HANUŠOVICKÉ NOVINY
Kvìten 2017

èíslo 5

roèník 23

cena 2 Kè

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

ZÁPIS DÌTÍ DO MŠ HANUŠOVICE NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Registrace k zápisu probìhla 27. 4. 2017.
U registrace nebyla potøeba pøítomnost dítìte, pouze jste si vyzvedli tiskopisy, které následnì musíte nechat potvrdit
pøíslušnými úøady, poté je budete dokladovat pøi zápisu.

Zápis dìtí probìhne dne 11. 5. 2017,
a to od 9.00 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. v budovì MŠ.
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí pøi zápisu obèanský prùkaz a rodný list dítìte.
Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete nalézt http://ms-hanusovice.webnode.cz
nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pro dìti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou vìku pìti let, je od 1. záøí 2017 pøedškolní vzdìlávání povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní obèany Èeské republiky (ÈR), kteøí pobývají na území ÈR déle ne 90 dnù,
- na obèany jiného èlenského státu Evropské unie, kteøí pobývají v ÈR déle ne 90 dnù,
- na jiné cizince oprávnìné pobývat v ÈR trvale nebo pøechodnì po dobu delší ne 90 dnù,
- na úèastníky øízení o udìlení mezinárodní ochrany.
Pokud ještì dítì do mateøské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce pøihlásit ve spádové nebo jím vybrané
mateøské škole v termínu zápisu.
Nepøihlášení dítìte nebo zanedbání péèe o povinné pøedškolní vzdìlávání je povaováno za pøestupek.
Povinné pøedškolní vzdìlávání se nevztahuje na dìti s hlubokým mentálním postiením.
Tìšíme se na Vás.

Spolek K2 Hynèice ve spolupráci s mìstem Hanušovice poøádá
dne 27. 5. 2016 v Hynèicích na høišti

POHÁDKOVÝ LES
Zaèátek v 15 hod., obèerstvení zajištìno.
Srdeènì zvou poøadatelé K2 a pohádkové postavièky.
Autobus bude pøistaven ve 14,30 hod.
zastávka U Viaduktu, Potraviny zastávka a MÚ Hanušovice.
Sponzorem akce je Pivovar HOLBA, a. s.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 62 - 14. 3. 2017
- schválila program 62. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
14. 3. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení Radou mìsta
- vzala na vìdomí informaci o uzavøení MŠ dne 28. 3. 2017
- schválila podání ádosti o podporu z programu EFEKT na
rok 2017 v rámci Státního programu na podporu úspor energie a
vyuití obnovitelných a druhotných zdrojù energie, které vyhlásilo Ministerstvo prùmyslu a obchodu - Sníení energetické nároènosti veøejného osvìtlení (mìsto Hanušovice – obce
Hynèice nad Moravou, Potùèník, leb a Vysoké ibøidovice)
jednání è. 63 - 20. 3. 2017
- schválila program 63. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
20. 3. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní usnesení
pøijatých Radou mìsta
- neschválila „Souhlas s umístìním sídla“ v bytì ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ ve vìci zmìny rozhodnutí o
povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované
ivoèichy Ruda nad Moravou, zaslané Ministerstvem ivotního
prostøedí
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“, ve kterém se nepovoluje
úplná uzavírka silnice I/44 v termínu od 16. 4. 2017 do 31. 5.
2017 v souvislosti s dokonèením stavby „Silnice I/44 Èervenohorské sedlo jih“
- vzala na vìdomí vydaný souhlas mìstem Hanušovice k úplné uzavírce silnice è. III/44645 ve dnech 18. 4. do 13. 6. a od 14.
6. do 7. 8. 2017 (stavební práce silnice Staré Mìsto – Vikantice,
II. etapa)
- schválila provedení aktualizace Organizaèního øádu MÚ
Hanušovice
- schválila provedení aktualizace vnitøní smìrnice è. 2/2011 o
kontrolním systému mìsta Hanušovice (pøíloha è. 1)
- schválila poøízení mantinelù a sítí pro víceúèelové høištì Na
Holbì
- schválila poskytnutí èlenského pøíspìvku pro rok 2017
MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
- schválila návrh è. 4/2017 na vyøazení knihovních fondù
z mìstské knihovny
- vzala na vìdomí Informace o sníení základního kapitálu
spoleènosti VHZ Šumperk
- zakazuje parkování všech druhù a typù motorových vozidel
pøed budovou ZŠ Hanušovice
- uloila ZŠ a MŠ Hanušovice zajistit opravu oplocení školního høištì u ZŠ Hanušovice a uzamèení tìchto prostor pro veøejnost
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice na úøední
desce mìsta Hanušovice pronajmout byt è. 2 na ul. Hlavní 183,
Hanušovice
- schválila oznaèení turistického informaèního centra Hanušovice na ul. Hlavní 137, dle návrhu s oznaèením TIC do výlohy,
bez zásahu do fasády
jednání è. 64 - 3. 4. 2017
- schválila program 64. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
3. 4. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní usnesení
pøijatých Radou mìsta

