v domì.
Velkou pomocnicí mu je i jeho manelka. Poptávka je taková, e pracovní rok zaèínají
2. ledna a konèí na Štìdrý den. Nejvíce práce mají pøedevším pøed prázdninami a na zaèátku èervence, kdy odebírají domeèky turistická centra, hrady, zámky, skanzeny èi
láznì. Velké mnoství jich posílají i prodejcùm na Královskou cestu do Prahy.
Od 1. ledna 1993 se stal pan Opluštil prvním a po dobu nejménì 20 let i jediným výrobcem domeèkù, které pøedpovídají poèasí. A pøestoe tento sortiment nabízejí i jiné
firmy, konkurence ani nedostatku práce se nebojí.
-hp
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Cestování po Evropì
Jeden z nejvìtších zámkù v Evropì, místo, kde se tvoøila evropská politika, centrum umìní, oblíbený zámek Marie Terezie,
císaøovny Sissi i Františka Josefa II. - to vše je vídeòský Schönbrunn. Na Seznam kulturního dìdictví UNESCO byl zapsán
v roce 1996 a spolu s ním i rozsáhlé zahradní prostory, které ho
obklopují.
Od poloviny osmnáctého století do roku 1918 byl objekt letním sídlem rakouských císaøù. Zámek byl kdysi za hranicemi
mìsta, dnes se rozkládá v jihozápadní èásti Vídnì. Název
Schönbrunn vznikl od slov Schönner Brunner (krásná studánka), protoe na místì se nacházel pramen s køišálovì èistou vodou. Císaø Matyáš u nìj nechal postavit lovecký zámeèek, který
byl pozdìji tìce poškozen Turky pøi druhém obléhání Vídnì
roku 1683. Na jeho místì pak byl vybudován dnešní „skvost architektury“, klasicistní stavba s rokokovými interiéry.
Zámek má úctyhodnou délku 800 metrù a 1400 místností,
z toho 200 kuchyní. Kdy jeho stavbu císaø Leopold I. zadával
slavnému architektu Johannu Bernhardovi Fischerovi z Erlachu, pøál si, aby zámek nádherou a velikostí pøedèil Versailles
francouzských králù. Císaøi ale došly peníze, a tak byla v roce
1696 vytvoøena okleštìná verze návrhu a podle ní zaèala výstavba. Po tøech letech byla slavnostnì otevøena støední èást paláce. Pak byla stavba na èas zastavena. Pokraèovalo se a za
vlády Marie Terezie, kdy plány upravil a rozšíøil její oblíbený
architekt Nicolo Pacassi. Ten navrhl interiéry zámku v lehkém a
zdobném rokokovém stylu se spoustou zrcadel se zlacenými

rámy, s ornamenty zvanými rokaje a nástìnnými malbami. Øada
místností byla zaøízena v tehdy velmi módním èínském stylu.
V Èínském oválném kabinetì poøádala císaøovna tajné konference se státním kancléøem hrabìtem Kounicem. Také v Modrém èínském salonu se konala nejrùznìjší jednání. V roce 1918
tu podepsal abdikaci poslední rakouský císaø Karel I. Krátce na
to pøešel zámek do správy novì vyhlášené republiky.
K nejkrásnìjším rokokovým místnostem na svìtì patøí Milionový pokoj, obloený rùovým døevem s indickými a perskými
miniaturami. Skvostné jsou i Velká a Malá galerie se štukovou a
freskovou výzdobou, které slouily jako oficiální sály. Ve Velké
galerii zasedal v letech 1814-1815 Vídeòský kongres a dodnes
se tu poøádají pøi zvláštních pøíleitostech státní audience.
V roce 1961 se v paláci konala jedna z nejdùleitìjších událostí
století - historické setkání amerického prezidenta Kennedyho se
sovìtským vùdcem Chrušèovem. Ve vìtšinì pokojù visí èeské
køišálové lustry. Zrcadlový sál se zase mùe chlubit tím, e zde
hrál na klavír tehdy šestiletý Wolfgang Amadeus Mozart.
A na závìr ještì dva objekty, které jsou chloubou rozlehlých
zahrad. První je Palmový skleník dlouhý 110 metrù. Skládá se ze
tøí èástí, klasické zimní zahrady a skleníku se støedomoøskou a
tropickou flórou. Druhým je zoologická zahrada. Byla dokonèena v roce 1752 a je to nejstarší existující zahrada na svìtì.
Podle dochovaných dokumentù první hosty po ní provázel sám
manel císaøovny Marie Terezie.
