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

Moravská vlajka na poèest pøíchodu Cyrila a Metodìje

Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Pøíchod patronù Moravy sv. Cyrila a Metodìje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro znaènou èást Evropy. Na poèest této události bude na naší radnici vyvìšena moravská vlajka. Moravská
vlajka je v souèasnosti také vnímána jako symbol sounáleitosti obèanù k území Moravy, jejího duchovního a spoleèenského ivota.

Èlenové výboru pøipravují na
prázdninové dny akce:

Historie moravské vlajky
Zemské barvy a znak Moravy, 1900
Dnešní hojnì rozšíøená podoba moravské
vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a èervené, kterých se od poèátku 19. století pouívalo k výzdobì, pozdìji zaèaly být vyvìšovány i
jako prapory. Oficiálního stvrzení se doèkaly
v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského snìmu schválili 5. èlánek nové moravské
ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a
zemské barvy: „Zemì moravská podrí dosavadní svùj erb zemský, toti orlici vpravo hled í c í , v p o l i mo d r é m a è e r v e n o z l a t ì
kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a èervená.“ Od stanovených zemských barev byla následnì odvozena moravská vlajka, kterou
tvoøí dva vodorovné pruhy. Horní pruh je lutý, spodní je èervený. V druhé polovinì
19. století a poèátkem 20. století, v dobì vzestupu nacionalismu, to byla právì moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší zemì bez ohledu na národnost. Aèkoliv události dvacátého století nebyly pro její uívání pøíliš pøíznivé, najdeme o ní
doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

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 akcím budou zveøejnìny
na vývìskách Klubu, na webových
stránkách www.klub60.wgz.cz èi
v dalším vydání
Hanušovických novin.
za Klub 60+ Hanušovice, z. s.
D. Prodìlalová

Souèasná podoba moravské vlajky
Nový impuls k rozšíøení pøišel po uvolnìní pomìrù po roce 1989. Tradièní lutoèervené moravské vlajky zaèaly být
opatøovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z dùvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato
varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveò získala velmi rychle oblibu
po celé Moravì a stala se základní a všeobecnì uznávanou podobou moravské vlajky souèasnosti.
Další pouití moravské vlajky
Kromì tohoto nejvýznamnìjšího svátku bývá moravská vlajka vyvìšována i v další
dny spjaté s moravskou historií. 28. bøezna si pøipomínáme výroèí narození svìtoznámého moravského uèence Jana Ámose Komenského, 15. záøí význaèného moravského
politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze
erotína. Zvolení moravského markrabìte Jošta Lucemburského, zvaného té Moravský, øímským králem pøipadá na první øíjen, 28. øíjna si pøipomínáme nejen vznik Èeskoslovenské republiky, ale také svatoøeèení velkomoravského panovníka Rostislava.
Další vhodnou pøíleitostí jsou výroèí a události spjatá s obcí (napø. obecní slavnosti,
hody) èi s nìkterým z významných rodákù.
-mú
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 68 - 22. 5. 2017
- schválila program 68. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
22. 5. 2017
- vzala na vìdomí informace o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- schválila podání ádosti o poskytnutí dotace z projektu Èeská knihovna 2017
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky –
silnice III/3696 Pøemyslov z dùvodu opravy komunikace a
mostu v termínu od 9. 5. 2017 do 9. 6. 2017
- vzala na vìdomí výzvu k odstranìní døevin pod elektrickým
vedením na pozemcích v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o finanèním vypoøádání ve vìci bytové
jednotky è. 88/2 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Dohodu o ukonèení nájmu k bytu è. 2 v domì èp.
88 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu k bytu è. 2 v domì èp. 88 ul.
Hlavní, Hanušovice
- schválila Smlouvu o provedení umìleckého vystoupení dne
5. 10. 2017 v 16:00 hodin v DK Hanušovice s názvem poøadu.
Talk show – POSTEL POHODA KOSTEL
- schválila Dodatek è. 3 Smlouvy o spolupráci pøi provozování Turistického informaèního centra v Hanušovicích
- schválila uzavøení smlouvy na provedení stavby „Rekonstrukce sociálního zaøízení ZŠ Hanušovice II. a III. NP“ Stavební firmou STAVREL, s. r. o.
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice na úhradu nákladù spojených s úèastí na Mistrovství Evropy v benèpresu
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice na úhradu nákladù spojených s poøádáním tradièní
kulturní akce v areálu hanušovické Rychty - Mezinárodní setkání flašinetáøù a Rychtáøské døevosochání
- schválila poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladù
spojených s úèastí na Mistrovství republiky saòového sportu
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na zajištìní akce dne 17. 6. 2017 „Dìtský den“
- vzala na vìdomí informaci o výsledku ohodnocení nejlépe
tøídících mìst a obcí Olomouckého kraje, kdy mìsto Hanušovice v soutìi získalo 1. místo v kategorii 2000-15000 obyvatel
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 69 - 5. 6. 2017
- schválila program 69. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
5. 6. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- schválila Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene – sluebnosti a smlouvu o právu provést stavbu (zøízení, umístìní a provozování zaøízení distribuèní soustavy na pozemku mìsta Hanušovice pè. 10006/1 v kú. Potùèník)
- vzala na vìdomí Protokol o výsledku veøejnosprávní
kontroly, kterou provedl finanèní výbor Zastupitelstva mìsta
Hanušovice u ZŠ a MŠ Hanušovice

