HANUŠOVICKÉ NOVINY
Únor 2017

èíslo 2

roèník 23

cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Pivovar Holba
ve spolupráci se soukromým
muzeem v Lednici
poøádá v Pivovarském muzeu

Tøíkrálová sbírka 2017

Podìkování
Ve dnech 2.-8. 1. 2017 probìhla v Hanušovicích
Tøíkrálová sbírka organizovaná Charitou Šumperk.
V Hanušovicích bylo vykoledováno 49 481,- Kè
Dìkujeme vám, kteøí jste pøispìli, a také koledníkùm,
kteøí se nenechali odradit mrazem pøi obcházení s kasièkami. Kolik se vybralo celkem v našem okrese, najdete uvnitø novin.
Více informací na http://www.trikralovasbirka.cz/
František Felner, místní asistent sbírky

Podìkování - CHARITA ŠUMPERK
Dìkujeme všem koledníkùm za jejich obìtavé koledování obzvláštì v mrazivém poèasí, všem místním asistentùm za organizaci
TKS v jejich obci, farnosti, a v neposlední øadì všem dárcùm.
Pán Bùh zapla za veškerou podporu a pomoc.
Zuzana Nedvìdová, koordinátorka TKS

kde:
Pivovarské muzeum, 1. patro
kdy:
sobota 11. 2. 2017 - 17.00 hodin
vstupné:
30,- Kè
- uvidíte modely z dvacátých a
tøicátých let 20. století
- souèástí módní pøehlídky bude i
malá výstava dobových pøedmìtù
z expozice
„Jak se ilo za tatíèka Masaryka“

Zápis do 1. tøídy

ZŠ a MŠ informuje

VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na Zápis do prvních tøíd pro školní rok 2017/2018.
Zápis se uskuteèní v úterý 11. 4. 2017 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost k zápisu pøijít,
nech nás rodièe kontaktují na telefonním èísle 581 030 200
nebo osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte.
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne:
3. dubna v dobì od 8.00 do 15.30 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÚKAZ
zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním
èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Informace pro rodièe pøedškolákù na 3. stranì
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MÓDNÍ PØEHLÍDKU
prvorepublikové módy

www.hanusovice.info

SBÌR PAPÍRU
se uskuteèní
12. 4. 2017 8.00-16.00 hod.
u vchodu do tìlocvièny.