-hp

Naše zdraví (68) - Minerály (pokraèování)
Dalším dùleitým minerálem pro naše lidské tìlo je jód (I). Je souèástí hormonù štítné lázy, které zodpovídají za vývoj pohybového aparátu a mozku hlavnì u dìtí. Je-li ho v našem tìle nedostatek, trpíme podrádìností, skleslostí, rychle se unavíme a déle nám
trvá, ne nabereme nové síly. Dále mùeme trpìt poruchami spánku, mùeme zaèít pøibírat na váze a snadno se mùeme nakazit infekèními nemocemi. Nedostatek jódu se mùe projevit i poruchami pohlavních funkcí.
Na druhou stranu není dobrý ani nadbytek tohoto minerálu v tìle. Ten se projevuje teplou opocenou kùí, vypadáváním vlasù,
zvýšenou únavou, hubnutím, tøesem, neklidem a poruchami èinnosti srdce.
Hlavním problémem nedostatku jódu jsou však potíe se štítnou lázou. Navenek se mùe projevit jako vole (struma), jinak má
za následek špatnou èinnost cév, srdce, jater a má vliv i na plodnost.
Pøirozenì ho do organismu doplníme konzumací darù moøe, to je moøských ryb, moøských plodù a øas. Umìle se pøidává i do soli,
která se vyskytuje v potravináøských výrobcích, pøidává se do minerálních vod a mléèných výrobkù.
Selen (Se) podporuje úèinnost vitamínu E, zvyšuje odolnost organismu vùèi nádorovým onemocnìním. Nedostatkem selenu
jsou více ohroeni kuøáci a alkoholici, u kterých se pojí i s nízkou hladinou hoøèíku a vitamínu E.
Jestlie nám v tìle chybí, trpíme svalovými bolestmi, úbytkem svalové tkánì, sniuje se nám psychická a fyzická výkonnost.
Hrozí nám zvýšené riziko infarktu a cévních onemocnìní, u tìhotných en mùe nedostatek selenu nepøíznivì pùsobit na vývoj plodu. Naopak nadbytek mùe být toxický a zpùsobuje poruchy trávení, vypadávání vlasù, zmìny nehtù a dokonce i deprese.
Jak ho pøirozenì doplnit? Tento minerál obsahují oøechy, vnitønosti, moøské ryby, dále èesnek, cibule a paitka.
Fosfor (P) má v našem tìle funkci stavební, regeneraèní a aktivaèní. Je souèástí zubù, kostí a centrální nervové soustavy. Nezastupitelný je pøi energetickém metabolismu èlovìka.
K jeho nedostatku jsou nejvíce náchylní alkoholici, diabetici a dlouhodobì hladovìjící lidé. Deficit se projevuje slabostí, malátností a únavou. Dále to mùou být bolesti svalù a otoky dolních konèetin.
Co nám tedy pak hrozí? Ve stravì se setkáváme spíše s nadbytkem fosforu, protoe ho najdeme v kolových nápojích, tavených sýrech nebo uzeninách. Pøedávkování se pak projevuje nevolností, prùjmem, zvracením, zvýšenou teplotou a poklesem krevního tlaku. Pøebytek dále zhoršuje vstøebávání eleza a vápníku v tìle.
Zdravým zdrojem fosforu jsou luštìniny, vnitønosti, ryby, èokoláda, sýry, oøechy a vejce, dýòová semena a mák.
-hp
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Exkurze na Informaèní a poradenské
støedisko pro volbu povolání
Ve støedu 4. øíjna 2017 navštívili áci 9. B tøídy spoleènì se áky,
kteøí vycházejí z nišího roèníku, v doprovodu tøídní uèitelky Aleny
Divišové a výchovné poradkynì Vladimíry ídkové Informaèní a
poradenské støedisko pro volbu povolání pøi Úøadu práce v Šumperku, je plní preventivní práci v pøípravì, rozloení a vyuití pracovních sil na trhu práce. áci mìli monost si vyplnit zájmový
dotazník zamìøený na jejich vlastnosti, znalosti, schopnosti, dovednosti a záliby.
Informaèní a poradenské støedisko pro volbu povolání je nedílnou souèástí oddìlení poradenství na úøadech práce v ÈR a poskytuje svým klientùm informace potøebné pro rozhodování v okamiku:
- volby dalšího vzdìlání po ukonèení základní školní docházky,
- volby prvního pracovního místa po ukonèení profesní pøípravy,
- pøi zmìnì zamìstnání,
- potøeby dalšího vzdìlávání, specializace, pøípadnì rekvalifikace.
