HANUŠOVICKÉ NOVINY
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èíslo 6

roèník 23

cena 2 Kè

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

Skvìlý úspìch
silových trojbojaøù z Hanušovic
Ve dnech 16. 4-22. 4. 2017 se v USA ve mìstì Killeen stát Texas konalo 2. Mistrovství svìta v benèpresu RAW (bez podpùrných dresù) dorostu, juniorù, muù, en a
masters, kterého se za Èeskou reprezentaci zùèastnil i náš závodník Rùièka Lubomír
v kategorii M2 nad 120 kg, kde podal skvìlý výkon 202,5 kg (nový èeský rekord) a obsadil tak 2. místo. Stal se tak Vícemistrem svìta pro rok 2017. Od zaèátku závodu, ale
musel náš závodník velmi bojovat a taktizovat, neb po prvním pokusu (190kg) byl a na
ètvrtém místì, kdy si na druhý pokus nechal naloit 200kg který bez problému zvládl
a posunul se na 2. místo. Donutil tak ostatní závodníky navýšit váhu kterou u nezvládli.Tøetí pokusem zdolal èinku o hmotnosti 202,5 kg a upevnil si tak svou pozici.
Soutì probíhala ve velmi
pìkném prostøedí hotelu Courtyard Marriot za úèasti 350 závodníkù z celého svìta.
Na soutìi padlo neuvìøitelných 34 svìtových a kontinentálních rekordù.
Zájemci mùou shlédnout záznam soutìe na

Rozlouèení se školou
U se blíí vysvìdèení,
pane, to je nadìlení!
Pøipravovali jsme se pilnì celý rok,
k dovoleným je to ji krátký skok.
Tìšíme se na prázdniny,
oslavíme své jmeniny.
Vyrazíme na výlety do pøírody,
navštívíme zoo, zámky i hrady.
Brzy k moøi poletíme,
poprvé ho v ití uvidíme.
Mušlièky na plái posbíráme,
a vesele si k tomu zazpíváme.
Projedeme na kole naše okolí
a zavítáme s kamarády do polí.
Najdeme jedlé houby a lesní plody,
s rodièi si na nich pochutnáme u vody.
áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ Hanušovice

https://www.youtube.com/watch?
v=ahtffwE_nkc

Klub 60+ Hanušovice, z. s.

(pokraèování na 3. stranì)