Prázdninová dobrodruství
Letní prázdniny zaèínají,
rodièe nás stále napínají,
kde proijeme prázdninová
dobrodruství
a brzy zapomeneme
na celé èeské školství.
U táboráku veèer posedíme
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- schválila Dohodu o vytvoøení pracovních pøíleitostí v rámci veøejnì prospìšných prací a poskytnutí pøíspìvku (mìsto Hanušovice x Úøad práce ÈR)
- uloila provedení poptávkového øízení ve vìci zajištìní poskytování internetových slueb pro mìsto Hanušovice ve vztahu k provozu pevných linek
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky“ –
silnice II/369 v Hanušovicích, ul. Zábøeská z dùvodu rekonstrukce (29. 5. 2017-2. 6. 2017)
- neschválila odstranìní stromu na pè. 1660/1 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení poskytování sluby pro obèany mìsta
Hanušovice ve sbìru prádla pro èistírnu a jeho vydávání po vyèištìní, a to k datu 12. 6. 2017, z dùvodu minimálního zájmu ze
strany obèanù
- vzala na vìdomí „Oznámení“ o zahájení øízení a „Usnesení“
(doba stanovená pro podání návrhù, pøipomínek pøed vydáním
rozhodnutí) ve vìci udìlení výjimky ze zákazù u zvláštì chránìných druhù ivoèichù – bobra evropského
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
byt è. 4 vel. 1+1 v domì èp. 108 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila ádost o výmìnu bytu (byt domì èp. 72 za byt
v domì èp. 183, oba ul. Hlavní, Hanušovice)
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
byt è. 14 v domì èp. 72 ul. Hlavní, Hanušovice, ihned po jeho
uvolnìní
- revokovala usnesení è. 1094/63/2017 ze dne 20. 3. 2017
- uloila odboru správy majetku a slueb MÚ Hanušovice
doloit finanèní náklady za poslední rok za odchycené a umístìné psy v útulku
- schválila realizaci stavebních prací na budovì èp. 137 ul.
Hlavní, Hanušovice Stavební firmou STAVREL, s. r. o.
- uloila odboru správy majetku a slueb pøedloit finanèní
náklady spojené s úpravou nebytového prostoru v budovì èp.
182 na ul. Hlavní, Hanušovice
- rozhodla o pøidìlení volného bytu è. 2 v bytovém domì èp.
113 na ul. Hlavní, Hanušovice
- uloila odboru správy majetku a slueb doplnit pøedloenou
koncepci údrby majetku mìsta Hanušovice, zelenì a zimní
údrby o konkrétní návrh nového øešení strojového parku
- schválila èástku za pronájem lavic a stolù jako setu ve výši
100,- Kè za jeden set
- schválila, aby mìsto Hanušovice bylo zadavatelem akce
„Vodovodní pøípojky ul. Hynèická“ (vzniklé náklady budou
rozúètovány všem dotèeným subjektùm)
- schválila uspoøádání ètyø pøedstavení letního kina na fotbalovém høišti v Hanušovicích (7. 7.; 22. 7.; 19. 8.; 30. 8. 2017)
- schválila finanèní pøíspìvek na zakoupení upomínkových
pøedmìtù pro áky ukonèující školní docházku ve školním roce
2016/2017
- projednala ádost Fotbalového klubu Hanušovice o poskytnutí individuální dotace
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