SBÌR CITRONOVÉ
A POMERANÈOVÉ KÙRY
Kùra musí být suchá,
bez duiny a bez plísnì.
Termín odevzdání kùry
bude 2. 5. 2017, do 8.00 hod.
Místo sbìru bude
ve vrátnici ZŠ a MŠ Hanušovice.
ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 56 - 19. 12. 2016
- schválila program 56. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
19. 12. 2016
- nevyhovìla ádosti o prodlouení nájemního vztahu na
uívání bytu
- schválila návrh úpravy ceníku jízdného zvláštní linkové
osobní autobusové dopravy od 1. 1. 2017 (Hanušovice + místní
èásti)
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení správního øízení ve
vìci zmìny rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice 75/18 Šumperk, které zaslalo Ministerstvo ivotního prostøedí
- schválila Smlouvy o stanovení mìsíèních záloh na odbìr tepelné energie pro rok 2017
- schválila Dodatek è. 2 ke Smlouvì o nájmu nebytových
prostor a smlouvy o výpùjèce v budovì èp. 137 Hlavní, Hanušovice
- schválila výši poplatku za pronájem Domu kultury Hanušovice na akci dne 25. 12. 2016 „Štìpánská zábava“
- vzala na vìdomí informaci – oznámení o havárii vzniklé pøi
provádìní díla „II/446 Hanušovice – zárubní zeï“ na pozemku
pè. 889/9, 892/1, 1512/1 a 1568/1 v kú. Hanušovice
- schválila poskytnutí penìitého daru formou darovací
smlouvy ze strany ŠPVS Šumperk základní organizaci Støeleckého oddílu AVZO Hanušovice pro poøádání mistrovství republiky ve støelbì ze vzduchových zbraní
- schválila Smlouvy o umístìní zaøízení – bezdrátového kamerového systému, s vlastníky budov, které nejsou ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila finanèní èástku z rozpoètu mìsta Hanušovice na
zajištìní ceny do tomboly 14. Mìstského plesu mìsta Hanušovice, poskytnutí odmìny za zajištìní poøádkové sluby a pro zajištìní výzdoby taneèního sálu
- schválila rozpoètové opatøení è. 7 roku 2016 a zapracování
rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky prosinec 2016
- vzala na vìdomí informaci o sníení sazby DPH ve stravování
- vzala na vìdomí informaci, e byl uplatnìn poadavek
úhrady smluvní pokuty a náhrady za vzniklou škodu v dùsledku
øádného a vèasného nedokonèení díla dle uzavøené smlouvy na
akci „Zlepšení tepelnì technických vlastností budovy èp. 137 v
Hanušovicích“
jednání è. 57 - 9. 1. 2017
- schválila program 57. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
9. 1. 2017
- schválila pronájem èásti DK Hanušovice Sboru církve adventistù s. d. Jeseník pro rok 2017 vèetnì výše poplatku za pronájem
Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc prosinec 2016
Zaèátkem mìsíce jsme vyrábìli vánoèní dárky z rùzných materiálù – barevné ptáèky z papíru, lucerny na svíèku z hliníkových krabièek, vázièku ze sklenky od keèupu atd.
Na vánoèní besídce jsme si nejprve zahráli ve snìhovém labyrintu Eskymáckou honièku. Poté se program odehrával ve vyhøáté klubovnì. Dìti se dozvìdìly o starodávných vánoèních
zvycích a nìkteré si té vyzkoušely. Poté následovala soutì
s chytáním molitanové ryby. Hodnì legrace nastalo také pøi
sfoukávání mince. Mezi hrami jsme zpívali písnièky pøi kytaøe.
Na závìr se konala vánoèní nadílka, kdy dìti dostaly ruènì vyro-
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- schválila výši poplatku za pronájem DK Hanušovice na akci
dne 17. 2. 2017 – Pivovarský ples
- schválila Dohodu o úhradì pomìrné èásti leasingového nájemného pøedem – kontace (traktory Belarus)
- schválila odmìnu za pøíspìvky do Hanušovických novin
externímu dopisovateli
- schválila odmìnu za zpracování údajù roku 2016 do mìstské kroniky
- povìøila tajemnici mìstského úøadu k uzavírání dohod o
provedení práce a dohod o pracovní èinnosti
- schválila revitalizaci zelenì na ul. Pøíèná, Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 12/2016 na pronájem èásti pozemku pè. 1627/1, ostatní plocha v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 13/2016 na pronájem èásti pozemku pè. 744/1, trvale travní porost v kú. Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit
oznámení o zámìru prodeje spoluvlastnického podílu mìsta
Hanušovice 1482/10000 na pozemku pè. 414, zastavìná plocha
a nádvoøí v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o zøízení a provozu mobilní aplikace
V OBRAZE na webu mìsta Hanušovice
- schválila Smlouvu o technické podpoøe k zajištìní propojení do spisové sluby
- vzala na vìdomí informaci týkající se technického stavu vozidel
ve správì Odboru správy majetku a slueb MÚ Hanušovice
- neschválila ádost ve vìci odepsání pohledávek
- vzala na vìdomí informaci o realizaci projektu ZŠ a MŠ Hanušovice „Cesta do školy“
- schválilazøízeníbankovního úètu pro platbu v MŠHanušovice
- vzala na vìdomí informaci VHZ Šumperk o procesu pøípravy podkladù – provozování vodohospodáøské struktury v období po roce 2020
- vzala na vìdomí informaci o podané nabídce k zateplení
obytného domu na ul. Hlavní, Hanušovice, a uloila provedení
zjištìní cenových nabídek u dalších firem
- vzala na vìdomí informaci ve vìci probíhajících èinností
k ukonèení Hanušovické obchodní, s. r. o. „v likvidaci“
- schválila prodlouení nájemních vztahù nájemníkùm domu
èp. 72 ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Smlouvu o díle – zpracování dokumentace k realizaci výzvy è. 19, technika IZS, z operaèního programu IROP
- vzala na vìdomí oznámení KÚ Olomouckého kraje, o
monosti vyjádøit se k podkladùm rozhodnutí ve vìci povolení
výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìného druhu
ivoèicha a rostliny z dùvodu realizace stavby “Most ev. è.
446-044 Vysoké ibøidovice“
- schválila souhlas mìsta Hanušovice s podnájmem nebytového prostoru v domì èp. 137, ul. Hlavní

