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

Váení spoluobèané,

vánoèní svátky a pøed nimi pøedcházející adventní doba jsou
èasy, kdy bychom se mìli v dnešní uspìchané dobì zastavit,
zamyslet a vìnovat se co nejvíce svým blízkým a pøátelùm.
Vùnì vánoèního stolu a vánoèního stromeèku 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 nevidíme.
Tìm nejmenším bych chtìla popøát hodnì dárkù pod
stromeèkem. Nám dospìlým pøeji klid a rodinnou pohodu, tìm starším hlavnì pevné zdraví a dostatek ivotního optimismu.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Tøíkrálová sbírka 2018
Dovolujeme si Vás informovat, e ve dnech od 1. 1.
do 15. 1. 2018 probìhne na území ÈR Tøíkrálová sbírka
2018.
Poøadatelem této veøejné sbírky je Charita Èeská republika se sídlem v Praze a realizátory v našem regionu, tedy i v našem mìstì je Charita Šumperk.
V Hanušovicích bude koledování probíhat od 1. do 14. ledna 2018. Tìšíme se na setkání s Vámi a vìøíme, e opìt podpoøíte dobrou vìc.
František Felner, koordinátor sbírky

Radostné a pohodové
Vánoce a vše dobré do
nového roku 2018
pøejí zamìstnanci MÚ
Hanušovice a redakce
Hanušovických novin.

STAVEBNINY
H. B. S. mont, s. r. o. RAŠKOV
Tel.: 604 283 153, 583 246 170
Otevírací doba v zimním období:
Po-Pá 8-16 hod., So 8-11 hod.
* stavební materiál, spojovací
materiál, barvy
* potøeby pro dùm a zahradu

Regionální vánoèní balíèky
Uvaujete, èím udìlat radost k Vánocùm svým blízkým,
pøátelùm nebo kolegùm?
Informaèní centrum Hanušovice nabízí dárkové balíèky
plné místních produktù znaèky Jeseníky Originální produkt®,
kterými mùete potìšit a obdarovat všechny kolem sebe.
(pokraèování na 2. stranì)

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
probìhne v nedìli 17. prosince 2017 v 15.00 hod.
Doprava bude zajištìna autobusem. Více informací uvnitø novin

Plesová sezóna 2018
Mìsto Hanušovice Vás v sobotu 27. 1. 2018 srdeènì zve na

15. Mìstský ples.
Pøedprodej vstupenek od 8. 1. 2018 v TIC Hanušovice.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 79 - 11. 10. 2017
- schválila Dodatek ke smlouvì o dílo è. 01 ze dne 27. 9. 2017
na akci Hanušovice: Sníení energetické nároènosti veøejného
osvìtlení (EFEKT)
jednání è. 80 – 23. 10. 2017
- uloila odboru správy majetku a slueb (dále jen OSMS)
provìøit nájemní vztahy na pozemku pè. 892/2
- schválila Smlouvu o zøízení vìcného bøemene - sluebnosti, è. IV-12-8011573/VB/01 Hanušovice, Školní, parcela
1577-4, SDC–DTS
- povìøila referentku podpisem nájemních smluv na
hrobová místa
- schválila odprodej traktoru Belarus 320.4, vozidla Avia
A80, multikára, povìøila OSMS výbìrem nové techniky.
- po projednání ádosti o poskytnutí dotace na opravu umpy
ve výši 50 % z èástky rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek a doporuèuje adatelce Hanušovice vyuít pùjèku z fondu
rozvoje bydlení
- souhlasila se stavbou „Kanalizaèní pøípojka pro objekt pekárny èp. 73 v Hanušovicích“ na st. pl. 85/1 a 85/3 a dále na pozemku pè. 1509/1 v kú. Hanušovice
- souhlasila se stavbou „árová - Prameny, nové NNv“, investorem je ÈEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dìèín,
- schválila výsledek výbìrového øízení na akci „Zajištìní
zimní údrby pozemních komunikací v Hanušovicích a jejich
místních èástech“
- po projednání se rozhodla schválit k pronájmu nebytový
prostor na ulici Zábøeská, bez èísla popisného na sp. 821/1 –
zastavìná plocha a nádvoøí, jako prostor slouící k parkování
osobního vozidla,
- schvaluje uzavøení smlouvy na realizaci akce „Oprava
chodníku u MŠ a ZŠ Hanušovice“ s firmou, která pøedloila
nejniší cenovou nabídku v rámci uskuteènìného poptávkového øízení
- schvaluje nový Organizaèní øád v souladu s § 102 odst. 2
písmeno m) zákona è. 128/2000 sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù; stanovila v souladu s § 102 odst. 2 písmeno j) zákona è. 128/2000 sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
celkový poèet zamìstnancù mìsta Hanušovice v Mìstském úøa-