- schválila úèetní závìrku pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ
Hanušovice za rok 2016
- schválila pøerozdìlení hospodáøského výsledku za rok 2016
pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice o
ukonèení vyuèování ZŠ Hanušovice dne 16. 6. 2017 z dùvodu
plánované rekonstrukce WC a podlah v budovì ZŠ, zajištìní
èinností ákù v týdnu od 19. 6. 2017 a pøedání vysvìdèení
ákùm dne 23. 6. 2017
- schválila øeditelské volno pro áky ZŠ Hanušovice v období
od 26. 6. do 30. 6. 2017 z dùvodu plánované rekonstrukce WC a
podlah v budovì ZŠ
- uloila odboru správy majetku a slueb zpracovat koncepci
údrby majetku mìsta Hanušovice, zelenì, zimní údrby chodníkù s návrhem vyuití stávajícího vozového parku
- schválila pronájem èásti DK Hanušovice - kinosálu – pøíprava pøedstavení taneèního krouku
- vzala na vìdomí „Oznámení o zahájení správního øízení a
ádost o vydání stanoviska“ - úplná uzavírka silnice I/44 v termínu od 3. 5. 2017 do 9. 6. 2017 (stavební úpravy silnice Èervenohorské sedlo jih)
- vzala na vìdomí informaci ve vìci stínosti mìsta Hanušovice na Správu eleznièní dopravní cesty, s. o.
- schválila vydání pøedbìného souhlasu k objízdné trase pro
nákladní dopravu nad 7,5 t mimo autobusy a IZS týkající se odstraòování závady na silnici II/369 Ostruná-Branná
- schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
sluebnosti inenýrské sítì ke stavbì „Vybudování nového veøejného osvìtlení v garáové zástavbì na ul. Na Holbì“ mezi
mìstem Hanušovice a vlastníky dotèených pozemkù
- vyslovila souhlas se stavbou „Domovní kanalizaèní pøípojky Hanušovice, ul. Hlavní, Hynèická, Na vyhlídce, na Vinici“
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti MÚ Hanušovice
v oblasti poskytování informací
- schválila pøijetí dotace ze státního rozpoètu na rok 2017 pro
Mìstskou knihovnu Hanušovice na základì vydaného rozhodnutí Ministerstvem kultury
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice spolku Azyl Gaia, z. s. vìcnou formou
- schválila dodatek è. 12 k pojistné smlouvì (pojištìní majetku mìsta Hanušovice)
- schválila cenovou nabídku na zhotovení slavnostních symbolù mìsta Hanušovice
- schválila prodlouení nájemních vztahù na uívání bytù ve
vlastnictví mìsta Hanušovice formou dodatkù ke smlouvì
- rozhodla pøidìlit volný byt v obytném domì èp. 115 na ul.
Hlavní, Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice, na úøední
desce mìsta Hanušovice, pronajmout èást pozemku pè. 895/2
v kú. Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
sluebnosti inenýrské sítì na akci „leb – dolní konec, obnova
NNv, IE-12-8004774“
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice, na úøední
desce mìsta Hanušovice, pronajmout nebytový prostor na ul.
Hlavní 137, Hanušovice
- schválila provedení stavebních úprav v DK Hanušovice stavební firmou STAVREL, s. r. o.
- schválila nájemní smlouvu za úèelem umístìní bezdrátového kamerového bodu
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