bené hrady, slouící jako pokladnièka nebo k ukládání rùzných
drobností a vánoèní pøání s Køemílkem a Vochomùrkou.
O vánoèních prázdninách probìhly v klubovnì soutìe s blechami. Závodilo se ve skoku do umyvadla a do dálky, dále ve
støelbì na svisle zavìšené papírové rulièky, v proskakování kruhy apod. Následovalo házení pingpongových míèkù do plata od
vajec. Celkovì vyhrál Jakub, blahopøejeme. Všichni dostali pamìtní diplom, cukroví a kalendáø s obrázky lokomotiv. Poté
jsme se ještì šli projít do lesa do míst, kde se v minulosti konaly
rùzné hry a závody.
Duha, Dìti slunce podìkovala bìhem prosince všem lidem, kteøí s námi v roce 2016 spolupracovali, popøála k Vánocùm i k novému roku a darovala klubová pøání s dárkem.
Vedoucí klubu Milan Pecho
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INFORMACE PRO RODIÈE PØEDŠKOLÁKÙ
Váení rodièe,
aby byl pro Vaše budoucí prvòáèky nástup do první tøídy co nejsnazší, rozhodla se naše škola ve spolupráci s mateøskou školou, mìstem Hanušovice a Sdruením rodièù pøi ZŠ a MŠ Hanušovice realizovat projekt „Cesta do školy“.
V rámci projektu budou Vaše dìti dvakrát do mìsíce spoleènì s paní uèitelkou z mateøské školy navštìvovat základní školu.
Bìhem tìchto návštìv se seznámí s chodem školy, zjistí, co kde je, ale hlavnì se budou pod vedením uèitelek z prvního stupnì
vìnovat dovednostem, které jsou nezbytné pro hladký prùbìh nejen zaèátku školního roku, ale celé první tøídy.
Nabyté dovednosti budou dìti následnì procvièovat v mateøské škole, ale i s Vámi doma. Bliší informace o projektu byli podány 26. ledna 2017 ve škole.
Pokud Vás nikdo neoslovil s tìmito informacemi a máte pøedškoláka, neváhejte a kontaktujte nás ve škole - osobnì
nebo na telefonním èísle 581 030 200.

Informace o projektu - „Cesta do školy“
V rámci projektu bychom se s dìtmi ze školky setkávali dvakrát mìsíènì jednu vyuèovací hodinu v nìkteré z prvních tøíd
(kvùli výšce lavic). Optimální den na setkání by bylo pondìlí. V rámci jednotlivých setkání se budeme zamìøovat na následující
èinnost:
- Sezení v lavici – správné sezení je výchozím bodem pro správnou techniku psaní
- Úchop pera – viz výše
- Pøijímání a následné dokonèování zadané práce – budeme dbát na to, aby dìti dokonèily zadanou práci v pøimìøené kvalitì
- Logopedické chvilky – èím dál více dìtí má v dnešní dobì potíe se správnou výslovností nìkterých hlásek, cílem tìchto
chvilek bude prevence, uvolòování mluvidel, eventuálnì doporuèení pro návštìvu odborníka
- Dalším èinnostem se budeme vìnovat na základì aktuálních zjištìných potøeb a úrovnì dìtí
Celé akci bude pøedcházet schùzka s rodièi, kde budou seznámeni s cílem tohoto projektu, budou jim pøedány informace o
tom, jak s dìtmi mohou doma pracovat a nachystat je jednak k zápisu, a zároveò jim usnadnit vstup do školy.
ZŠ a MŠ Hanušovice

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

Pro vìrného klienta hledáme ke koupi chatu na vl. pozemku
v okolí Hanušovic. Tel.: 734 255 150

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
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Z pozùstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, èetnících, vysokých funkcionáøích apod. koupím medaile,
odznaky, prùkazy, foto, písemnosti, èást uniforem apod. Staèí SMS. 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.