a své záitky si vdy sdìlíme.
Vyprávím, jak jsem byl u moøe
a pak se sestrou na letním táboøe.
Kvìta, ta plula na lodi
a také s ní v létì závodí.
Lukáš egyptské pyramidy navštíví
a kadý z nás mu to tiše závidí.
Lenka jezdí èasto na bazén
a ten, kdo ne, je opravdový blázen.

podatelna@mu-hanusovice.cz

S kamarády si fotbal rádi zahrajeme,
z následného vítìzství se pak radujeme.
Sedìli jsme venku dlouho do noci,
nemohli jsme si však pomoci.
Chtìli jsme si toho spoustu øíct,
ké bychom mìli o noc víc!
áci recitaèního krouku pøi ZŠ a MŠ
Hanušovice
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Rozlouèení se školou
Nejvìtší kapitola našeho dosavadního ivota se blíí ke konci. Na jednu stranu mapuje 23. èerven 2017 vzrušující zaèátek nìèeho
zcela nového, na tu druhou stranu pak velkou nejistotu, zpøetrhání svazkù a rozdìlení pøátelství. Pro kadého znamená konec školní
docházky nìco jiného. Má to své dobré i špatné stránky, jako tøeba louèení. A horší ne rozlouèení je následné vzpomínání. Vzpomínky na spoleèných dlouhých devìt let, které utekly rychleji, ne by kdokoliv oèekával. Upøímnì se na støední školu velmi tìším,
ale na konec základní školy nejsem pøipravená. Nejsem pøipravená se rozlouèit s lidmi, které vídám po devìt let témìø kadý den.
Kadý èerven jsme s radostí nedoèkavì èekali na poslední zvuk zvonìní, tento rok se ho obávám. V záøí jsme se vdy vraceli do známého kolektivu, povídali si o letních prázdninách. Letos se vydáme do neznáma. Noví spoluáci, nové záitky, noví kamarádi. Bojím se, e ti staøí zapomenou, bojím se, e ti noví nepochopí mé vtípky. Ale nostalgické pocity, nervozita a nejistota pomizí a my
otoèíme list a zaèneme èíst novou kapitolu. Ale nezapomeneme! Je tìké zapomenout na nìkoho, kdo vám pøinesl tolik záitkù,
vzpomínek a smíchu. Pamatovat si budeme i uèitele, samozøejmì nìkteré i ve zlém, ale ty, které jsme mìli rádi, ty, které nás nìco nauèili, si budeme pamatovat mnohem více. Záitky, vzpomínky a vztahy máme i špatné, ale ty èasem zblednou a my budeme vzpomínat jen na to dobré. Na všechny výlety i exkurze, na všechen smích a vtipy, na všechny zajímavé pøednášky, na všechny spoleènì
strávené pohodové chvilky, je za nìkolik dní budou dávnou minulostí. Jsem za to všechno vdìèná, a i kdy se to nìkdy nezdá, bude
mi to všechno vánì chybìt.
Gabriela Vránová, tøída IX. A

Podìkování
Dìkujeme hanušovickým fotbalistùm
za pøijetí, za velkou ochotu a pomoc,
bez které by náš výkon nemohl být
takový, jaký byl.
Divadélko Malé Bo Javorník

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 NAD MORAVOU,
BYTOVKA - 2. PATRO, 3+1 (NOVÁ STØECHA), VLASTNÍ TOPENÍ, SKLEP, KOTELNA,
DØEVÁRKA, CENA DOHODOU, 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

Koupím starší filmové i jiné plakáty vyrobené cca do roku 1980. 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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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Hana Juøíèková, Zdenka
Špièková, Marie Slavíková,
Jiøina Horká, Jarmila Divišová a
Michaela Oulehlová;
pánové Miloslav Vybíral, Jiøí
Truksa, Bohumil Mrázek, Petr
Kovalèík a Jan Zeman.
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