PRODÁM BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ, HYNÈICE NA MORAVÌ, BYTOVKA - 2. PATRO, 3+1,
VLASTNÍ TOPENÍ. CENA 370 TIS. KÈ, MOBIL: 737 216 690.
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Èrty z moravských dìjin
Hranice a rozloha Moravy
Do 30. èervence 1920 byly zemské hranice Moravy identické jako hranice Markrabství moravského v roce 1918. 31. èervence
1920 pak bylo území Moravy rozšíøeno pøipojením dosud dolnorakouského Valticka, èím se její rozloha zvìtšila na 22 315,12 km2
(nepoèítaje v to území moravských enkláv ve Slezsku, které mìly rozlohu 308,29 km²). S enklávami pak mìla rozlohu 22 623,41
km2². 1. ledna 1925, na základì vládního naøízení è. 315/1927 Sb. z. a n. z 23. listopadu 1924, naopak Morava ztratila katastrální území Nedvìzíèko o rozloze 78,1527 ha, které bylo zaèlenìno do zemì Èeské, èím se rozloha Moravy zmenšila na 22 236,9673 km2²
(bez území Moravských enkláv; s nimi pak její rozloha èinila 22 545,2573 km2). Roku 1925 pak byl k Èeskoslovensku a zároveò k
Moravì pøipojen Dyjský trojúhelník a došlo k rozšíøení Valticka, roku 1926 bylo na úkor tehdejší dolnorakouské obce Kleinschweinbarth rozšíøeno území Mikulova. Rozloha správního obvodu moravských orgánù (to znamená Moravy bez moravských enkláv ve Slezsku) èinila pak 22 384,1 km2, celková rozloha Moravy (to znamená vèetnì moravských enkláv) pak tedy èinila 22
692,39 km2.
Roku 1927 pak byla po vlnì protestù a petièních akcí, opuštìna myšlenka nahradit zemské èlenìní upním. Zákonem ze dne 14.
èervna 1927, è. 125/1927 Sb. z. a n., „o organisaci politické správy“, pak byly s platností od 1. prosince 1928 obnoveny v nové formì
zastupitelské orgány zemí, pøièem zemì Moravská byla spojena se zemí Slezskou do jednotné zemì Moravskoslezské, èím jako
správní celek zanikla. I poté však na území zrušené zemì Moravské, jako i na území bývalých moravských enkláv, platily moravské zemské zákony, pokud nebyly zrušeny.
JUDr. Jan Josef Èerný (narozen 4. bøezna 1874 v Uherském Ostrohu, zemøel 10. dubna 1959 tamté) byl èeskoslovenský politik a
úøedník. Zastával dvakrát funkci pøedsedy èeskoslovenské vlády (1920-1921 a 1926) a po ètyøi období (mezi lety 1920 a 1938) pùsobil jako ministr vnitra. Prakticky po celou dobu trvání první a druhé republiky (v letech 1920–1939) byl také zemským presidentem zemì Moravskoslezské (pøed rokem 1928 zemì Moravské). Po maturitì na gymnáziu v Uherském Hradišti vystudoval práva na
Právnické fakultì Univerzity Karlovy. V roce 1899 nastoupil jako zamìstnanec hodonínského okresního hejtmanství. Od roku
1908 pùsobil jako úøedník na ministerstvu veøejných vìcí ve Vídni. V roce 1912 se stal pøednostou moravského místodritelství v
Brnì, kterým zùstal a do roku 1918. Pøi vzniku republiky se podílel na pøebírání úøadu pod její správu. V letech 1920-1928 pùsobil
jako president politické zemské správy na Moravì, poté a do roku 1939 pùsobil ve funkci zemského presidenta zemì Moravskoslezské. Bìhem svého pùsobení ve vládních funkcích byl na tìchto postech zastupován. 15. záøí 1920 se stal ministerským pøedsedou a ministrem vnitra úøednické vlády (první vláda Jana Èerného). Na postu ministra vnitra zùstal i po sestavení nové vlády, kterou
vedl Eduard Beneš. V následující první Švehlovì vládì ji ve funkci nepùsobil a vrátil se ke své úøednické práci na Moravì. 18. bøezna 1926 se stal ji podruhé ministerským pøedsedou a ministrem vnitra v další úøednické vládì (druhá vláda Jana Èerného), ve funkci premiéra pùsobil do 12. øíjna, ministrem vnitra však zùstal a do roku 1929. Na vnitru pùsobil i ve vládách agrárníkù Františka
Udrala a Jana Malypetra a v roce 1938 i v obou vládách generála Jana Syrového. V bøeznu 1939, kdy došlo k nìmecké okupaci a vytvoøení protektorátu, byl na vlastní ádost penzionován a svùj ivot doil v ústraní v Uherském Ostrohu, kde v roce 1959 zemøel. Pochován je v prostém hrobì s nápisem „Jan Èerný, zemský president“ na mìstském høbitovì v Uherském Hradišti.
(pokraèování pøíštì)

Nabídka na prázdninové tábory pro dìti - http://mala-antiochia.cz

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

Mladý pracující pár koupí byt 2+1 - Hanušovice
a okolí do 25 km. 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.
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Toulky po okolí

Jubilea

Kdysi se dìtská plicní léèebna v Šumperku tìšila mimoøádnému vìhlasu, dnes je z ní
ruina. A právì o tomto objektu, o jeho historii a budoucnosti si dnes povíme.
Šumperské sanatorium mìlo bohatou historii. Bylo postaveno v letech 1898-1899
jako vodoléèebný ústav. Od roku 1922 se zaèalo zabývat dìtskou tuberkulózou a o tøi
roky pozdìji bylo pøestavìno do souèasné podoby. V plicní léèebnì pùsobili vyhlášení
odborníci ve svém oboru. V 60. letech minulého století dosáhlo sanatorium svìtového
vìhlasu pøedevším pro nové léèebné postupy lékaøe Vladimíra Vojtka. Do Šumperka
za ním jezdili na zkušenou lékaøi nejen z východního bloku, ale také z Francie, Švýcarska, Spolkové republiky Nìmecko, Kanady, Brazílie èi Argentiny. Jako samostatný léèebný ústav pøestalo sanatorium fungovat v roce 1981, kdy se stalo souèástí šumperské
nemocnice. Ta tam zøídila interní a psychiatrické oddìlení. V roce 1992 nemocnice
pøestìhovala internu zpìt do svého areálu a psychiatrické oddìlení zrušila. Od té doby
zaøízení chátrá. ádný z nových majitelù, kteøí postupnì sanatorium vlastnili, nedokázali najít nové vyuití. Nevyšel ani plán vybudovat tam zázemí, kde budou hledat ztracenou duševní rovnováhu vyèerpaní manaeøi, ani zámìr pro dùm na doití pro lidi,
kteøí potøebují stálou péèi. Nevyšel ani zámìr jednoho zahranièního investora, který
zde chtìl vybudovat relaxaèní centrum.
V roce 2015 se stal novým majitelem bývalého areálu „Sanatorky“ lékaø Martin Polách. S mìstem se dohodl, e všechny staré objekty budou ji v letošním roce zbourány
a v pøíštích letech zde vyroste nový, sportovnì rekreaèní areál. Budoucnost tedy místu
pøinese víceúèelové høištì, venkovní tenisové kurty, sportovní halu s kurty na tenis a
badminton, venkovní i vnitøní fitness, wellness, penzion a restauraci. Nebude chybìt
ani velký areál pro vyití dìtí.
(dokonèení na 5. stranì)