pøeje èlenùm, ale i ostatním
spoluobèanùm pohodové a klidné
proití letních dní,
mnoho zdraví a radosti.
Èlenové výboru pøipravují i na tyto
prázdninové dny akce:
V èervenci návštìvu Muzea v Šumperku na výstavy „Dámy a pánové, do
gala!“ a „Cesty k domùm“.
V srpnu výstavku pro ty obèany Hanušovic, kteøí nìco sbírají, tvoøí, pìstují, fotí, píší, nazvanou „Jak se ještì
neznáme“.
Informace k tìmto akcím budou zveøejnìné na vývìskách Klubu, na webových stránkách www.klub60.wgz.cz èi
v dalším vydání Hanušovických novin.
za Klub 60+ Hanušovice, z. s.
D. Prodìlalová
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 65 - 19. 4. 2017
- schválila program 65. schùze Rady mìsta Hanušovice
dne 19. 4. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých usnesení radou mìsta
- schválila navýšení poplatku od 1. 5. 2017 na provozní náklady u
sòatku na jinémvhodnémmístì na èástku 3.000,- Kè a u sòatku v obøadní
síni v budovì mìstského úøadu na èástku 2.000,- Kè
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o cenové kalkulaci
za sluby v rámci pøípravy jídel – svaèiny pro cizí strávníky
- schválila návrh è. 6/2017 na vyøazení knihovních fondù
z Mìstské knihovny Hanušovice
- schválila pøijetí nového èlena Jednotky sboru dobrovolných
hasièù Hanušovice
- neschválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice tenisovému klubu
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice ZO Èeského zahrádkáøského svazu Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice
III/44645 Vikantice–Staré Mìsto od 14. 6. 2017 do 7. 8. 2017
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení zvláštního uívání komunikace – silnice II/312 v kú. leb
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení èásteèné uzavírky – silnice II/312 v kú. leb od 15. 4. 2017 do 31. 10. 2017
- vzala na vìdomí výzvu k odstranìní døevin pod elektrickým
vedením na pozemku pè. 2030 v kú. Hanušovice
- schválila poskytnutím údajù vztahujících se k posuzování ekonomického zajištìní dopravní obslunosti státu, krajù a obcí za
roky 2016 a 2017
- schválila udìlení licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy na linku Šumperk-Jeseník Láznì Priessnitz pro firmu
ROBOTRON od 1. 5. 2017
- schválila udìlení souhlasu ke stavbì „Výstavba døevìného pøístøešku bez postranního krytí pro odstávku automobilu“ na pozemku pè. 2194/12 v kú. Hanušovice
- schválila zpracování návrhu interiéru obøadní sínì v budovì
mìstského úøadu
- schválila uzavøení pracovní smlouvy na dobu urèitou na dobu
od 1. 5. 2017 do 12. 5. 2017 pro tøi dìlníky èištìní mìsta a zároveò
schválila navýšení zamìstnancù v mìsíci kvìtnu 2017
- schválila vypracování studie a projektové dokumentace pro
územní a stavební øízení pro realizaci akcí – prostranství autobusové zastávka u viaduktu, øešení parkování ulice Sportovní, vybudování chodníku od ZKL na ul. Zábøeská a zároveò schválila
provedení geodetických prací k akcím
- schválila vydání souhlasu mìsta Hanušovice k vedení objízdné
trasy pøi úplné uzavírce silnice III/3696 u Pøemyslova v termínu od
24. 4. 2017 do 9. 6. 2017
- schválila umístìní informaèní cedule oznaèující informaèní
centrum v Hanušovicích na sloupu elektrického vedení na ul. Hlavní ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o termínu konání zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice a informaci o pøedbìném programu jednání
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 66 - 4. 5. 2017
- schválila program 66. schùze Rady mìsta Hanušovice dne 4. 5.
2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých usnesení radou mìsta
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na vydání knihy s názvem Stanislav Lolek, krajináø a
malíø zvìøe autora ing. Auerswalda
- schválila rozbory hospodaøení pøíspìvkové organizace ZŠ a
MŠ Hanušovice za rok 2016
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- schválila zprávu o provedení inventarizace hlavní inventarizaèní komise ZŠ a MŠ Hanušovice za rok 2016
- schválila odpisový plán na rok 2017 ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila revokaci usnesení rady mìsta è. 1121/65/2017
- schválila poskytnutí odmìny pro matrikáøky mìstského úøadu
za kadý svatební obøad
- schválila zaplacení správního poplatku mìstem Hanušovice pro vydání územního souhlasu k vybudování kanalizaèních pøípojek
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice
I/44 od 3. 5. 2017 do 9. 6. 2017 úsek Kouty nad Desnou–Èervenohorské sedlo
- schválila vydání souhlasu mìstem Hanušovice k úplné uzavírce silnice II/369 ul. Zábøeská Hanušovice v termínu od 29. 5. 2017
do 2. 6. 2017
- vyslovila souhlas se stavbou Potùèník – chaty, nové VNv, TS,
NNv, NNK na pozemku pè. 198/1, 10006/1, 35/5, 35/2 v kú. Potùèník
- neschválila návrh Smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene na pozemku p. è. 1006/1 v kú. Potùèník
- vzala na vìdomí veøejnou vyhlášku – vydání opatøení obecné
povahy pro stanovení pøechodné úpravy provozu na pozemních
komunikací (odstraòování poruch na teplovodech v Hanušovicích)
- vzala na vìdomí informaci o vydání povìøení k provedení veøejnosprávní kontroly u ZŠ a MŠ Hanušovice finanèním výborem
Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu – Chodníky mìsta
Hanušovice – silnice II/369, II. etapa“
- vzala na vìdomí výpovìï veøejnoprávní smlouvy ve vìci výkonu pøenesené pùsobnosti na úseku výkonu èinnosti speciálního
stavebního úøadu pro stavby místních komunikací, kterou pro MÚ
Hanušovice vykonával Mìstský úøad Šumperk
- schválila Smlouvu o dílo na vytvoøení návrhu interiéru obøadní
sínì a èekárny v budovì mìstského úøadu
- vyslovila souhlas se zveøejnìním návrhu Závìreèného úètu mìsta
Hanušovice za rok 2016 na úøední desce mìsta Hanušovice
- doporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice Hospodaøení mìsta Hanušovice za rok 2016 bez výhrad
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 67 - 10. 5. 2017
- schválila program 67. schùze Rady mìsta Hanušovice
dne 10. 5. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých usnesení radou mìsta
- schválila uzavøení smlouvy o dílo ve vìci doplnìní vybavení
dìtského høištì v MŠ Hanušovice
- nedoporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
ádost o odkoupení úèelové veøejné komunikace – úsek pè. 1553/1
v kú. Hanušovice, ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- uloila odboru správy majetku a slueb ovìøit monost øešení
ádosti ve vìci úpravy povrchu úèelové komunikace vèetnì souvisejícího vytýèení a úpravy hranic pozemkù prostøednictvím jednoduché pozemkové úpravy
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout byt
vel. 2+1 na ul. Hlavní 113, Hanušovice, na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila Inventarizaèní správu o výsledcích inventarizace majetku a závazkù mìsta Hanušovice za rok 2016
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení úèetní
závìrku mìsta Hanušovice k 31. 12. 2016 v rozsahu pøedloených
výkazù
- na základì probìhlého personálního auditu MÚ Hanušovice
uloila vedoucím odborù a oddìlení, tajemníkovi úøadu, vypracování návrhu koncepce èinností za jednotlivé úseky a za mìstský
úøad; vypracování strategie jednotlivých odborù a oddìlení a strategii MÚ Hanušovice
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Skvìlý úspìch silových trojbojaøù z Hanušovic
(dokonèení z 1. strany)
Závìrem bych rád podìkoval všem, kteøí mne podporovali a dreli palce, a to pøedevším mìstu Hanušovice
a Pivovaru Holba Hanušovice.
Za Silový trojboj Holba Hanušovice, z. s. pøedseda spolku Rùièka Lubomír