du Hanušovice na 23, a to od 1. 1.2018, z dùvodù zrušení dvou
pracovních míst
- schválila v souladu s § 102 odst. 2 písmeno h) zákona è.
128/2000 sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù zrušení
pøestupkové komise ke dni 31. 12. 2017
- schválila vypovìzení smlouvy na zpracování mezd a mzdové agendy, a to ihned, dle podmínek smlouvy
- schválila návrh na zpracování pravidel pro pøidìlování bytù
ve vlastnictví mìsta Hanušovice a pravidla pro pøidìlování nebytových prostor do nájmu
- vzala na vìdomí informace o sociálním bydlení (Formanka)
a o multifunkèním centru
jednání è. 81 - 6. 11. 2017
- vzala na vìdomí informaci týkající se ádosti na zøízení pøeloky a neschválila tuto ádost z dùvodù vysokých nákladù
- vzala na vìdomí informaci OSMS o poadavku na plán investièních akcí a ukládá referentovi OSMS odpovìdìt spoleènosti VHZ, a. s. Šumperk
- schválila uzavøení bezúplatné smlouvy o umístìní zaøízení
(rozhlasu) se spoleèností ÈEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Dìèín, a to v rámci akce „Protipovodòová opatøení mìsta Hanušovice“
- schválila uzavøení smlouvy o právu provést stavbu oplocení na pozemku pè. 19185/1 - zahrada v kú. Hanušovice
- schválila èásteèné prominutí platby za pronájem DK Hanušovice Tenisovému klubu, z. s., Zábøeská 270, 788 33 Hanušovice, a to pøi poøádání Tenisového plesu
- neschválila zmìnu v uívání a pøístavbou objektu èp. 127
v Hanušovicích; zámìr uvedený v ádosti a technická dokumentaci není v souladu s hlavní funkcí uvedenou v územnì-plánovací dokumentaci, územním plánu
- schválila uzavøení „Smlouvy o uívání soukromého vozidla a
jeho pøíslušenství k provádìní prací pro mìsto Hanušovice“
- schválila návrh è. 14/2017 na vyøazení knihovních fondù z
Mìstské knihovny Hanušovice
- schválila pøíkaz è. 1/2017 starostky mìsta k provedení øádné inventarizace majetku a závazkù mìsta Hanušovice za rok
2017 vèetnì jeho pøíloh
- schválila návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace o multifunkèním centru

Regionální vánoèní balíèky
(dokonèení z 1. strany)
V nabídce jsou balíèky rùzných cenových kategorií, urèené pro mue i eny.
Mùeme také vyrobit balíèek na Vaše pøání.
Pro více informací nás navštivte v infocentru
na ulici Hlavní naproti Penny marketu
nebo volejte na telefonní èíslo 583 285 615.
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Informace MÚ Hanušovice
Pøestupková správní èinnost
Mìstský úøad Hanušovice je povìøeným obecním úøadem
pro správní èinnost - pøestupky, kterou vykonává pro naši obec a
na základì veøejnoprávních smluv pro obce Jindøichov, Branná,
Bohdíkov, Kopøivná, Malá Morava. Na základì zákona è.
200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
jeho platnost byla ukonèena k 30. 6. 2017, a na základì zákona
è. 250/2016 Sb., o odpovìdnosti za pøestupky a øízení o nich,
který vešel v platnost 1. èervence 2017, je obecní úøad pøíslušný
k øízení o pøestupcích:
• proti poøádku v územní samosprávì,
• proti veøejnému poøádku,
• proti obèanskému souití,
• proti majetku.
V letech 2014-10/2017 bylo pøijato celkem 623 oznámení
pøestupku. K výraznému poklesu došlo v roce 2017 díky nové
legislativì a vzájemné spolupráci Policie ÈR, Obvodního oddìlení Hanušovice a Mìstské policie Hanušovice.