Váení ètenáøi,
zaèala doba prázdnin a letních dovolených. Jistì v tìchto dnech zaijete nìco
zajímavého nebo výjimeèného. Proto
Vás prosíme - podìlte se o své záitky,
pøíbìhy, fotografie s ostatními ètenáøi
Hanušovických novin.
Své pøíspìvky podávejte na podatelnì
MÚ Hanušovice anebo elektronicky posílejte na adresu: noviny@hanusovice.info. Pøedem dìkujeme.
Redakce HN

Vzpomínka
Dne 24. èervna 2017 jsme
vzpomnìli 4. smutné výroèí úmrtí
mého syna,

Toulky po okolí
O prvním èervnovém víkendu se mìsto Šumperk vrátilo o nìkolik století zpìt
v èase, a to do období støedovìku. Probíhaly zde oslavy jedné z nejdùleitìjších událostí jejich dìjin, snìmu pøedstavitelù Markrabství moravského a zástupcù slezských
kníectví.
Ten se uskuteènil v nìkdejším šumperském zámku v èervnu 1490. Oslavy poprvé
hostil Pavlínin dvùr. Byly zahájeny ji ve ètvrtek divadelním pøedstavením pod širým
nebem. Místní herci pøedvedli divákùm klasickou hru Cyrano z Bergeracu. Páteèní veèer vìnovali organizátoøi hudbì. Na podiu vystoupila písnièkáøka Anna Lukášová
z Louèné nad Desnou, svùj program pøednesla i formace Trocha klidu, melodickou
hudbou na pomezí rocku a popu se pøedstavila skupina Zutroy. Z Polska pak pøivezla
své rock-bigbeatové skladby skupina Horyzont. Své vlastní songy pøedstavila v angliètinì, nìkolik jich zahrála i ve své mateøštinì. V sobotním dopoledním programu pak
nechybìla hraná pohádka Perníková chaloupka v podání šumperských hercù, probìhlo vystoupení dìtí a místních taneèních a pohybových kroukù. Svá pøedstavení uvedla i skupina Tornádo Šumperk, MŠ Veselá školka, Angel’s Tribe a další.
Hlavní program s dobovou tématikou byl odstartován v sobotu odpoledne úderem
ètrnácté hodiny na radnièní vìi. V historických odìvech, uniformách a s historickými
zbranìmi zde se svým programem vystoupili Šermíøský spolek Šumperk, soubory
Barbaøi a páni z Bludova. Další atrakcí pro návštìvníky byly ukázky provádìní práva
útrpného v dobì tøicetileté války. Nejmasovìjší akcí odpoledne pak byl kostýmový
prùvod mìstem. Prošel od Pavlínina dvora po Hlavní tøídì k radnici. Po krátkém zastavení se zase vrátil zpìt, odkud vyšel. Souèástí slavností byl i doprovodný program. Návštìvníci oslav mohli vidìt pøehlídku místních pivovarù, navštívit dìtské tvoøivé dílny
Støediska volného èasu Doris. Na své si pøišli i obdivovatelé historických øemesel
v Pavlíninì dvoøe. Zájemci o historii si mohli prohlédnout støedovìké leení, nebo navštívit mincovnu, kde se pøed více jak pùlstoletím razily mince.
A na závìr ještì pár historických faktù. Na pøelomu 60. a 70. let 15. století v dùsledku smrti èeského krále Jiøího z Podìbrad a køiáckého taení uherského krále Matyáše
Korvína, jen se prohlásil vzdorokrálem proti Jiøíkovì nástupci Vladislavu II. Jagellonskému, došlo k rozvrácení zemí Koruny èeské - Moravu, Slezsko a obojí Luici
ovládl Matyáš Korvín. Po jeho smrti na jaøe roku 1490 Morava, Slezsko a Luice váhaly, zda se vrátit pod Korunu èeskou, nebo zùstat souèástí Uher. 4. èervna 1490 Jiøí Tunkl, majitel šumperského zboí, poskytl svùj zámek ke konání sjezdu èelních
pøedstavitelù Markrabství moravského a zástupcù Slezska, aby mohli rokovat a jednat
nad dalším osudem tìchto zemí. Tento sjezd napomohl v této sloité situaci zemì Koruny èeské sjednotit i pøes skuteènost, e se diplomatickou cestou stal uherským králem èeský král Vladislav II. Jagellonský.
-hp