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

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Pronajmu
byt o vel. 3+1 a výmìøe 72 m2 v Hanušovicích,
pouze solidním zájemcùm v pracovním pomìru
nebo osobám s pravidelným pøíjmem.
Nájem moný od 1. 6. 2017.
Informace na tel. 724 265 466.
PRODÁM BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ, HYNÈICE NA MORAVÌ,
BYTOVKA - 2. PATRO, 3+1,
VLASTNÍ TOPENÍ. CENA 370 TIS. KÈ, MOBIL: 737 216 690.

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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Jubilea
V mìsíci èervnu 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
Paní Eliška Zaèalová, Jarmila
Burešová, Danuše Mrázková,
Františka Dvoøáková, Ivonka
Navrátilová, Alena Ondráèková,
Marcela Fiedlerová, Helena
Hanáková, Zdeòka Demelová,
Vìra Lešingrová, Jana Švecová,
Lenka Králová, Iveta Turková
a Eva Bohnjátová;
pánové Milan Doleal, Kurt
Látal, Petr Klopec, Lubomír
Šrajer, Jan Bernardy, Bohuslav
Hasoò, Pavel Fujaš, Jan Ludvík,
Jan Muszyòski, Miroslav
Vondráèek, Miroslav Gronych,
Miloš Turek a Štefan Borbély.
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

Dìkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šel,
za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
Dìkujeme za to, e jsi byl,
za kadý den,
co jsi s námi il.

Toulky po okolí
O historii a zajímavostech hornického mìsta Zlaté Hory jsme si ji v minulosti povídali. Dnes si ale pøipomeneme historii místních dolù a dozvíme se nìco o tom, co se zde
chystá pro nás, návštìvníky.
Známá Poštovní štola se nachází nedaleko silnice ze Zlatých Hor do Heømanovic.
První zmínky o ní pocházejí z roku 1513, nejvìtší rozmach zaila po svém znovuobjevení v polovinì 18. století. Horníci v ní dobývali støíbro, mìïné rudy, olovo, pyrit a
pravdìpodobnì i zlato. Od 50. let 20. století tam uskuteènily tehdejší Rudné doly Jeseník jen prùzkumné raby. Dùl tak patøí k nejzachovalejším v regionu. Štola byla uzavøena ke konci minulého století. Na rozdíl od jiných dolù na Zlatohorsku nebyla
zlikvidována, ale jen èásteènì zasypána, nebo se od poèátku uvaovalo o jejím zpøístupnìní.
Mìsto štolu získalo bezplatnì pøed ètyømi lety a po pìtimilionové dotaci od ministerstva prùmyslu a obchodu zahájilo práce na jejím zpøístupnìní. První prohlídkový
okruh, dlouhý 400 metrù, byl otevøen pøed dvìma roky. V rùzných úrovních dùlního
díla jsou dobøe zachovalé èásti ruènì sekaných chodeb a komínù z nejstarších období,
jakoto i pùvodní vodotìní zaøízení ze døeva. Nejpozoruhodnìjším prvkem v podzemí je však modrá „alofánová“ výzdoba. Ji letos chce mìsto Zlaté Hory rozšíøit labyrint chodeb historické zlatorudné Poštovní štoly. Náklady na vybudování druhého
prohlídkového okruhu o délce zhruba 200 metrù by se podle odhadu mìly pohybovat
kolem 10 milionù korun. Mìsto má opìt pøíslib od ministerstva. Nová trasa by mìla být
zpøístupnìna v polovinì pøíštího roku a mìla by vést v takzvaném podpatøe, asi 10 a
12 metrù pod úrovní stávajícího okruhu. Podle pana starosty ji práce na geologickém
prùzkumu zaèaly. Po nìm dìlníci budou muset z chodeb vyvézt su, zajistit odvìtrání,
odvodnìní a zabezpeèit nové úseky. V prostorech, které budou pøíští rok návštìvníkùm
zpøístupnìny, bude zachováno vše, co se pøi tìbì rud pouívalo. Jsou zde zbytky vodoteèného zaøízení, tedy èerpacího systému, kterým se dostávala voda nahoru. Expozice budou doplnìny exponáty z jiných zasypaných dolù, pøedmìty na rubání
od 16. století do dneška. Nebudou zde chybìt ani fotografie a obrazy znázoròující
tìkou práci horníkù, bude zde samozøejmì i socha patrona havíøù sv. Floriána. Pro
nový okruh budou platit ty nejpøísnìjší bezpeènostní podmínky, které budou stanoveny v závìreèné kolaudaèní zprávì.
Máte-li zájem souèasnou expozici navštívit, je otevøena od 1. èervna do 31. srpna
dennì kromì pondìlí. Prohlídky zaèínají v 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin.
-hp