•
•
•
•

2014 - 182 oznámení
2015 - 197 oznámení
2016 - 162 oznámení
10/2017 - 82 oznámení

Správní èinnost – výkon sociální práce
Mìstský úøad Hanušovice je povìøeným obecním úøadem pro
správní èinnost – výkon sociální práce nejen v naší obci, ale je
stanoveným správním obvodem pro území pøiléhajících obcí.
Od roku 2015 byla správním orgánùm vykonávajícím agendu
sociální práce dána monost poádat o dotaci na výkon sociální
práce.
Mìstský úøad Hanušovice vyuil monosti získání finanèních
prostøedkù do svého rozpoètu a o dotace poádal. Ministerstvo
práce a sociálních vìcí Praha rozhodlo o pøidìlení dotace následovnì:
rok 2015 - 221.000,- Kè
rok 2016 - 475.000,- Kè
rok 2017 - 508.923,- Kè
CELKEM:
1. 204.923,- Kè
Radka Vinklerová – sociální práce, pøestupky

Upozornìní pro obèany
Mìstský úøad Hanušovice oznamuje, e kanceláø matriky, podatelny a evidence obyvatel byla pøestìhována
do pøízemí budovy Mìstského úøadu, kde se také nachází pokladna.

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?

TyfloCentrum v Šumperku nabízí

SOUKROMOU INZERCI

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,

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

nebo kontaktujte na telefonním èísle 730 870 769.

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

Prodám mrazák 400 l, v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel.: 583 231 368.

KOMERÈNÍ INZERCE

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

Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2

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

Pøíjemné proití vánoèních svátkù a šastný nový rok
vám pøejí hanušoviètí hasièi.

V mìsíci prosinci 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Toulky po okolí

paní Josefa Nováková,
Ludmila Kašová, Irena
Borbélyová, Jaroslava
Radová, Marie Pavlínová,
Irena Winklerová, Zdeòka
Doleèková, Helena Košová
a Eva Hatoòová;
pánové Vladimír Michal,
Oldøich Olbort, Petr Kuèera,
Jaromír Frehar a František
Roháèek.
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
Odešel, ale v srdcích zùstal…
Dne 8. prosince 2017
vzpomeneme 20. výroèí úmrtí

Zimní období je tady, a tak si dnes povíme pár zajímavých informací o areálu, který
byl pro vyznavaèe adrenalinových sportù a zimních radovánek otevøen v Dolním Bušínovì u Zábøehu.
Adrenalinový park Bozeòov byl vybudován pøed dvìma roky pro milovníky dobrodruství a vzrušení z nevšedních záitkù. Zájemci si zde mohou vyzkoušet lezení na
umìlém vodopádu, který zmrzne na deset metrù vysoké vìi. Na ten si v zimì mohou
vyšplhat nejen zkušení lezci, ale i zaèáteèníci, kteøí se chtìjí s tímto nevšedním zimním
sportem seznámit. Vše samozøejmì probíhá pod pøísným dozorem zkušeného instruktora. Nejprve zájemce seznámí s technikou lezení, vybaví ho sedacím úvazkem a helmou a zajistí pomocí lan. U vìe je po celou lezeckou sezonu i pùjèovna potøebného
vybavení, vèetnì cepínù a maèek.
Návštìvníci, které pøíliš neláká lezení po zmrzlém vodopádu, mají monost proít
v Parku øadu dalších zimních radovánek. Na ploše multifunkèního høištì vzniká v zimì
kluzištì pro bruslaøe, na své si pøijdou také vyznavaèi bìeckého lyování. Udrované
trasy vedou z Dolního Bušínova do Zábøehu a do Hoštejna v celkové délce dvacet pìt
kilometrù. Ve spolupráci s Mikroregionem Zábøesko se toti provozovateli areálu podaøilo sehnat peníze na údrbu bìeckých tras.
Adrenalinový park Bozeòov je od prosince loòského roku dritelem znaèky JESENÍKY originální produkt v oblasti záitkù, její koordinaci zajišuje Místní akèní skupina Horní Pomoraví.
Rekreaèní oblast kolem Dolního Bušínova objevili u na zaèátku minulého století
pøíznivci táboøení a obdivovatelé pøírodních krás. Vzniklo tu nìkolik trempských
osad, kde mladí i døíve narození v pøírodì trávili po svém volné chvíle. Svá místa ke
svým aktivitám zde mìli i skauti a junáci, po ètyøicet let i pionýøi, kteøí zde trávili
prázdniny v pionýrských táborech. Pøírodní krásy celé oblasti jim k tomu dávaly ideální podmínky. Jsou tu krásné lesy, plné zvìøe a ptákù, louky, èisté øíèky a potoky. Vedou
tu pìší i cyklistické trasy, zkrátka ideální oblast pro únik z dnešní pøetechnizované a
uspìchané doby.
Ana závìr ještì malá poznámka. Zmínil jsem se o zimních radovánkách v Adrenalinovém parku. Ten se vyuívá i v letních mìsících. Vì vyhledávají hlavnì dìti, k dispozici je i lanové centrum ve výšce 12 metrù nad zemí, doplnìné atraktivní
ètyøicetimetrovou lanovkou. K osvìení v letních mìsících slouí i nové koupalištì a
malá pøehradní nádr.
-hp