V mìsíci kvìtnu 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Helena Grivalská, Hedvika
Válková, Marie Petrová, Jiøina
Nohelová, Alena Tesaøová,
Jaroslava Höhlová, Lenka
Bìhalová, Emilie Houdková a
Yvona Jánová;
pánové Vlastimil Chrudina,
Antonín Mièulka, František
Czastek, Stanislav Juøíèek, Alois
Klapuš, Rostislav Pavlek, Milan
Pavelka, Antonín Malina,
Radomír Nezdaøil, Vít Chládek,
Vladimír Kuèera, Roman Kavan,
Radek Havelka a Julius Kolár.
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

Vzpomínáme

Vzpomínka
Odešel jsi od nás tak ve chvatu,
tam, odkud není návratu.
Ve svìt neznámý šel jsi klidnì spát,
zaplakal kadý, kdo Tebe mìl rád.
Dne 12. kvìtna 2017 vzpomeneme
30. výroèí úmrtí
pana Oldøicha Weitera.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomíná manelka, dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2017 jsme
vzpomnìli ji 8. výroèí úmrtí
našeho tatínka,
pana Josefa Fobera.
S láskou vzpomíná manelka a dìti
s rodinami.

26. kvìtna 2017
by oslavila 100. narozeniny
paní Jarmila Šemberová.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Se smutkem v srdci 17. 5. 2017 vzpomeneme 3. výroèí, kdy nás opustila naše milovaná
manelka, maminka, teta, sestra, babièka a prababièka
paní Andìla Fibichová.
S láskou stále vzpomínají manel Antonín, synové Antonín, Zdenìk, Miroslav, Pavel a
František s rodinami, vnouèata a pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Malý ostrov ve Støedozemním moøi – Maltu jsme ji jednou
navštívili. Seznámili jsme se s historií a zajímavostmi, které zde
mohou turisté obdivovat. Dnes si ale povíme o mui, po kterém
je hlavní mìsto pojmenováno, a o jeho zásluhách.
Kdy Turci v srpnu 1556 prorazili prùrvu v hradbách Kastilské bašty a zdálo se, e tím zpeèetili osud obráncù, jeden senior
se ani nezdroval navlékáním brnìní. Popadl kopí nejblišího
pìšáka, narazil si pøilbu a vrhl se na útoèníky. Tøebae kulhal po
zranìní, bil se jako o ivot. „Je mi 71 rokù, co je pro mne èestnìjší a pro mue mého vìku lepší ne zemøít mezi svými druhy a ve
slubì Pána? Dokud bude jediný turecký prapor vlát v prùrvì,
své místo neopustím.“ Turci nakonec zaveleli k ústupu a on
pøeil. Onen mu se jmenoval Jean Parisot de la Vallette.
Maltské hlavní mìsto dodnes nese jméno tohoto nejproslulejšího z velmistrù øádu. Kdy toti skonèilo obléhání, velmistr
prosadil zámìr vybudovat opevnìné mìsto na pobøeí a pøilehlém vyvýšeném poloostrovì. Vyhlášenému specialistovi Francesku Laparellimu, jeho velmistr oslovil, se naskytla
jedineèná pøíleitost vystavìt na 55 hektarech nové opevnìné
sídlo od bodu nula. Naplánoval jako podle pravítka rovnobìné
ulice kolmé na sebe, aby armáda dostávala bez potíí proviant a
v pøípadì potøeby se mohla s co nejmenšími ztrátami stáhnout.
Pùdorys mìsta umoòoval, aby vítr profukoval ulicemi a fungoval jako pøirozená klimatizace. K vymoenostem Valletty patøila i kanalizace, která se nìkolikrát dennì proplachovala. Tiché a
romantické ulièky z kopce do kopce, domy s balkony, sochami
svatých, ozdobnými møíemi a štuky, velmistrovský palác i
klidná zákoutí s kavárnièkami. Tak pùsobí dnešní Valletta jako

Toulky po okolí (dokonèení ze 4. strany)
V pùvodním sanatoriu, kam jezdili lidé relaxovat, byla i velká jídelna s prosklenou terasou, nechybìly rùzné salonky, lehátkový prostor, sluneèní láznì, sál pro gymnastiku, kuelna. Na
tuto minulost ve svých plánech myslí i nový majitel, by v obmìnìné podobì s ohledem na potøeby souèasného èlovìka.
Výstavba nového sportovnì relaxaèního areálu nezasáhne
stávající zanedbaný park. Projde rozsáhlou revitalizací, kterou
èeká i jezírko pod dnešním hlavním objektem. Budou zde vybudovány nové chodníky, stylové lavièky, koše, bude vystavìno