Vzpomínáme
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.
Dne 13. 6. vzpomeneme
10. výroèí úmrtí

Dne 5. èervna 2017 vzpomeneme

pana Jiøího Gronycha.
S láskou vzpomíná manelka,
Jiøa s rodinou, Maria a Michal.

pana Jana Mazáka.
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1. výroèí úmrtí
S láskou vzpomíná rodina a pøátelé.
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Cestování po Evropì
Ostrov Kréta je vyhledávaným cílem našich turistù,
touících po krásném moøi, èistých pláích a sluneèních paprscích. Je ale znám i svou pradávnou historií.
Osídlení Kréty je spolehlivì doloeno u v mladší dobì kamenné, tedy v roce 6 000 pø. n. l. U v roce 2 500 pø. n. l. tam
vznikla jedineèná kultura, která po øadu století ovládala celou
oblast Egejského moøe. Byla pojmenována jako minojská podle
mýtického krále Minoa, syna princezny Europe a boha Dia. Minos se stal podle homérských eposù vládcem krétského mìsta
Knossu a pozdìji pro svou spravedlivost i jedním ze soudcù
v podsvìtí. Sjednotil krétská mìsta a vládl v nich spravedlivì a
v souladu se zákony a vùlí bohù. Spoleènì s ním se na správì
Kréty podílel i jeho bratr Rhadamanthys, proslulý svými spravedlivými soudy. Právì jemu historikové pøièítají autorství prvních právních zásad, k ním patøila tøeba zásada beztrestného
pouití násilí pøi sebeobranì.
Od roku 1 900 pø. n. l. vznikaly na Krétì první paláce jako
správní a hospodáøská centra významných oblastí. Nejvìtší byl
zmiòovaný Knossos ve støední èásti ostrova poblí mìsta Irakleio (dnešní hlavní mìsto). Na jihu na planinì Messara leel
palác Faistos, na východì Zakros a Malia (dnešní nejvìtší rekreaèní støediska). O 200 let pozdìji však všechna mìsta znièilo silné zemìtøesení. Na jejich místech byla postavena nová centra,
architekti se však pouèili a vedle kamene zaèali pouívat i døevo, které mìlo dodat stavbám prunost a odolnost proti pøírodním ivlùm. Tím zaèala éra, kterou historikové oznaèují jako
krétský zlatý vìk.