Vzpomínka
Dìkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Dìkujeme za to, e jsi byl,
za kadý den, který jsi s námi il.
Tak jak z Tvých oèí záøila láska a dobrota,
tak nám budeš chybìt do konce ivota.

Dne 12. 12. 2017 by oslavil 80 let
náš drahý tatínek,
pana Josefa Chudého.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2017

pan Jaroslav Lacuška.
S láskou vzpomínají manelka Anièka a dìti s rodinami.
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Cestování po Evropì
Dnešní Cestování bude trochu jiné, zvláštní, jak se lidovì
øíká - z jiného soudku. Nenavštívíme konkrétní místo, nebudeme se povídat o jeho minulosti a souèasnosti. Øekneme si pár
zajímavých vìcí o jednom z nejznámìjších vojenských umìleckých kolektivù.
Své koøeny má v bývalém Sovìtském svazu, dnešním Rusku,
a jistì jste uhádli, e se jedná o soubor Alexandrovci. Tehdejší
malou skupinu, kterou tvoøilo pouhých osm zpìvákù, dva taneèníci, akordeonista a recitátor, zaloil na zaèátku 20. století
sbormistr, pedagog, skladatel a regenschori (øeditel kùru) Chrámu Krista Spasitele, profesor Moskevské konzervatoøe Alexandr Vasiljeviè Alexandrov (1883-1946). Umìlecký kolektiv byl
nazván Soubor Rudoarmìjské písnì Ústøedního domu Rudé armády a jeho premiéra se uskuteènila 12. øíjna 1928. Postupnì
byla rozšiøována pìvecká, instrumentální i taneèní sloka a na
180 èlenù a soubor koncertoval po celé zemi, od Dálného východu, pøes Sibiø, Støední Asii a po Bìlorusko a Ukrajinu.
Na první zahranièní turné vyjel kolektiv umìlcù na konci léta
roku 1937, vystoupil v Lille, Lyonu a v Paøíi, kde na Mezinárodní výstavì techniky a umìní získal nejvyšší ocenìní – cenu
Grand Prix. Následovaly koncerty v Praze (Lucerna a Obecní
dùm) a v Ústí nad Labem v sále zvaném Kurzweilmühle. Toto
vystoupení se stalo pøíleitostí k jedné z nejvìtších protifašistických demonstrací. První pováleèné turné zaèalo u nás v Èeskoslovensku. Ve dnech 12. 5.-18. 6. 1946 navštívil soubor dvanáct
mìst.
Umìleckému šéfovi A. V. Alexandrovovi byl udìlen Øád Bílého lva III. stupnì, brzy poté však 9. èervence 1946 umírá na infarkt. Vedení se ujímá jeho syn Boris Alexandroviè Alexandrov

(1905-1994), tìleso nese jméno svého zakladatele a soubor
pøedvádí své nenapodobitelné umìní od té doby dodnes témìø
po celém svìtì. Osobnì jsem se i s hanušovickými obèany, kteøí
podnikli autobusový zájezd na jejich koncert, zúèastnil jejich
vystoupení na jaøe letošního roku. Zpìv jednotlivcù i souboru,
hudba, choreografie, baletní a taneèní vystoupení lze nazvat jediným slovem – fantazie. A kdy na závìr koncertu zazpívalo
témìø 80 zpìvákù Gottovu píseò Lady Carneval a èeskou lidovou píseò, nebraly ovace publika konce.
U pøíleitosti letošního turné po ÈR byl vydán prùvodce s nìkolika nejznámìjšími písnìmi, které Alexandrovci musí zazpívat na kadém koncertu. Píseò Svjašèénnaja vojná vznikla
nìkolik dní po napadení Sovìtského svazu a soubor ji zpíval od
15. øíjna 1941 na moskevském nádraí vojákùm odjídìjícím na
frontu. Dále to jsou dvì lidové písnì Kalinka a Políèko, pole.
První mìla premiéru ji v roce 1860 v Saratovském divadle, nejvíce ji však proslavil právì jmenovaný moskevský vojenský
soubor. Do repertoáru ji doporuèil maršál Vorošilov (velitel
Rudé armády) a dnes je hymnou fanouškù anglického fotbalového klubu FC Chelsea. Druhá lidová vznikla ještì v carském
Rusku a u nás je populární od 30. let minulého století, kdy ji vydalo nakladatelství kapelníka R. A. Dvorského.
Tu nejznámìjší jsem si nechal na závìr. Kdo by neznal populární Kaušu. Údajnì byla jednou z tìch, které pomáhaly vyhrát
poslední velkou válku, stejnì jako legendární raketomety, kterým se podle písnì øíkalo „kauše“. Píseò má dnes mnoho textových variant a byla pøeloena do vìtšiny svìtových jazykù,
vèetnì èínštiny a japonštiny.
-hp