Pøedávají je formou:
- individuálního poradenství: v pøímém vztahu klient–poradce,
- skupinového poradenství: formou pøednášek a besed, vhodné
pøedevším pro áky a studenty pøi zjišování a uvìdomování si profesních zájmù a schopností.
Poradce má k dispozici pestrou škálu informaèních médií, napøíklad:
- písemné charakteristiky vybraných povolání,
- videoklipy a obrazové informace o povolání vèetnì nárokù a
podmínek,
- poèítaèové programy o monostech vzdìlání v ÈR na støedoškolské i vysokoškolské úrovni,
- samoobsluné poèítaèové programy k zjišování profesní zájmové orientace klienta,
- informaèní letáky s nabídkou rekvalifikaèních kurzù, absolventských míst, aktuálnì volných míst.
Informaèní a poradenské støedisko je urèeno:
-ákùm a studentùm všech typù škol, rodièùm a dospìlým zájemcùm,
- školským zaøízením, zamìstnavatelùm a ostatním subjektùm a
institucím, které se podílejí na volbì povolání.
Pøehled poèítaèových programù a databází, které vyuívají
poradci na IPS ke své práci:
SCHUHFRIEDÙV VÍDEÒSKÝ DOTAZNÍK ZÁJMÙ
Po vyplnìní obdrí klient seznam doporuèených povolání, která
se vztahují k jeho zájmùm
PRÙVODCE SVÌTEM POVOLÁNÍ
Multimediální prùvodce s informacemi o jednotlivých profesích
vèetnì krátkých popisù povolání, dále s pøehledem škol a vzdìlávacích zaøízení, monostech rekvalifikace a volných místech
ŠKOLÁK
Kadoroènì aktualizovaná nabídka studia na støedních školách
v celé ÈR s údaji o pøijímacím øízení, historii škol, ubytování, poplatcích atd.
Následující programy vznikají za spolupráce s Obchodnì
podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Karviné:
B-KOV
databáze vysokých škol v celé ÈR
Studium v zahranièí
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údaje o vysokých školách v zemích EU
M-SERVIS
monosti práce a jazykového vzdìlávání v zahranièí,
pobyty au-pair, programy EU
Integrovaný informaèní portál MPSV
http://portal.mpsv.cz
Informaèní zdroj, který poskytuje Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR kadému obèanovi a zamìstnavatelùm –
portal.mpsv.cz/sz – nabídka zajímavých slueb:
1. Monost vyhledávat volná místa, která mají k dispozici
úøady práce v celé ÈR.
2. Po èasovì nenároèné registraci monost kadodenního
zasílání nových volných míst dle zadaných kritérií na urèitou
e-mailovou adresu.
3. Monost získat informace o studijní nabídce všech typù
støedních, vyšších a vysokých škol. K dispozici je i statistika
úspìšnosti absolventù škol na trhu práce.
4. Monost zadat vlastní inzerát a ivotopis, který je pak
k dispozici zamìstnavatelùm nabízejícím zamìstnání.
5. Rady, jak postupovat, kdy zamìstnavatel pøestal zamìstnanci vyplácet mzdu.
6. Informace o pracovnì právních otázkách.
Pro obèana hledajícího práci v rámci zemí Evropského
hospodáøského prostoru a Švýcarska je urèena èást Portálu
vìnovaná Evropským slubám zamìstnanosti EURES na adrese: portal.mpsv.cz/eure
Portál v sekci Zamìstnanost nabízí na adrese portal.mpsv.cz/sz/zamést zamìstnavatelùm nìkteré monosti,
které jim mohou pomoci pøi jejich práci.
Další dùleité odkazy:
TESTY:
www.gwo.cz
www.istp.cz
www.ceskaskola.cz
www.scio.cz
www.mamenato.cz
www.portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly
www.atlasskolstvi.cz
www.infoabsolvent.cz
www.vysokoskolak.cz
www.kampomaturite.cz
www.studentin.cz
www.vysokeskoly.cz
www.univcz.cz
www.edu.cz
www.volbapovolani.cz
www.nuov.cz
www.uliv.cz
K individuálním konzultacím je nutné se pøedem objednat,
veškeré sluby jsou poskytovány bezplatnì. Další informace
najdete na www.ssz.mpsv.cz.
Paní V. Kašparová podala ákùm aktuální informace pøi
volbì budoucího povolání.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy
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