Nic netrvá vìènì, a tak pøišel zánik minojské kultury, v té
dobì jedné z nejvyspìlejších na planetì. A tady jsou historikové
nejednotní v názorech, jak tato vyspìlá kultura vlastnì zanikla.
Existuje nìkolik moností, jak k tomu došlo. První, ta nejpravdìpodobnìjší, je ta, e se ostrova zmocnily cizí kmeny z ostrovù
nebo pevninského Øecka. Stavby ponièily a obyvatele donutily
místa opustit. Druhou variantu, kdy byla kultura znièena zemìtøesením, zase preferují vìdci, kteøí pøi vykopávkách nacházeli mìsta zasypaná sopeèným popelem pøesnì tak, jak tomu
bylo v italských Pompejích. Pod popelem byla nalezena spálená
torza lidí a zvíøat, nepoškozené budovy s freskami, pøedmìty
denní potøeby, i celé ulice s dlabou. Pøi bliším prùzkumu lokality se však ukázalo, e konec nìkterých mìst musel nastat døíve,
ne došlo k zániku minojské kultury. Zároveò bylo prokázáno,
e kultura existovala ještì nìkolik desítek let po erupci sopky.
Poslední moností, jak byla tato kultura znièena, je tsunami. Pøi
vykopávkách se toti našly a 27 metrù nad dnešní hladinou
moøe artefakty, které obsahují moøský písek se zbytky malých
moøských organizmù ijících pouze v moøi. Je to dùkaz toho, e
zkáza pøišla z moøe a e muselo jít o katastrofu velkého rozsahu.
Vìdci pomocí poèítaèových modelù vypoèítali, e tsunami musela mít na krétském pobøeí výšku asi 15 metrù a byla tedy vyšší
ne ta, co znièila indonéské pobøeí v roce 2004.
A zanikla jakkoliv, byla to kultura na tu dobu velmi vyspìlá.
Dùkazem jsou památky, které si mohou návštìvníci prohlíet po
celém ostrovì ještì dnes.
-hp

Naše zdraví (63) - krevní tlak
Dnes si povíme o krevním tlaku. Nejsem ádný lékaø, ale pár zajímavých informací o tomto problému mnoha z nás jistì nezaškodí. Faktory, které pøispívají ke zvyšování krevního tlaku, jsou u dlouhou dobu známy. Patøí mezi nì dìdiènost, vyšší vìk (riziko roste zejména po dosaení 45. roku ivota), nadváha, kouøení, nadmìrná spotøeba alkoholu a soli, stres a také pouívání nìkterých
druhù lékù. Je tedy jasné, e jestlie chceme sníit svùj krevní tlak, musíme nejen vìdìt, e hypertenzi máme, ale omezit vše, co jsme
v pøedchozí vìtì uvedli. Samozøejmì dìdiènost nezmìníme, mìli-li tento problém naši pøedkové, je velká pravdìpodobnost, e
jsme ji zdìdili.
Vysoký krevní tlak nebolí a nemusí se projevovat ádnými pøíznaky. Jinými slovy, mùeme ho mít delší dobu a pøitom nepociujeme ádné zdravotní obtíe. Nìkteøí odborníci tvrdí, e prvním projevem tohoto neduhu mohou být èasté bolesti hlavy nebo
únava. Jiní ale zase tvrdí, e tomu tak není. Atak jedinou moností zjištìní, zda vysoký krevní tlak máme nebo ne, je jeho pravidelná
kontrola u lékaøe, popøípadì si ho zmìøit vlastním pøístrojem.
Po lékaøské stránce je jeho hlavní pøíèinou zúení cév. Pøedstavme si cévu jako vodorovnou trubku, která po létech, kdy úspìšnì
slouila, je ucpaná nánosem, který se usazuje na stìnách trubky. Stejnì tak se naše cévy zuují tukem. Akdy jsou zúené, krev, která
jimi teèe, na stìny cév pùsobí mnohem vyšším tlakem, ne kdyby mìli prùchod normální. No, a pokud se z takto ucpané cévy kousíèek „nánosu“ utrhne, mùe krevním øeèištìm dojít k mozku a zpùsobit mrtvici, dojde-li k srdci, pak pøivodí infarkt.
Nikdo z nás nechce, aby k tìmto pøípadùm docházelo. Proto pár slov k prevenci. Varovnými signály hypertenze jsou napøíklad
zmìny vidìní, krvácení z nosu, mdloby nebo závratì. Pokud takový stav u sebe zjišujeme, mìli bychom okamitì navštívit lékaøe.
Ten nám zpravidla nasadí léky, které náš stav stabilizují.
Proti této zdravotní komplikaci však mùeme preventivnì bojovat úspìšnì sami a vyhnout se tak pozdìjším komplikacím. Chce
to pøedevším vhodnou a zdravou stravu, vyhýbat se tuèným jídlùm, jíst hodnì zeleniny a ovoce. I kdy je to v dnešní uspìchané dobì
problém, je tøeba vyhýbat se stresovým situacím, ít aktivnì a pokud mono podle svého zdravotního stavu trochu své tìlo potrápit
sportovními aktivitami (pravidelné procházky, jízda na kole, plavání, lehèí tìlesná práce). Ajestli jste aktivní kuøáci nebo nadmìrnì
pijete alkoholické nápoje, zvate postupné omezení i tohoto neduhu. Zkrátka ijme tak, abychom si naše „trubky“ nezanášeli škodlivinami, utuovali si zdraví a tím si prodlouili svùj ivot.
-hp
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Recitovali jsme ke Dni matek v
Domì kultury v Hanušovicích
V nedìli 14. kvìtna 2017 v odpoledních hodinách
potìšili áci z recitaèního krouku pøi Základní škole
a Mateøské škole v Hanušovicích svým zdaøilým kulturním programem ke Dni matek maminky a babièky
ze svazu zdravotnì postiených obèanù v našem mìstì. Pìkný pøednes dìtí pohladil jejich srdíèka a mnohé
dojal k slzám. Dìti mìly velkou radost z pøipravených
dáreèkù v podobì sladkých odmìn. Vedoucí recitaèního krouku – paní uèitelku Vladimíru ídkovou potìšila kytièka, kterou ji pøedal pan Oldøich Vojtek jako
podìkování za pøipravené vystoupení.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