jedno velké nenapodobitelné kamenné muzeum, pøedvádìjící
na odiv bohatství øádu, mezi jeho èleny nechybìli velmoi
z nejrozmanitìjších a nejmajetnìjších evropských rodù.
V minulém povídání o mìstì jsme se nezmínili o katedrále
sv. Jana. Její podlahu tvoøí mozaiky náhrobkù pochovaných rytíøù. V tvz. nìmecké kapli Tøí králù odpoèívají i dva èlenové
Øádu maltézských rytíøù s èeskými koøeny, hrabì František Zikmund Thun a František Šebestián Wratislav z Mitrovic, velkopøevor maltézského øádu v jeho praské provincii. Nejvìtší
skvost, který obdivují návštìvníci z celého svìta, však visí v oratoøi. Je to plátno Stìtí Jana Køtitele, dílo velmistra øádu Michelangela Merisiho, kterého spíše známe podle místa svého rodištì
– Caravaggio. Tento prùšviháø a rváè, který ke zdìšení církve
dal Madonnì tváø prostitutky utonulé v Tibeøe, namaloval malého Jeíše s penisem, netajil se náklonosti k pohledným chlapcùm z ulice a jemu všude pùda pod nohama hoøela, pojal výjev
po svém. Do tragické biblické události v dokonalé souhøe svìtla,
stínù a barev umístil lidi z masa a kostí a popravu meèem nahradil brutální vradou noem. Caravaggiùv osud plnì zapadá i do
dramatické historie ostrova. Uprchl sem pøed vìzením v roce
1607 z Itálie a øád ho dokonce pøijal za èlena. Protoe se však
zapletl do ilegálního souboje s jiným rytíøem, musel zase vzít
nohy na ramena. Plátno, které zanechal v chrámu, ho ale pøeilo
navìky.
-hp

venkovní podium na poøádání kulturních akcí. Celý areál bude
oplocený a hlídaný, za sportovištì si budou lidé muset zaplatit.
Do parku se však zájemci podívají zadarmo, zdarma budou i
atrakce pro dìti. Na noc bude areál uzavøen.
Podle pøedbìného projektu tak bude nový majitel do svého
podniku investovat nìkolik desítek milionù korun. Vìøme, e se
mu to podaøí a za nìkolik let se doèkáme okamiku, kdy bude
celý areál bývalého sanatoria otevøen veøejnosti.
-hp

Naše zdraví (62) - Èaj
Èaj patøí k nejoblíbenìjším teplým nápojùm. Kromì lahodné chuti pøináší našemu organismu i celou øadu blahodárných úèinkù.
Existuje spousta druhù a rùzných chutí, avšak za nejprospìšnìjší našemu organizmu bývá povaován èaj zelený.
Zelený èaj je nápoj dodávající nejen duševní sílu, ale zejména poøádnou porci pozitivních zdravotních efektù. Jedním z nich, který dlouhodobì fascinuje vìdce na celém svìtì, je prevence srdeèních onemocnìní. Vysoký podíl antioxidantù zvaných katechiny
pomáhá tìlu odstraòovat volné radikály a napomáhá buòkám zùstat zdravé. Rozsáhlá japonská studie z roku 2006 potvrdila, e lidé,
kteøí vypili dennì více jak tøi šálky tohoto èaje, mají celkovì a o 16 % niší riziko pøedèasného úmrtí a úmrtí na selhání srdce ne
lidé, kteøí upøednostòují jiné nápoje. Zelený èaj je vhodný také pro ty z nás, co trpí zvýšenou hladinou cholesterolu.
Mùe nám té pomoci v boji proti nadváze. Nìkteré jeho sloky toti podporují optimální fungování metabolismu tukù a spolu s tím
také pùsobí na nervovou soustavu èlovìka, kterou dokáí vést k pøímému uvolòování tukù do krevního obìhu, kde tuky slouí jako palivo. Následnì dochází k intenzivnímu spalování samotného tìlesného tuku.
Popíjení zeleného èaje celkovì proèišuje organizmus, tedy i naši ple, která díky tomu vypadá svìeji a ménì trpí na akné. Základní látkou jsou polyfenoly, které mají schopnost antibakteriální a zklidòující. O zdravý vzhled se té postará zinek, vitamín C, betakaroten a vitamíny skupiny B a E. Všechny jsou té v zeleném èaji.
Mnohdy opomíjeným, ale pøitom velmi snadno viditelným a prospìšným úèinkem této tekutiny je schopnost regenerovat ústní
dutinu. Katechiny obsaené v èaji dokáou úèinnì bránit tvorbì zubního kazu, uklidòovat podrádìné dásnì a mandle, a navíc fluor
v nìm obsaený pøispívá k udrování pøirozenì bílé barvy zubù.
Take necítíte-li se ve své kùi a máte pocit únavy, uvaøte si zelený èaj. Ten vás zrelaxuje, dodá vám potøebnou energii, ale díky
výraznému zastoupení antioxidantù dokáe bojovat i proti øadì bakterií a tím zamezuje vzniku hnisavých procesù. Šálek zeleného
zázraku dennì, jak ji tvrdili Èíòané a Indové pøed nìkolika tisíci lety, tak mùe podstatnì zlepšit vaši kondici a úspìšnì bojovat
s nejrùznìjšími neduhy dnešní uspìchané doby.
-hp
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Výtvarná soutì „Miss Popelnice“
V období od 6. bøezna do 7. dubna 2017 probìhla na naší škole výtvarná soutì „Miss Popelnice“
Do soutìe se zapojily všechny tøídy školy, cílem bylo vytvoøit co „nejoriginálnìjší“ popelnici na plasty èi na papír.
Na zaèátku soutìe dostala kadá tøída originální lepenkovou krabici od spoleènosti EKO-KOM. Úkolem ákù tedy bylo vytvoøit obal krabice charakterizující plasty èi papír.
Všechny zúèastnìné tøídy vèetnì vyuèujících výtvarných výchov zaslouí velkou pochvalu za to, jak k soutìi pøistoupily a jak
jednotlivé „krabice“ naaranovaly.
Bylo opravdu velmi sloité vybrat ty nejhezèí popelnice, ale i pøesto vybrala porota na kadém stupni tøi nejhezèí popelnice. Vítìzné tøídy byly pak následnì odmìnìny. Vzhledem k tomu, e i ostatní tøídní skupiny se v soutìi snaily, dostaly malou odmìnu
také ony.
Podìkování tedy patøí nejenom ákùm a vyuèujícím, ale také spoleènosti EKO-KOM a paní starostce Hanušovic Ivanì Vokurkové za vìnování papírových krabic a cen do soutìe.
Výsledky soutìe:
I. stupeò (1.–5. roèník)
1. místo – tøída 1. A
2. místo – tøída 4. Ase speciální tøídou
3. místo – tøída 3. B
II. stupeò (6.–9. roèník)
1. místo – tøída 8. A
2. místo – tøída 6. B
3. místo – tøída 7. B
více foto na www.zshanusovice.cz
Tomáš Rajnoha,
koordinátor projektu