3

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2017

Jubilea
V mìsíci únoru 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Anna Cehová, Bohuslava
Cikrytová, Marie Staòková,
Aneka Kouøilová, Ludmila
Chrudinová, Marie Raušová,
Jaroslava Konyariková, Alena
Šorová, Slávka Hangurbadová,
Lenka Chotìnovská a Zdenka
Rotterová;
pánové Josef Diòa, Ján Kadlec,
Oldøich Mikoláš, František
Popelka, Radek Šeda a Josef
Štoppel.
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
„Vydala ses cestou,
jí chodí kadý sám.
Díky za to,
èím jsi nám v ivotì byla.
A dík za kadý den,
je jsi pro nás ila.
Èas plyne,
bolest v srdci stále zùstává.“

Toulky po okolí
Dnes se podíváme trochu do historie a povíme si o tom, kdy a kde v našem okolí provádìl inspekèní cesty císaø pán - Josef II.
Pøed více jak 250 lety, pøesnì 7. èervence 1766, navštívil rakousko-uherský císaø
obec Vojtíškov, která tehdy patøila ke kolštejnskému panství. Údaje z farní kroniky Starého Mìsta, které publikoval místní uèitel, historik Václav Èerný, uvádìjí toto: „7. èervenec byl pro panství Kolštejn dnem radosti. Císaø Josef II. s doprovodem – generál
Laudon, generál Colloredo, generál Nostic, plukovník Ditrichstein – ze amberka
pøes Králíky, Malou Moravu, Vojtíškov, Vysokou, Hynèice a Støíbrnice pøijeli, zašli na
Snìník, kde se pokochali krajinou, pak sešli do Starého Mìsta, kde byli ve ètvrt na devìt. Shromádilo se tu hodnì lidí, aby císaøe vidìli. V 9 veèer u ale byli všichni v Kolštejnì, kde se na zámku ubytovali. Ráno, po Mši svaté v Mariánském kostele,
odcestovali všichni smìrem na Zlaté Hory a jeli dál do Tìšínského kníectví.“
Bude-li nás zajímat, kterými cestami se císaø s doprovodem pohyboval, poslouí
nám mapa I. vojenského mapování, která se datuje do let 1763 a 1787, tedy do doby
aktuální císaøovy návštìvy. Pøijel tedy na Malou Moravu od Králík, do prostoru dnešní
fary a farního kostela. Odtud jel pøes potok Malá Morava jiním úboèím Korunní Hory,
lesní tratí Frstwal pøes pozdìji vystavìnou skupinu domù Mezilesí (Krondörfl), údolím Valbeøic (postaveny byly asi o 40 let pozdìji). Ve Vojtíškovì se údajnì obèerstvil
v dìdièné rychtì èp. 7, kde po staletí ila rodina dìdièných rychtáøù Mück, za první
Èeskoslovenské republiky pak starosta Alois Röttel. Poté pokraèoval po jiním úboèí
Sviní hory, pak cestou Vlaské – Vysoká. Z Vysoké jel pravdìpodobnì ji tehdy nejkratší schùdnou cestou pøes Hynèice do Støíbrnic. Odtud navštívil vrchol Králického
Snìníku. Tady není známo, jestli se na vrchol dopravil v koèáøe, nebo si trochu namáhal svoje tìlo. Pak je to ji kousek z kopce do Starého Mìsta.
(dokonèení na 6. stranì)

Vzpomínka
Vìèný klid a mír budi mu odmìnou
za tak krátký ivot.
Dne 2. února 2017 vzpomeneme 2. výroèí úmrtí
našeho syna, bratra, strýce, tatínka a dìdeèka,
pana Petra Crhy.
Dne 28. bøezna 2017 by se doil 56 let.
Stále vzpomínají maminka, sestra Jana,
syn Petr a dcera Lucie s rodinami.