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

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc duben 2017
V dubnu si dìti v praxi vyzkoušely Dülferùv sed pøi slaòování a také pøitom zvítìzily samy nad sebou, kdy pøekonaly poèáteèní strach.
V pøírodovìdné èásti jsme hovoøili o pøíletech (návratech)
rùzných druhù ptákù ze zimoviš z Afriky a jiních zemí Evropy. Styl jejich letu doplnilo i nìkolik obrázkù.
Z her probìhly Pøebíhaèka s lechtáním, Nìco vidím a je to
modré, Eskymácká vybíjená atd. V klubovnì mysl bystøila Rubikova kostka, ravá dáma, morseovka apod. a zruènost s odhadem cvièil šprtací fotbal.

O velikonoèních prázdninách dìti vyrábìly z papíru skákací
abièky, které poté pìknì vymalovaly a nakonec s nimi soutìily v rùzných disciplínách. Hned po Velikonocích se uskuteènily hry s velikonoèními vajíèky podle starých tradic.
Koncem mìsíce jsem poøádal Okno do vesmíru – rùzné testíky a soutìe inspirované letem prvního èlovìka do kosmu (J. A.
Gagarin – 12. 4. 1961).
Bìhem mìsíce jsem na chatì (kam jezdíme na víkendovky)
shrabal starou trávu, aby se nová lépe sekala. V rámci Dne Zemì
jsem uklidil odpadky po nevychovaných lidech na zkratce od
dolního sídlištì k bývalému ZKL.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi, paní Pospíchalové a paní Prokopové.
Vedoucí klubu Milan Pecho