Vzpomínka
Milovala jsem Vás všechny,
chtìla jsem s Vámi ít.
Vzpomínejte na mì,
já nechtìla odejít.
V nedìli 23. 7. 2017 uplyne
druhý smutný rok od chvíle,
kdy nás navdy opustila
pana Karola Warenicha.
S láskou vzpomínají maminka a
sourozenci s rodinami.
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paní Boenka Vrbová.
S láskou a úctou stále vzpomíná manel František, dcera Simonka
a syn Libor s rodinami. Všem, kteøí vzpomenou s námi, dìkujeme.
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Cestování po Evropì
O jednom státu bývalé Jugoslávie se v cestovních pøíruèkách
píše: „Malé Slovinsko je zemí velkých hor“. Atak si dnes udìláme výlet do mìsta Bled.
Neleí u oblíbeného Jaderského moøe, ale právì naopak, a
na severu Slovinska. Bled je díky své poloze u Bledského jezera, je je napájeno podzemními vøídly a je obemknuté ze tøí stran
horami, klimatickými láznìmi, v nich uzdravuje jedineèné mikroklima, termální prameny a turistika èi jiné sportovní aktivity.
První lázeòský dùm postavil v Bledu v roce 1858 švýcarský lékaø Arnold Rikli, specialista na pøírodní léèebné metody. V
Rikliho lázních se úspìšnì léèily zejména migréna, vysoký
krevní tlak èi revmatismus, pacienti museli dodrovat pøísný léèebný reim - vstávali brzy ráno, chodili na dlouhé procházky a
koupali se v minerálních pramenech a v chladném jezeøe. Rikliho úspìch dal podnìt k dalšímu rozvoji lázeòství v Bledu. Byla
postavena øada hotelù - k nejstarším patøí Grand Hotel Toplice.
Z lázeòského mìsta se brzy stalo vyhledávané letovisko rakousko-uherské monarchie a významné postavení si udrelo
dodnes. Stejnì jako v èasech Arnolda Rikliho tady lidé nacházejí klid a pohodu. Ale i pouhá procházka kolem bledského jezera je pøímo balzámem na neduhy dnešní uspìchané doby.
Jedna z nejèistìjších vodních ploch v Evropì vznikla z ustupujícího Bihinjského ledovce. Ten zanechal pøes 2 km dlouhou a 1
380 m širokou prohlubeò, ve které vzniklo jezero, jeho hloubka dosahuje a 30 metrù. Bled si oblíbili i sportovci. Je známý i

svým veslaøským støediskem, koná se zde pravidelnì tradièní
Bledská regata, která je ve svìtì veslování uznávaným pojmem.
Okolí hojnì navštìvují pìší turisté i milovníci horských kol. Pro
vysokohorské turisty je toto místo výchozím bodem do okolních
hor. Jedna z výstupových tras odtud míøí na Triglav, nejvyšší
horu Julských Alp a celého Slovinska. O necelou hodinu jízdy
odtud východním smìrem se nacházejí další krásné slovinské
hory, Kamnicko-Savinjské Alpy.
Èeští alpinisté a milovníci hor tìmto horám dùvìrnì øíkají
Julky a Kamnišky. Aprávì pod nejvyšší vrchol Kamnišek se jich
vydává nejvíce. Snad proto, e je to jeden z nejkrásnìjších výstupù, ale i proto, e na cestì, tìsnì pod vrcholem leí ve výšce 1
542 m nad moøem malebná chata Èeška koèa. Stojí zde ji 113
let a o její stavbu se zaslouilo nìkolik Èechù (podle nich i název), její staré fotografie zdobí stìny nejvìtší místnosti. Opravdu si pøipadáte jako nìkde v našich horách, døevìná stavba se
šindelovou støechou, masivní okna s okenicemi, pouze nad
vchodem visí modøe orámovaná bílá protì, znak Slovinského
alpinistického svazu.
A jedna zajímavost na závìr. V zimì tu bývá a pìt metrù snìhu, a tak chata musí být ukotvena silnými ocelovými lany, aby ji
laviny nesmetly do údolí.
-hp