Vzpomínáme
„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 4. 2. 2017 vzpomeneme 9. smutného výroèí úmrtí
paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.
Dne 8. února 2017 si pøipomeneme
19. smutné výroèí úmrtí
naší maminky a babièky
paní Vìry Pavelkové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery
Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Vzpomínka
Ten, kdo ji znal, vzpomene,
kdo ji mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 17. února 2017 vzpomeneme 20. výroèí úmrtí
paní Františky Mièulkové.
S láskou, dcera Emílie s rodinou.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
O Vatikánu, nejmenším státeèku na svìtì jsme si u nìkolikrát povídali. Dnes si své znalosti o sídle papee o nìjaké zajímavosti rozšíøíme.
Na pravém bøehu øeky Tibery stál poèátkem našeho tisíciletí
pahorek zvaný Vaticanus Mons, kde v dobì starovìkého Øíma
stála vìštírna. Právì na tomto pahorku byl pohøben svatý Petr,
umuèený v nedalekém cirku. Roku 313 toto území vìnoval císaø
Konstantin papei Miltiadovi a o tøináct let pozdìji tu vznikla
køesanská bazilika. Ji v šestém století zde sice vyrostl i
papeský palác, ale nejvyšší køesanský hodnostáø v této dobì
sídlil spíše v Lateránu. Samotný papeský stát, zahrnující velkou èást Itálie, existoval sice ji v letech 756 –1870, ale mìstský
stát Vatikán v dnešní podobì vznikl a na základì Lateránských
smluv, podepsaných roku 1929.
Dále si povíme pár zajímavých informací o vojácích, kteøí se
starají nejen o hlavu církve, ale zajišují ochranu celému ministáteèku. Švýcarská garda vznikla 22. ledna 1506, je tedy nejstarší a zároveò nejmenší armádou na svìtì. Toto zmiòované
datum není dnem, kdy se jednotka sformovala, ale dnem, kdy
stopadesátièlenná posádka po tøímìsíèním pochodu dorazila do
Øíma. Byli to vycvièení, elitní vojáci. Své odhodlání a bojeschopnost prokázali mimo jiné i o jednadvacet let pozdìji pøi
plenìní Øíma, kdy pouze 189 vojákù bránilo papee Klementa
VII. proti mnohatisícové španìlské armádì. Pøestoe 147 z nich
bylo pobito, zbytek zabezpeèil bezpeèný pøesun papee do

úkrytu v nedalekém Andìlském hradì. I kdy v dnešní dobì
pøedstavuje garda spíše reprezentativní vatikánskou strá a její
barevné uniformy zase cíl fotoaparátù a kamer turistù, na její
èleny jsou kladený velmi vysoké nároky. Katolíci ve vìku od 19
do 30 let musí dosahovat výšky alespoò 174 cm, navíc se mohou
oenit a po dosaení vìku 25 let, odslouení tøí let, upsání se armádì na tøi roky a získání hodnosti desátníka.
Kromì armády má Vatikán spoustu dalších specifik. Není èlenem
Evropské unie ani Evropské mìnové unie, pøesto ale díky mìnové
unii s Itálií smí razit své euromince. Státeèek vydává vlastní noviny
L’Osservatore Romano a jeho rozhlasová stanice vysílá v 37 jazycích. Za zmínku stojí i místní bankomaty. Jako jediné na svìtì nabízí
instrukcepro bankovníoperacetév „mrtvémjazyce“,tedyv latinì.
Vatikánské námìstí, které mnozí z nás obdivovali pøímo na
místì, jiní ho znají z televize nebo filmu, je obklopeno sloupovými kolonádami. Dominují mu dvì fontány ze 17. století a
41 metrù vysoký granitový egyptský obelisk, který nechal do
Øíma dopravit ji v roce 37 našeho letopoètu císaø Augustus,
známý jako Caligula, aby zdobil støed cirku. K jeho vztyèení na
dnešním místì, k nìmu došlo v roce 1586 na pøíkaz papee Sixta V., bylo zapotøebí ètyømìsíèní práce tisícù muù za pomoci
150 koní.
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O dalších zajímavostech si povíme pøíštì.