Krajské kolo soutìe Eurorebus
V pondìlí 10. dubna 2017 se zástupci šesti tøíd naší školy zúèastnili krajského kola vìdomostní soutìe EUROREBUS. V nelehké konkurenci naši školu úspìšnì reprezentovali áci 9. A, Martin Kadlec, Jiøí Pavlù a Petr Pavlín, kteøí v kategorii 8. a 9. tøíd získali
11. místo z 36 soutìících týmù. V kategorii 6. a 7. tøíd se nejlépe umístili áci 7. A, Jan Koláèek, David Špatina a David Tomaško,
kteøí v krajském kole získali 8. místo z 26 soutìních týmù. Do krajského kola této soutìe letos postoupili áci 1. stupnì v kategorii
EUROREBUS junior a naši školu v Olomouci reprezentovali - René Köhler ze 3. B, Matyas Poprach ze 4. B a Josef Langer z 5. B.
Všem 21 zúèastnìným ákùm dìkujeme za reprezentaci školy!
- AL

Pøijmeme technika pro správu majetku v resortu Dolní Morava
Poadujeme technické, minimálnì støedoškolské vzdìlání s praxí. Nástup moný ihned.
Kontakt: tel. - 602 756 193, email - rulisekp@dolmimorava.cz
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Pohádky na pokraèování - Jak šla vèelka Anièka pro jaro
Za dávných èasù obývali Olšovskou zemi skøítkové, víly, lesní muíèci a hejkalové. Obøi spali pod skalami a skøeti prohánìli vítr
v korunách stromù. Zimy zde bývaly dlouhé a tuhé. Tehdy se pøihodilo, e mráz drel potùèky ve svých okovech, sníh pøikrýval
pole, louky, mokøady i skaliska. Snìenky se choulily pod snìhovými èepicemi a naøíkaly. Chtìly se dostat nahoru, aby sluníèko vybìlilo jejich bílé hlavièky. Matka královna v úlu starostlivì krèila èelo. Brzy se narodí nové královny a budou muset vyletìt z úlu a
zaloit nový rod. Zima je však stále velmi silná vládkynì. Nechce se své vlády vzdát. Celou noc posílala mrazy do údolí, fièel severní
vítr a sníh navršil vysoké závìje. Královna vzbudila vèelku Anièku. Byla to její nejmilejší vèelka pomocnice, která opatrovala vèelí
vajíèka. Obì vìdìly, e dlouhá zima ubliuje celému vèelímu rodu. Kdy nové vèelí královny vèas nevyletí z úlu a nenakladou nová
vajíèka, vèelí rod bude slabý a vyhyne.
„Je èas, musíme poprosit o pomoc Podbìlníka,“ øekla vèelí královna. „Je to vládce nad celou Olšovskou zemí, ten nám pomùe.
Bì Anièko, poádej ho o pomoc.“ Vèelka Anièka si naèechrala kartáèky na noièkách, poøádnì narovnala køidélka a vyletìla z úlu.
Stateènì letìla, ale zima ji trápila. Noky i køidélka jí tuhly, letìla stále pomaleji, a nemohla letìt vùbec. Spadla pod starou a køivou
olši. Oèka se jí zavírala a spánek ji ukolébal do øíše snìní. U koøene olše bydlel moudrý skøet Olšovák. „Copak se stalo?“ pomyslel si
Olšovák. „Proèpak je tu vèelièka úplnì sama? Asi má nìjaký úkol.“ Olšovák vzal svoji lucernièku a ohøíval Anièku. Ta pomalu otevøela oèka, rozhýbala noky a køidélka. Povìdìla Olšovákovi o vèelí královnì a nových malých královnièkách. „Mám strach, e za
Podbìlníkem nedoletím.“ „Neboj se, Anièko, pomùu ti,“ øekl Olšovák. „Spolu urèitì k Podbìlníkovi dorazíme vèas.“ Olšovák rozsvítil v lucernièce veliký plamen, aby Anièce nebylo zima, dupl nokou a hned oba byli pøed jeskyní, kde bydlel Podbìlník. Podbìlník pøivítal Anièku i Olšováka vlídnì a pokyvoval hlavou, kdy mu vyprávìla o dlouhé a kruté zimì a o nových královnièkách v úlu,
které se brzy narodí.
Nyní se Podbìlník narovnal, protáhl se, uchopil svoji sukovici, zamával jí nad hlavou a zavolal mohutným hlasem: „Zimo, Snìhová královno, ulo se ke spánku! Jaro, Veselá Vesno, probuï se a ujmi se své vlády!“ A tak se taky stalo. Vesna se roztanèila v zelených šatech a s vìneèkem ve vlasech. Sníh se rychle ztrácel, voda v potùècích vesele zazpívala, v korunách stromù puèely pupeny a
kvetly jívy. Snìenky vytáhly svoje stvoly vysoko, aby mohly vesele zazvonit svými bílými zvoneèky, a èekaly na vèelky. Bylo jaro.
Právì vèas.V úlu se probouzely vèely pracovnice s opatrovnicemi a také mladé vèelí královnièky. Matka královna zaèala klást nová
vajíèka. Teï u nemusí mít strach a nové královnièky mohou vyletìt z úlu ven na svùj svatební let. Musí zaloit nový rod. Všechno
dobøe dopadlo. Anièka podìkovala Podbìlníkovi, skøet Olšovák dupl nokou a byli pøed úlem. Všichni vítali jaro!
Milena Bròáková