Naše zdraví (64) - Vitamíny
V dnešním vydání a v nìkolika dalších si øekneme pár slov o vitamínech. Ani to netušíme, ale tìch nejdùleitìjších vitamínù a minerálù pro naše lidské tìlo existuje asi tøicet.
Naše tìlo je neuvìøitelnì sloitý systém. Aby dobøe fungovalo, potøebuje celou øadu látek. K nim patøí pøedevším vitamíny a minerály. Ty bychom mìli tìlu dodávat nejen v zimì, ale po celý rok. Akteré vitamíny jsou nejdùleitìjší a co který minerál v tìle ovlivòuje? Povíme si to podle dùleitosti a øekneme si jak je tìlu pøirozenou formou dodat.
Jedním z nejdùleitìjších je vitamín C. Zodpovídá za správnou funkci všech bunìk v lidském organismu. Je nezbytný pro
udrení obranyschopnosti tìla, pùsobí jako antioxidant. Podílí se na tvorbì hormonù, je potøebný pro naše svaly, kosti, cévy i kùi,
sniuje hladinu cholesterolu v krvi, podporuje vstøebávání eleza a pùsobí preventivnì proti kornatìní tepen, vzniku nádorových,
srdeèních a cévních onemocnìní. Nedostatek vitamínu C se projevuje únavou èi oslabením imunity. Výrazný nedostatek pak zpùsobuje chudokrevnost. Døíve zpùsoboval nedostatek „céèka“ nemoc kurdìje. Dnes se tato nemoc vyskytuje jen ve velmi chudých oblastech tøetího svìta. A jak ho pøirozenì doplnit? Je obsaen témìø v kadém ovoci a zeleninì, ale pozor, pøi tepelné úpravì se jeho
obsah sniuje. Nejvíce je ho ve všech citrusových plodech (citrony, pomeranèe, grepy, limetky apod.), dále v jablkách, šípku, bramborách, rajèatech, brokolici, jahodách, kvìtáku, kiwi, špenátu, malinách, ostruinách a jiných.
Vitamín A (retinol). Je nezbytný pro správné vidìní. Ovlivòuje vnímání a rozlišování barev nebo schopnost vidìt za šera. Podílí
se na správném rùstu u dìtí. Podporuje funkci sliznic pohlavního, dýchacího, zaívacího a moèového ústrojí. V neposlední øadì
chrání pokoku pøed negativními úèinky UV záøení. Jestlie nám v tìle chybí, projeví se to zvýšenou vysychavostí kùe, dalším pøíznakem je opakující se šeroslepost nebo poruchy vnímání barev. Pak nám hrozí akutní šeroslepost a barvoslepost, pøi výraznìjším
nedostatku, a to hlavnì u dìtí a dospívajících, mùe dojít i k úplné ztrátì zraku. Zdroji vitamínu Ajsou produkty ivoèišného pùvodu
jako maso, ryby, mléko, vejce, játra. Lze ho získat i ze zeleniny a ovoce. Nejvíce ho je v mrkvi, špenátu, melounu, zelí, brokolici a
kukuøici.
Vitamín B1 (thiamin). Potøebujeme ho pro správnou funkci nervové soustavy a mozku. Pozitivnì pùsobí i proti únavì. U lidí se
srdeèními onemocnìními zlepšuje funkci srdeèního svalu. Pøi onemocnìních nervù sniuje pocity sníené citlivosti v konèetinách a
brnìní. V kombinaci s ostatními vitamíny skupiny B pomáhá pøi trávicích obtíích. Pøi jeho nedostatku v tìle se zvyšuje nervozita,
pøichází migrény a únava. A jak ho pøirozenì doplnit? Zdrojem vitamínu B1 jsou hlavnì luštìniny, obilniny, ryby, kvasnice, ovesné
vloèky, lískové oøíšky, mandle, sluneènice, listová zelenina a chøest.
-hp
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Pøinášíme Vám zásadní informace Generálního øeditelství Policie ÈR k ochranì
dìtí a mládee pøed velmi nebezpeènou internetovou hrou