Naše zdraví (69) - Minerály (dokonèení)
V dnešním vydání ukonèíme povídání o vitamínech a minerálech, tolik potøebných pro fungování našeho lidského tìla.
Fluor (F) je dùleitý pro zdravý vývoj zubù a prevenci pøed zubním kazem, má význam pro tvorbu silných a tvrdých kostí, stimuluje fyziologické pochody v játrech a ledvinách. Jeho deficit v organismu se v souèasné dobì témìø nevyskytuje. Ale pozor, horší je
jeho nadbytek v tìle. Projevuje se vznikem hnìdých skvrn na zubech, zvracením, prùjmem a bolestmi bøicha. Pøírodní fluor je
obsaen v rostlinách, které najdete v kadé kníce o bylinkách. Hodnì ho je v plodu šípku, mìsíèku, øebøíèku, kostivalu a arnice.
Køemík (Si) má vliv na tvorbu kostí, tkání, nehtù, kùe, vlasù. Podporuje hojení ran, léèí zánìty a posiluje imunitu. V poslední
dobì vìdci prokázali, e chrání pøed Alzheimerovou nemocí. Nedostatek køemíku se projevuje vypadáváním vlasù, lámavostí nehtù
a pøecitlivìním na chlad. U dìtí pak hrozí zpomalení rùstu, u starších pak osteoporóza (øídnutí kostí) a deformace kostí. Vyšší pøíjem
minerálu by mìli mít sportovci a tìce pracující. Pozor ale na nadmìrný pøíjem z potravinových doplòkù, mùe zpùsobovat tvorbu
ledvinových kamenù.
Doplòujeme ho z celozrnných obilovin (oves, jeèmen a pšenice), hodnì ho je i ve vepøových játrech. Dále ho najdeme v jablkách,
pomeranèích, tøešních, syrovém zelí, cibuli, mrkvi, èervené øepì, rybách a medu.
Sodík (Na). Spoleènì s draslíkem zajištuje pøenos nervových vzruchù, je nezbytný pro èinnost svalù a nervù. Stará se o metabolismus minerálù a je dùleitý pro rùst. Jeho nedostatek v organismu je v dnešní dobì málo pravdìpodobný, protoe vìtšina potravin
obsahuje dostatek sodíku ve formì soli. Hlavními pøíznaky jeho nedostatku je pak nechutenství, dehydratace, poruchy metabolismu
cukrù, svalové køeèe nebo nízký tlak.
Naopak jeho nadbytek zbyteènì zatìuje ledviny, dochází k zadrování vody v tìle a ke zvyšování krevního tlaku.
Chrom (Cr) hraje významnou roli v pøemìnì cukrù a tukù v organismu. Reguluje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Pozor,
sniuje chu na sladké. Náchylní k nedostatku chromu jsou lidé dlouhodobì vystavení velké psychické zátìi nebo ti, kteøí pijí velké
mnoství slazených nápojù a jedí nadbytek sladkostí. Nedostatek se projevuje únavou a vyšším krevním tlakem. Pøirozenì ho doplníme konzumací kvasnic, hovìzího masa, citrusù, mléka a moøských plodù.
Samozøejmì vitamínù a minerálù je mnohem více, ale buï je nepotøebujeme ve vìtším mnoství, nebo jsou obsaeny v pravidelné stravì, bylinkách a vitamínových doplòcích.
-hp
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Zprávy z Charity Šumperk
Co probìhlo a co se nám podaøilo
Vzhledem k tomu, e 27. záøí je svátkem svatého Vincence,
patrona charitního díla, byl mìsíc záøí mìsícem, kdy na Charitách probíhala celá øada akcí. A kdy k tomu ještì pøidáte blíící
se 25. výroèí pùsobení Charity v Šumperku, asi Vás napadne, e
podzim, který vìtšinou smìøuje u ke klidnìjšímu tempu ivota,
byl pravým opakem.
Mám velkou radost, e šumperská charita „nezazimovala“ u
v záøí, ale e se snaila aspoò trochu pootevøít vrátka z toho, co
dìlá, a ukázat, e na Šumpersko patøí a e je místem, kde se najde
vdycky nìkdo, kdo má pro druhé èas a pochopení.
21. záøí u nás probìhl druhým rokem Den otevøených dveøí.
Zase byla monost nechat si zmìøit tlak, hladinu cukru v krvi
(pravdou je, e po ochutnávání dobrot byly výsledky znaènì
zkreslené), prohlídnout si stávající èi novì zaøízené prostory.
Pøedevším byl Den otevøených dveøí dnem setkání, osobních
rozhovorù, sdílení a rodinné atmosféry. Máme radost, e k nám
opìt zavítali na návštìvu lidé nám blízcí – zastupitelé, jednatelé
firem, knìí, kolegové, klienti, farníci. Moc si váíme této podpory pro nás tak dùleité…
Protoe Charita by nebyla tím, èím je bez Boí ochrany a pomoci, tak se v nedìli 24. záøí konala mše slouená za Charitu.
Výlet s šumperskou Charitou byl letošní „novinkou“ v podzimních akcích. A tak 9.-10. øíjna vyrazilo 17 dìtí, 3 maminky,
1 dìdeèek a já coby garant projektu do Prahy na dvoudenní výlet. Bylo to zcela poprvé, kdy dìtem z rodin, kde ne vdycky
„svítí sluníèko“, anebo dìtem, které mají zdravotní problémy a
nemohou se takových aktivit zúèastnit, bylo umonìno za finanèní podpory mìsta Šumperk, ekumenické lednové sbírky,
Postní almuny a Charity Šumperk podívat se do naší stovìaté
Prahy. První den za sluneèného poèasí jsme navštívili ZOO
v Tróji, kde nás fascinovali tuèòáci èi pavilon goril, veèer jsme
zašli do kina na film Po strništi bos a pøitom zároveò zakusili veèerní atmosféru velkomìsta. Druhý den nás èekala – sice zpoèátku trochu deštivá – prohlídka centra Prahy, teplý obìd, a pak
zpátky hurá domù.