Putování za knihou - „Má milá kníko!“
„Ty, která jsi má nejmilejší pøítelkynì, kdykoliv otevøeš své
srdce, abys mì potìšila ve špatných i dobrých dnech. Umíš mì
vdy rozveselit i roztesknit. Kdy se skloním nad Tvé hustì popsané stránky, jsem jako v jiném svìtì. Vtáhneš mì s sebou do
míst zajímavých i obyèejných, do pocitù všech hrdinù a mezi jejich sny a ivoty. Èetba je vdy zajímavá a já se ze svého ivota
opìt pøesouvám do Tvého dìje, krajiny a pøedstav.
Otvírám Tì stále, kdykoliv mám monost a èas utéct k Tobì
myšlenkami. Vím, e tu se mnou vdy budeš a e zùstaneme stále dobrými kamarády. Vìøím, e Tvoje autorka se bude velmi
snait, aby mi s Tebou bylo vdy tak dobøe jako nyní. Doufám,
e budeš mít stále více ètenáøù, kteøí Tì budou otvírat stejnì rádi
jako já a kteøí pochopí to kouzlo snù, které v sobì skrýváš pro
další a další generace dychtivých ètenáøù.“
Tìmito slovy zaèínala slohová práce Dominiky Mareèkové,
ákynì 8. B tøídy, která mì inspirovala k literární exkurzi pro
áky 7. A tøídy naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích.
Tímto zpùsobem jsme navázali na úspìšné ètenáøské dílny
realizované v loòském školním roce i návštìvu v knihovnì v našem mìstì v 6. roèníku, která dìti velmi zaujala.
Tentokrát jsme zvolili volné téma, kdy si áci prohlíeli nabídku kniních novinek, seznamovali se s rùznými literárními
ánry èeských i svìtových spisovatelù. Získaly si je dobrodruné knihy i knihy opøedené tajemstvím i hororovým nádechem. Romantické pøíbìhy našly své zamilované ètenáøe.
Obrázkové nauèné encyklopedie pøilákaly nadìjné mladé vìdce
a vynálezce. Komiksové pøíbìhy motivovaly k tvùrèí práci nadané literáty a kreslíøe. Osudové setkání dvou svìtù – reálného a
svìta fantazie prolínalo námìty jednotlivých knih v podobì
sci–fi literatury. Magické schopnosti literárních postav v kouzelnickém svìtì však u ákù dominovaly. Chlapce zlákaly knihy s fotografiemi aut, motocyklù, lodí a eleznic. Své pøíznivce
zde našla i literatura humornì ladìná a se zvíøecími hrdiny. Úkolem ákù bylo vybrat a na pøipravený lístek zapsat knihu, která
je nìjakým zpùsobem zaujala s uvedením dùvodu. V závìru ex-
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kurze mìli áci zhodnotit „výpravu do knihovny“ a uvést, co se
jim zde líbilo, co je zaujalo, èi napsat návrhy, co by bylo dobré
do budoucna v knihovnì zmìnit.
A jaké byly výsledky naší ankety?
Dìtem se exkurze v knihovnì velmi líbila. Shodly se však na
tom, e by bylo dobré získat pro Mìstskou knihovnu v Hanušovicích vìtší prostory, které by byly vyuity pro rozvoj ètenáøské
gramotnosti, k samostudiu, pro práci s internetem za úèelem
zpracovávání referátù do hodin literární výchovy.
Ráda bych touto cestou podìkovala paní Dáše Šmotkové za
seznámení ákù s kniními novinkami a nabídkou audioknih i
moností výbìru knih pro mimoèítankovou èetbu budoucích
studentù støedních škol. Podìkování náleí i paní Lence Tomíèkové za nabídku básní a prozaických textù na kulturní vystoupení ákù recitaèního krouku.
Vladimíra ídková, vyuèující èeského jazyka a literatury
„Kniha je nejmocnìjší zbraní národa. Národ, který si váí
knih, váí si zároveò své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu.“
Karel Èapek
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Dopisy ètenáøù
Váená redakce,
S vytištìním mého èlánku nejsem spokojen a proto, e jste nenechali otisknout konec èlánku, kde uvádím e jsem zvìdavý na reakci ètenáøù Hanušovických Novin. Je to pro pøekvapením, proto e pan Petr Holínka v bøeznovém èísle H.N. uvádí mimo jiné e
„Máme svobodu slova, Kadý mùe svùj názor vyslovit. Klidnì to udìlejte, kritika je potøebná, z chyb je tøeba se pouèit“. Dále je
ještì uvedeno: Budete jistì se mnou souhlasit, e èlovìk by mìl vìdìt, co se ve mìstì a okolí dìje“.
Ale, pod mým èlánkem je poznámka redakce: Obsah této rubriky nemusí vyjadøovat stanovisko redakce. Své stanovisko k èlánku mohli vyjádøit ètenáøi, kdyby tam byla moje pøipomínka byla uvedena. Kdo je prosím Vás zvìdavý na Vaše stanovisko. U jiných
èlánkù se toto nevyskytlo. Jinak øeèeno tento èlánek je pro nás nepøijatelný. Ptám se Vás páni redaktoøi jak tedy dopadnou pøípadné
kritické pøipomínky obèanù? Vytisknete je?
Pisatel kritického èlánku, který by byl podepsán, by se mohl vystavit následným nepøíjemnostem. Èlánek dobøe myšlený pod
znaèkou zøejmì neotisknete. Já jsem jinak ze zlepšení èistoty docela spokojen. U zastávky byl proveden další chodník aby se nemuselo šlapat po trávník. Opak je pravdou a školáci, kteøí pøijdou na zastávku toto nerespektují. To se mi nelíbí a mé napomenutí je školáky míjeno. Myslím si, e Vaše napomenutí by školáci respektovali, kdy by na tento nešvar byli ve škole upozornìní rozhlasem.
Pokud si chtìjí u zastávky hrát mají monost na silnici u zastávky ne tam pøijede autobus. Pokud vím, tak máme zøízenou mìstskou
policii. Ta by tam na školáky mìla èekat v dobì pøíchodu školákù ze školy. Abych pravdu øekl vidìl jsem ji dvakrát. Jednom na ulici
Hlavní a po druhé, kdy v autì projídìla Hynèicemi. Nevím také proè chodí dva.
Zdenek Vémola
Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc bøezen 2017
Z kraje mìsíce jsme s dìtmi hráli v rámci naší akce Hrnakl 5
hry na obou sídlištích v Hanušovicích – koulení ráfku od kola,
toèení ráfku, házení barevných karet, vykopávání hùlky, hod
hùlkou, Na národy, Na støelce atd.
Pøi další schùzce probìhly rùzné menší opravy v klubovnì a
její velký úklid.
V sobotu 12. 3. byly v plánu závody na koleèkových bruslích
na asfaltovém høišti na dolním sídlišti v Hanušovicích, kvùli poèasí se však neuskuteènily. Termín se posunul na sobotu 25. 3.,
ale nikdo s dìtí se na bruslích neúèastnil. Pomocníci si tedy zasoutìili v rùzných disciplínách po úpravì pravidel sami. Pøi-