Modrá velryba
V posledních dnech se šíøí v Èeské republice na sociálních sítích informace o výskytu internetové hry s názvem Modrá velryba. Tato hra, která se rozšiøuje zejména z rusky mluvících zemí, je urèena pøedevším mládei a jejím cílem je plnit úkoly. Vítìz
v koneèné fázi je údajnì donucen administrátorem spáchat sebevradu. Po dùkladném zmonitorování sociálních sítí mùeme
potvrdit, e tato hra se opravdu vyskytuje na území Èeské republiky, a bereme ji jako velmi vánou hrozbu pro èeskou mláde.
V souèasné dobì konáme pøedevším preventivní kroky. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zloèinu, v její gesci je poèítaèová kriminalita, se snaí spojit s administrátory Facebooku a Instagramu, aby tak zamezili dalšímu šíøení této
„hry“. Dále provìøujeme, zda s touto hrou mají nìjakou spojitost podezøelá úmrtí dìtí, která se v poslední dobì udála.

Doporuèení pro rodièe a pedagogy:
- Promluvte s dìtmi o hrozbách sociálních sítí!
- Zamìøte se pøedevším na zmìnu chování a vzhled dítìte (samotáøství, sebepoškozování)!
- V pøípadì, e máte podezøení na výskyt této hry, ihned tuto skuteènost nahlaste na nejbliší policejní sluebnu nebo na
tísòovou linku 158!

Doporuèení pro dìti:
- Pokud máš podezøení, e tvùj sourozenec, spoluák nebo kamarád tuto hru hraje,
ihned to sdìl rodièùm nebo pedagogùm!
- Bezpeènì ulo internetový odkaz a zhotov printscreen obrazovky a pøedej ho rodièùm nebo pedagogùm!
Vìnujte prosím tomuto sdìlení pozornost, kontrolujte pøíleitostnì historii prohlíení stránek na internetu, zajímejte se o
to, jaké portály dìti navštìvují a s kým jsou v kontaktu na sociálních sítích.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality

Struèná historie klubu Salix-SK – Duha, Dìti slunce Hanušovice
Klub dìtí a mládee Salix-SK zaloil v záøí 1991 v Jindøichovì Miloslav Pecho a vede jej do souèasnosti (2017).
Latinské slovo salix v èeštinì znamená vrba. Zakládající èlenové klubu mìli blízký vztah k vodì, kolem ní èasto roste právì
vrba. Písmena SK znamenají zkratku slov spojené kluby. V poèátcích to byly spojené klubu dìtí z Jindøichova, Potùèníku a Lipové.
Rok fungoval klub v Potùèníku a od r. 1993 pùsobí v Hanušovicích.
Od roku 1995 jsme èleny organizace Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi. Od roku 2007 se Duha, Salix-SK z organizaèních dùvodù slouèila s Duha, Dìti slunce Kunovice a od té doby vystupujeme pod spoleèným názvem Duha, Dìti
slunce (tábornický klub Salix).
První klubovna v Hanušovicích se nacházela v budovì bývalé ubytovny Moravolenu na ulici Praská, od prosince 1993 do srpna
1994 (v roce 1997 tuto budovu znièila povodeò). Druhá klubovna byla na ulici Školní u vlakového nádraí v domì èp. 257, od prosince 1994 do záøí 2006 (zde døív také sídlila ZUŠ). Od prosince 2006 do souèasnosti je v provozu naše tøetí klubovna – na ulici Dukelské vedle è. 112.
Máme rádi dobrodruství a pøírodu a jsou nám blízké knihy J. Foglara, K. Maye, E. T. Setona, J. Verna, M. Zapletala aj. Od toho se
odvíjí i naše èinnost. Hrajeme rùzné hry, lovíme foglarovské bobøíky, poøádáme akce i pro veøejnost a plníme odborné zkoušky pøimìøené vìku dìtí (mladší tzv. Duhové kulièky, starší tzv. Dùkazy). Èlenové se pøi nich uèí poznávat pøírodu a mít k ní kladný vztah.
Dále se uèí základy táboøení a jiné dovednosti jako morseovku, uzly, pochodové znaèky a èinnosti uiteèné pro ivot (jak zacházet
s pilovu, sekerou apod.).
Poøádáme pùldenní a jednodenní výpravy, s dìtmi od 8 let jezdíme na víkendové srazy s jinými oddíly a o prázdninách dle
monosti na vícedenní akce èi tábory.
Na ulici Hlavní máme vedle pošty klubovou vitrínku a za mìstem krátkodobé táboøištì, které stále vylepšujeme. Naše èinnost je
pestrá a na nudu nemáme èas!
Informovat se o našem klubu mùete rovnì u øeditele ZŠ nebo starostky mìsta.
Vedoucí klubu Miloslav Pecho
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Èrty z moravských dìjin