Broe, bývalých øeditelù Charity Šumperk – paní Øezáèové a
pana Štrpky. Slova otce Vitáska èi pana starosty byla hmatatelným dùkazem toho, e na nás – šumperskou Charitu myslí a e ji
nosí ve svém srdci. A protoe v dobì Vivaldiho bylo zcela
bìné, e se pøedstavení pøeruší chvilkou pro obèerstvení, i my
se toho dreli a spoleènì s ostatními si ukali šampaòským na
dalších 25 let Charity.

Myslím, e jako správní výletníci všichni pøijeli domù dostateènì unavení z ruchu velkomìsta a byli rádi, e všechno dopadlo dobøe a plánovaný program vyšel na 100 %.
Vyvrcholením našich akcí byl Benefièní koncert k 25. výroèí
zaloení šumperské Charity 26. øíjna v klášterním kostele Zvìstování Panny Marie, který se konal za podpory mìsta Hanušovice, Šumperku a dalších dárcù. Na programu byl tentokrát
Vivaldi – La Senna Festeggiante – dramatická kantáta, a nutno
øíci, e Tomáš Hanzlík a jeho Ensemble Damian opìt nezklamal. Kromì hudebního dárku bylo velkým obdarováním všech
návštìvníkù, ale zejména charitních pracovníkù pøítomnost
otce Bohumíra Vitáska – prezidenta ACHO , starosty Zdenka