Výlet na veletrh informaèních technologií v prùmyslu
Jedenáctý kvìten nás po dlouhé dobì pøivítal teplým jarním poèasím a áci nástavbového studia SOU opravárenského v Králíkách vyrazili na výlet do Prahy. Cílem naší cesty byl veletrh informaèních technologií na výstavišti PVA EXPO v Letòanech. Cesta
nám svinì utíkala a plni oèekávání jsme si notovali: „Praha u èeká…“
Na veletrhu byla k vidìní spousta zázrakù dnešní doby. Zaujaly nás zvláštì 3D tiskárny, pøímo v akci jsme mohli poznat jejich dokonalost. Prohlédli jsme si CNC obrábìcí stroje, nabídku solárních elektráren Grid Free, akustické odpuzovaèe firmy Format, sváøecí technologii. Tento veletrh je skvìlým prostorem pro pøedstavení novinek v oblasti strojírenských technologií, praktické ukázky
technologických procesù, diskusi podnikatelù s autory, semináøe, odborné konzultace, poradenství, kooperace a motivování èi získávání nových kvalifikovaných pracovníkù v technických
profesích. Naši pozornost upoutala i prezentace interlingvy, co je alternativa esperanta. Tento umìlý jazyk vytvoøený na základì románských jazykù nabízí monosti
všestranného vyuití. Nejvìtšímu zájmu a nadšení se však
podle oèekávání tìšily elektroautomobily, elektrokola a
elektrokolobìky. Tøešnièkou na dortu byla pøedvádìèka
nových uitkových vozù znaèky Volkswagen, Ford, Citroen. Mohli jsme si vyzkoušet jízdu v novém Crafteru, zacouvat s pøívìsem i bez nìho.
Zbývající èas jsme strávili nákupy v OC Letòany. Pøíjemnì proitý den jsme ukonèili šastným návratem a tìšíme se na další podobné akce.
áci nástavbového studia tøídy N1
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Návštìva v Záchranné stanici Špaèek v Rudì nad Moravou
Jak moná nìkteøí z vás zaznamenali, od školního roku 2017/2018 zaèal pøi Základní škole v Hanušovicích fungovat Krouek
mladých ochráncù pøírody a pøátel myslivosti. Náplní naší èinnosti je seznamovat se s pøírodou, s tím, co tam ije, dýchá, roste, bìhá,
létá atd. Nezapomínáme ani na myslivost, která je souèástí kulturních tradic naší republiky a také èásteènì náplní naší èinnosti. Samozøejmì se uèíme také, jak zvíøata chránit, jak jim vytváøet podmínky pro zdárný ivot s námi, lidmi. A tak bychom se s vámi, ètenáøi Hanušovických novin, rádi podìlili o krásný záitek, který jsme všichni proili pøi návštìvì Záchranné stanice Špaèek v Rudì
nad Moravou.
Proè se jmenuje zrovna Špaèek? Protoe jedním z prvních obyvatel této stanice se stal malý špaèek. Teï u je z nìj velký špaèek a,
svìte div se, ten špaèek umí mluvit. To bylo pro nás všechny velké pøekvapení. I v naší pøírodì máme tak vydaøené ptáky, kteøí mohou smìle konkurovat papouškùm, loskutákùm a jiným mluvícím potvùrkám. Tìšili jsme se na jeky, ale byli jsme na návštìvì moc
brzy, ještì spali hlubokým zimním spánkem. Vidìli jsme také poranìné zpìvné ptáky, na kterých si zima vybírala svou krutou daò,
taky tøeba netopýra èi housenky. Pak jsme si pohladili a nakrmili nubijské kozièky, konì, ale nejvìtší záitek mìl teprve pøijít. Byla
jím krásná dospìlá vydra jménem Sára. Ta ije v záchranné stanici svùj spokojený ivot. No a spoleènì se Sárou, která šla na vodítku
jako pejsek, jsme se vydali do rozsáhlého soukromého areálu, kde jsou umístìna další zvíøata. Tak jsme vidìli papoušky, baanty a
taky jednu zranìnou káni, která sedìla ve veliké voliéøe. Sára byla úasná, nesmírnì milá a mazlivá, ale jakmile ji dìti trošku rozdivoèily, zaèala lehce kousat a sjednávat si poøádek. Všichni si ji pohladili a zjistili, jak nádherný a hustý koich taková vydra má.
A proè to vlastnì píšeme? Je toti jaro, doba mláïat všeho
druhu, a tak se také mùe stát, e najdeme opuštìné nebo zranìné zvíøátko a nevíme, co s ním dál. Chceme se s vámi podìlit o nabyté informace, troška osvìty nikdy neuškodí.
Záchrannou stanici zaloili manelé Meixnerovi v roce 2013
ve spolupráci s Èeským svazem ochráncù pøírody a svùj podíl na tom má zmiòovaný pan Špaèek. Od roku 2017 je stanice zaøazena do Národní sítì záchranných stanic. V areálu
stanice o rozloze cca 9 tisíc m2 je vybudována rozletová voliéra a dvì rehabilitaèní voliéry. V následujících letech se bude
budovat dalších šest voliér. Souèástí areálu je oplocený výbìh a jezírko pro vodní ptactvo. Roènì projde stanicí okolo
150 fyzicky èi jinak hendikepovaných volnì ijících ivoèichù, z toho je cca 85 % ptákù. Pùsobnost stanice je pøedevším
na území Šumperska, Zábøehu na Moravì a Jesenicka. Více o
stanici, zachránìných zvíøatech i monosti
pomoci najdete na webových stránkách:
http://zachranna-stanice-ruda-nad-moravou
5.webnode.cz/home2/
Vkládáme také leták, který byl pøipraven pro
širokou veøejnost (poslední strana HN) , a nìkolik fotek z naší návštìvy v Záchranné stanici.
Dìkujeme paní Meixnerové, která nám vše ukázala a zajímavì popovídala o zvíøatech.
A vám všem, milí spoluobèané, dìkujeme, e se staráte o pøírodu kolem sebe a
nejste lhostejní.

Eva Pospíchalová a dìti
z Mysliveckého krouku
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Hrajeme pro Elenku
chceme touto cestou pozvat všechny pøíznivce mládenického fotbalu na Pomoraví Cup 2017 do Jindøichova na Moravì, a to v
sobotu 17. èervna. Turnaje pøípravek se zúèastní týmy z Baníku Ostrava, Sigmy Olomouc, FK Šumperk, TJ Jeseník a další týmy
OFS Šumperk. V letošním 3. roèníku jsme se rozhodli zorganizovat sbírku na Elenku Vojtkovou (@elenka.vojtkova), která trpí
Westovým syndromem (èasté epileptické záchvaty). Kadý ze zúèastnìných týmù daruje Elence 1800,- Kè. Tak se mohou samotné
dìti podílet na lepším ivotì Elenky. Rovnì bude v prùbìhu turnaje probíhat sbírka na Elenku, kdy bude moci kadý z divákù pøispìt dle svého uváení. Další informace na plakátu uvnitø novin.
-mas

Váení ètenáøi,

ráda bych vás v dnešním èísle našich novin informovala o nové slubì, kterou poskytuje Charita Šumperk, a to i na území naší
obce a obcí okolních. Bliší informace vèetnì kontaktù najdete níe v textu.