Naše zdraví (59) - Stres
Stres. Toto slovo pouíváme velmi èasto a svádíme na nìj leccos, od únavy, nemocí, nadváhy i výkyvy nálad a celkový chaos
v ivotì.
Anglicky slovo „stress“ znamená v našem jazyce zátì, zatíení. Tedy jakýkoliv vliv, který zatìuje náš organizmus a nutí ho vyrovnat se s touto zátìí. Biochemické pozadí stresu popsal vìdec Hans Selye, který za tuto studii dostal Nobelovu cenu. Své pokusy
se stresem provádìl na zvíøatech a zjistil, jednoduše øeèeno, e reakce na stres jsou zabudované v organizmu, nepodléhají vùli a jsou
instinktivní a okamité. Z toho pro nás lidi vyplývá, e se prostì nemùeme rozhodovat o tom, jestli se budeme stresovat, nebo ne.
Stresová reakce tedy nastává zcela nezávisle na naší vùli.
Pøi stresu pùsobí na náš organizmus podnìt, který je vnímán jako ohroení nebo nejistota. V tìle se spustí mnoství biochemických dìjù, které vyhodnotí mozek. Ten jej pošle nadledvinkám a ty zaènou vyplavovat stresové hormony, nejvíce adrenalin. Jejich
úèinek vede ke zrychlení srdeèní frekvence a dýchání, zvýší se krevní tlak, zvyšuje se hladina cukru a bohuel se zastavuje trávení a
imunitní systém. Odborníci tento stav pøirovnávají k napadení lodi piráty. Všichni všeho nechají, pøestanou uklízet, vaøit, prát
prádlo, opravovat plachty atd., popadnou zbranì a jdou bojovat. Protoe to je teï prioritní. Podobnì funguje i naše tìlo. Pøeití je prvoøadé, vše ostatní musí poèkat.
Je tedy evidentní, e stresová reakce je pro náš organizmus velmi zatìující a poškozující. A také velmi unavuje náš organizmus.
Proto si musí èlovìk po proitém stresu odpoèinout, lépe øeèeno organizmus regenerovat. Neznamená to však sednout si na idli
nebo poloit své tìlo do vodorovné polohy na pohovku. Chce to aktivnì relaxovat, udrovat organizmus v pohybu. Nejlepší je tìlesná aktivita. A to nejdùleitìjší je snait se zapomenout (pokud to jde) na proitý stres. Tìlo se pak snáze dostane do stavu, ve kterém
se nacházelo pøed nepøíjemným proitkem.
Souèasné zimní období je podle odborníkù ideální pro vznik stresových událostí. Organizmus je oslaben studeným poèasím,
chybí nám dostatek sluneèního záøení, jsme více zalezlí doma, chybí nám styk s okolím, omezujeme odpoèinkové procházky, chybí
nám nenároèné práce na zahrádce èi chatì. To vše musíme nahradit nìèím, co nám bude bránit se stresovat. V první øadì bychom se
mìli kvalitnì stravovat. Vitamínù z ovoce, kterého je na trhu dostatek, bychom mìli mít neustálý pøísun. Doporuèuje se pít hodnì
teplých nápojù, po tìlesných aktivitách v mrazivém prostøedí nezaškodí doplnit tekutiny v pøimìøené míøe i èajem s rumem nebo
svaøeným vínem. Dále je dùleité „nìco dìlat“. Kadý máme nìjakého koníèka, zábavu èi hry, kterými se snaíme vyplnit svùj volný èas. Dìlejme to, zapomeneme tím na problémy, které nás v našem ivotì provázejí, a alespoò èásteènì se tím vyhneme stresovým
situacím.
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Toulky po okolí (dokonèení z 5. strany)
Podruhé císaø Josef II. zavítal do našeho kraje 1. záøí 1779. Toho dne odpoledne v doprovodu dvou generálù a dvou oficírù navštívil Staré Mìsto. Ubytoval se u barvíøe Jindøicha Strohma, jemu patøil dùm èíslo 10, stojící na námìstí. Druhého dne se ve ètvrt na
devìt zúèastnil bohosluby v kostele sv. Anny, kterou slouil místní faráø Jan Štìpán Brexl. Poté ho èekala bohatá tabule. Po ní se
vydal na prohlídku Špiklického sedla, tehdy strategicky významného pøechodu z Moravy do Kladska. Tøetí den vstal císaø ji brzy a
nechal si zavolat místního faráøe, aby mu pøedal 25 dukátù, které mìl rozdìlit chudým ve špitále. Ji v 6 hodin ráno toti vyrazil i
s doprovodem pøes Králíky do Èech.
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Spolek K2 Hynèice poøádá 25. 2. 2017

DÌTSKÉ
ŠIBØINKY
Zaèátek v 15:00 hodin,
místo konání Dùm kultury Hanušovice.
Zvány jsou všechny dìti v maskách
pouze v doprovodu rodièù.
Vstupné 20,- Kè.
O zábavu a program se postará agentura
Lena Banszel Freyová
Obèerstvení zajištìno,
srdeènì zvou poøadatelé K2 Hynèice.
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