Další novinkou podzimu bylo zapojení Charity Šumperk do
Celonárodní potravinové sbírky 11. listopadu v Bille Šumperk.
Za pomoci studentek ze SOŠ Šumperk se nám podaøilo získat
darem od nakupujících 470 kg trvanlivých potravin a 35 kg drogerie. Tyto potraviny budou v brzké dobì darovány lidem v nouzi z celého šumperského dìkanátu. Myslím, e všichni lidé,
kteøí takto nakoupili vìci pro druhé, mìli velikou radost z toho,
jak nìkdy staèí málo udìlat a jak i trocha potravin mùe pomoci.
Ještì jednou velké díky všem pøátelùm a podporovatelùm
Charity Šumperk.
Jana Bieliková, øeditelka Charity Šumperk
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Pohádka - Mlýn ve Starém Mìstì
Je to u velice dávno, co stál ve Starém Mìstì mlýn. Hospodaøil v nìm mlynáø s mladou hospodyní. Mleli mouku hladkou, hrubou i polohrubou a také pro malé dìti mouku na krupiènou kaši. Lidemdávali poctivou míru. Proto semchodili sedláci i domkáøi z dalekého okolí. Zdálo
se, e pìkné dílo nemùe nikdo a nic pokazit.
Neštìstí však nechodí po horách, ale po lidech. Do mlýna se nastìhovali zlí šotci Kameòáci. Usadili se za mlýnskými kameny.
Kdy se zešeøilo a pøišla noc, vylezli ze své škvíry a zaèali okusovat kameny. Mlýnské kameny zaèaly ztrácet svoji váhu a obilí se
špatnì mlelo. Mouka ji nebyla tak hladká, motaly se tu menší a vìtší kousky rozemletého zrna. Selkám se u nedaøilo nakynout tìsto a chléb i koláèe nikomu nechutnaly. Kameny se pøi mletí olupovaly a štípaly. Kameny ji zrno nekrájely, nemaèkaly a neroztíraly
a nešetøily obilní slupku a ta se potom dostávala do mouky.
Mlynáø se vypravil a do Lanova pro nové mlýnské kameny. Zapøáhl konì do ebøiòáku a vydal se na tu dalekou cestu. Cesta mu
trvala dlouho, ale kameny pøece jen pøivezl. Znovu je upevnil do mlecího stroje a chtìl zase mlít mouku, ale kameny se zaèaly hned
drolit. Smutnì chodil mlynáø kolem mlýna. Hlava mu klesla. Pøemýšlel o svém mlýnu, ale stále nevìdìl, proè mlýn nemele. Posadil
se na stavidlo u náhonu. Sedìl dlouho, pøedlouho. Ani si nevšiml, e se vedle nìho posadil divný muíèek. Na hlavì èervený klobouèek s pentlemi, na sobì zelený kabátek. Sedìli tak chvíli spolu a najednou muíèek povídá: „Vím o tvém trápení. Drobí se ti kameny a nemeleš pìknou mouku.“ Mlynáø jen smutnì pøikývl. Neptal se, odkud se tu muíèek vzal. Jen se díval na vodu, která
pomalu odnášela vlnky po proudu dál. Podivný muíèek pokraèoval: „Tvoje kameny nièí zlí šotci Kameòáci. Pokud je nevyeneš,
nepøestanou ti škodit. Kameòáci se rádi parádí, zdobí se barevnými mašlièkami. Dám ti ty mašlièky, ale budu od tebe nìco chtít. O
posvícení mì musíš pozvat na hostinu.“
Mlynáø mu to rád slíbil a muíèek mu podal barevné pentlièky. Kolem mlýnských kamenù mlynáø uvázal pentle a odešel. Celou
noc nemohl spát, èekal, co se bude dít, ale ve mlýnì bylo ticho. Ráno pentlièky zmizely. Mlynáø nasypal obilí, spustil mlýnské kolo a
mlýn opìt mlel. Mouka byla zase hladká a selky pekly ty nejvoòavìjší koláèe.
Èas bìel a pøišla doba posvícení. Mlynáøka pozvala všechny na hostinu. Uvaøila dobré jídlo, napekla koláèù a pozvala muzikanty do svìtnice. Všichni se radovali a chválili mlynáøovu mouku. Najednou se otevøely dveøe a dovnitø vkroèil podivný muíèek v zeleném kabátku a èerveném klobouèku. Lidé si pomysleli, co to sem pøišlo za podivného muíèka. Mlynáø ho však pøede všemi
pøivítal jako váeného hosta. Muík posedìl, ochutnal dobré jídlo a pití. Ne odešel, rozlouèil se s mlynáøem. „Dobøe jsi udìlal, e
jsi mì poslechl. Kameòáci ji nikdy nepøijdou a nebudou škodit tvému mlýnu.“
Milena Bròáková