tom se dost èasto dìti projídí na bruslích po silnici za plného
provozu anebo po chodníku, èím ohroují chodce; a ne kadý
brusle dobøe ovládá, navíc vìtšina dìtí nemá ani pøilbu, ani
chránièe. Bohuel je mnohým rodièùm jedno, jak tráví jejich
dìti volný èas. A kdy je nìkdo ochotný uspoøádat pro nì
dobrou akci, vìtšina rodièù to ignoruje.
Na dalších bøeznových schùzkách jsme hráli spoustu pohybových her, které pøispívají k fyzickému i duševnímu rozvoji
dítìte – Tetherball, Koèka, Pøijela babièka z Èíny, Boj o míè, Na
trapery apod. Chlapci a dìvèata rovnì soutìili v luštìní morseové zprávy a v plnìní daného úkolu. Dále se zabývali historií
klubu, který vznikl v záøí 1991.
Náš programje tedy pestrý. Chlapci a dìvèata, neváhejte a pøidejte
se k nám! V jarním termínu pøijmeme dìti od 6 let a starší.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ p. Felnerovi a dále p. Pospíchalové a p. Prokopové.
Vedoucí klubu Milan Pecho

Druhé kolo pøijímacího øízení na SOUo Králíky
Pokud jste nestaèili v øádném termínu podat pøihlášku na støední školu nebo si studium rozmysleli a teï, nezoufejte. Støední odborné uèilištì opravárenské Králíky vyhlašuje druhé kolo pøijímacího øízení bez pøijímacích zkoušek do všech oborù.
Pøihlášku si mùete podat na uèební obor OPRAVÁØ ZEMÌDÌLSKÝCH STROJÙ a na nástavbové studium ve studijním programu PODNIKÁNÍ. Souèástí uèebního oboru jsou sváøeèská oprávnìní a øidièské prùkazy skupin B, C, T. Po tøetím roce je
monost pokraèování v nástavbovém
studiu zakonèeném maturitní zkouškou. Absolventi nástavbového studia
jsou pøipraveni zvládat podnikatelské
aktivity v profesní oblasti, ve které dosáhli vyuèení v oboru. Mohou zaloit a
øídit vlastní firmu nebo se uplatnit ve
funkcích technickohospodáøského
charakteru, obchodních, marketingových èi jiných èinnostech.
Více informaci získáte na internetových stránkách školy souokraliky.cz
nebo telefonním èísle 465 631 106
Jan Reichl,
zástupce pro teoretické vyuèování
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