Je to Domácí hospicová péèe
Charita Šumperk tuto péèi poskytuje pacientùm v terminálním stavu (stavu blízkému konci ivota) a podporu osobám, které o takové blízké peèují. Domácí hospicová péèe je
poskytována jako komplexní doprovázení pacienta, tedy souhrnnì soubor zdravotních, sociálních, psychologických a duchovních slueb. Cílem
je umonit pacientovi strávit zbytek svého
ivota v kruhu rodiny, se svými blízkými,
ve známém a bezpeèném prostøedí domova, a to dùstojným zpùsobem a bez zbyteèného utrpení a bolesti. Sluba je
poskytována v šumperském dìkanátu.
Odborná zdravotní péèe je poskytována
jako péèe paliativní (péèe orientovaná na
kvalitu ivota pacientù, kteøí trpí nevyléèitelnou chorobou; cílem paliativní péèe je
zmírnit bolest a další tìlesná a duševní utrpení, zachovat pacientovu dùstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým) dle
zákona è. 372/2011 Sb., jejím cílem je
zmírnìní utrpení a bolesti pøi zachování pøimìøené kvality ivota. Charita spolupracuje s praktickými lékaøi, ambulancemi specialistù (lékaøi paliativní medicíny, léèby bolesti, onkology,
neurology, geriatry atd.) dle aktuálních potøeb a stavu pacienta. Nedílnou souèástí je spolupráce s nutrièní poradnou a ambulancí bolesti, pokud je ji pacient registrován. Sluba je
poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu. Charita je vybavena pomùckami a pøístroji nutnými k zajištìní kvalitní zdravotní péèe.
Ošetøovatelskou paliativní péèi indikuje registrující praktický lékaø, ambulantní specialista (lékaø paliativní medicíny, léèby bolesti, onkolog, geriatr, neurolog aj.) nebo ošetøující lékaø
pøi hospitalizaci na dobu 14 dnù po propuštìní z nemocnice.
Sociální péèe je poskytována dle zákona è. 108/2006 Sb. prostøednictvím peèovatelské sluby a sluby osobní asistence,
kdy jsou k dispozici sociální pracovníci pro pomoc se zajištìním sociálních potøeb. Na ádost pacienta mùe být zajištìna
duchovní podpora pastoraèním pracovníkem Charity nebo du-
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chovním. Do péèe je aktivnì zapojena také rodina pacienta.
Charita Šumperk zøídila na pomoc peèujícím, ke spoleènému
sdílení starostí i radostí tzv. Svépomocnou skupinu, která se
schází kadé první úterý v mìsíci - je místem, které slouí k podpoøe lidí, kteøí se ocitli v tìké ivotní situaci, a to pod dohledem
zkušené psycholoky.
Sluba domácí hospicové péèe je PLNÌ
HRAZENA Z VEØEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTÌNÍ.
Provádìné úkony
· mìøení fyziologických funkcí
· mìøení glykémie glukometrem
· odbìry biologického materiálu
· aplikace s. c., i. m. injekcí, opiátù,
aplikace i. v., s. c. infuzí
· ošetøení a pøevazy ran, dekubitù
· péèe o stomie, urostomie,
tracheostomie, epicystostomie
· péèe o drény, aludeèní sondy
· péèe o permanentní katetry,
cévkování u en
· podání kyslíku pomoci oxygenátoru
· komplexní ošetøovatelská péèe
· ošetøovatelská rehabilitace
· edukace, psychická podpora pacienta, rodiny
Kontakt:
Dagmar Remešová, vrchní sestra, telefon: 777 674 703
V pøípadì, e ji péèi sami nezvládáte, je pro vás nároèná
psychicky i fyzicky, ale chcete o svého tìce nemocného dále
peèovat, uvaujte prosím o monosti vyuití domácí hospicové
péèe. Péèe bude provádìna na vysoké profesionální úrovni
zdravotnickým personálem a bude vám výraznou pomocí. Myslete i na sebe, na své zdraví, které si jistì chcete i nadále uchovat
nejen pro sebe, ale i pro své dìti, vnouèata, pøátele.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS Mìsta Hanušovice
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