Scholaris 2017 – 9. pøehlídka støedních škol v Šumperku
V úterý 7. listopadu 2017 se zúèastnili vycházející áci naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích v doprovodu výchovné poradkynì Vladimíry ídkové, tøídní uèitelky 9. B Aleny Divišové a asistentky pedagoga Zdeòky Rutarové 9. pøehlídky
støedních škol „Scholaris 2017“, která se uskuteènila ve sportovní hale Gymnázia v Šumperku v dobì od 8 do17 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. Také støední školy z jiných okresù pøišly s nabídkou zajímavých oborù. Souèasnì došlo k provázání vzdìlávací nabídky
spoadavkynatrhu prácev našemokrese,kteréprezentovalo Informaèníaporadenskéstøedisko pro volbu povoláníÚøadu prácev 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 a týdnech otevøených dveøí na støedních školách a uèilištích, o podmínkách pøijímacího øízení, jeho souèástí bude i 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
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Pivovarské muzeum Hanušovice

„Setkání se šansonem Hany Hegerové“
Dne 20. 10. 2017 se v Pivovarském muzeu v Hanušovicích uskuteènil pùsobivý koncert – Setkání se šansonem Hany Hegerové. Pøítomní návštìvníci si uili
nádherné procítìné melodie, zazpívané skvìlou zpìvaèkou Danou Chytilovou za
klavírního doprovodu Jana Šulisty.
-ph

Charita Šumperk se zapojila do projektu „Jeíškova vnouèata“
Èeský rozhlas ve spolupráci s Olomouckým krajem realizují projekt „Jeíškova vnouèata“, do kterého se mohou zapojit terénní i
pobytové sociální sluby vytipováním osamìlých osob. Cílem je obdarovat osamìlé seniory a splnit jim pøání èi ivotní sen. V minulém roce se zapojilo nìkolik zaøízení na Jihlavsku a podaøilo se osamìlým seniorùm splnit témìø 600 hmotných èi záitkových
pøání.
Èeský rozhlas pøipravuje v termínu od 27. 11. do 3. 12. 2017 tematický týden vìnovaný stáøí a stárnutí z rùzných úhlù. Bude se
diskutovat nejen se samotnými seniory, ale také s øadou odborníkù, napø. gerontology, psychology, sociology, peèovateli, zástupci
státní správy, kteøí jsou ji seniory nebo se stáøím ve své práci zabývají. Od 4. 12. 2017 se budou dárky pøedávat osamìlým lidem.
Pracovníci Charity Šumperk oslovili seniory, kteøí ijí sami, a jejich pøání spolu se jménem a rokem narození zaøadili do databáze.
Pokud byste jim chtìli udìlat radost, dárek si mùete zarezervovat na: www.jeziskovavnoucata.cz
Bliší informace podá Jarmila Davidová: jarmila.davidova@sumperk.charita.cz

Setkání rodièù a 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 a ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol Olomouckého a Pardubického kraje.
Pøízeò naší škole prokázali pøedstavitelé tìchto støedních škol: Støední škola eleznièní, technická a slueb Šumperk, Støední
zdravotnická škola Šumperk, Støední odborná škola Šumperk, Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola Šumperk, Obchodní
akademie 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, 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, Integrovaná støední škola Moravská Tøebová, Støední odborná škola lesnická Šternberk,
Prùmyslová støední škola Letohrad, Støední škola obchodu, øemesel a slueb amberk, Støední odborné uèilištì opravárenské Králíky, Støední škola zemìdìlská a veterinární Lanškroun, Odborné uèilištì a Praktická škola Lipová-láznì a Støední odborná škola Olomouc, spol. s. r. o.
Úvodní slovo na této pøehlídce støedních škol patøilo øediteli základní školy – panu Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkynì Vladimíra ídková pøiblíila rodièùm a vycházejícím ákùm organizaci pøijímacího øízení do oborù vzdìlání s maturitní zkouškou s vyuitím povinné jednotné státní zkoušky z èeského jazyka a matematiky ve školním roce 2017/2018. Informovala pøítomné
rodièe o zpùsobu vyplòování pøihlášek na støední školy podle pøedem pøipraveného vzoru. Pøedala jim také seznam dùleitých dat i
èísel v souvislosti s pøijímacím øízením na støední školy pro školní rok 2018/2019.
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 i týdny 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 Anna Šimková,
fotografovala Natálie Oulehlová, 9. B
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