Nìmecká okupace
15. bøezna 1939 byl zbytek èeských zemí obsazen nacistickým Nìmeckem a 16. bøezna zaèlenìn do Protektorátu Èechy a
Morava, jeho souèástí byl a do osvobození. U pøedtím (tedy
ještì za formálnì nezávislého Èesko-Slovenska) zapoèala na
Moravì výstavba nìmecké exteritoriální dálnice Vídeò-Vratislav, je mìla, mimo jiné, napomoci rychlejší germanizaci Moravy. K 1. listopadu 1940 protektorátní vláda svým naøízením
è. 388/1940 Sb. z. a n., „o nìkterých zmìnách obvodù zemských
úøadù v Praze a v Brnì“, pøipojila k zemi moravské nìkteré okrajové oblasti východních a jihovýchodních Èech v oblasti Èeskomoravské vrchoviny. Ke stejnému datu vstoupilo v platnost i
související vládní naøízení ze dne 26. záøí 1940, è. 389 Sb. z. a n.,
„kterým se upravují obvody a sídla nìkterých okresních úøadù“,
jím se mìnilo vymezení nìkolika politických okresù, pøièem
se jiné politické okresy rušily.
Dùvodem pro tyto zmìny byl pøedevším tlak obyvatelstva
nìmeckého ostrùvku na Jihlavsku. K Moravì tak byly pøipojeny
soudní okresy Polná, Štoky (k nìmu byla pøipojena východní
èást soudního okresu Nìmecký Brod), je byly zaèlenìny do politického okresu Jihlava; soudní okres Pøibyslav (k nìmu byla
pøipojena i severovýchodní èást soudního okresu Nìmecký
Brod), který byl zaèlenìn do politického okresu Nové Mìsto na
Moravì; protektorátní èást politického okresu Jindøichùv Hradec, který byl zaèlenìn k novì zøízenému politickému okresu
Telè (okresní úøad sem byl pøeloen z Daèic, které sice ještì
náleely k protektorátu, ale byly tìsnì u jeho hranic); a jihovýchodní èást politického okresu Polièka, která byla v rámci Moravy zaèlenìna do soudního okresu Kunštát v politickém okrese
Boskovice.
Koncem dubna 1942 byly práce na výše zmínìné exteritoriální dálnici pøerušeny a ji nikdy se nepokraèovalo v její výstavbì.
Bìhem protektorátu provádìli nacisté na území Moravy organizovaný útisk a terorizování obyvatelstva. Brzy po obsazení
zbytku èeských zemí byly vypáleny napøíklad synagogy v Brnì,
Jihlavì a Olomouci. Po uzavøení èeských vysokých škol koncem roku 1939 byla øada vysokoškolských budov a kolejí pøemìnìna na vìznice (napøíklad Kounicovy koleje v Brnì) nebo
úøadovny gestapa (napøíklad budova Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brnì). Za okupace se té novì objevil problém moravského separatismu a na druhé stranì hranice naopak
snaha sousedního Slovenského štátu tìchto jevù vyuít, rozšíøit
slovenské území o podstatnou èást Moravy a vytvoøit tak „Velké
Slovensko“. Moravsko-slovenská spoleènost vyjádøila ji
15. bøezna 1939 pøání pøipojit Slovácko k právì vzniklému Slovensku: „Moravští Slováci z kraje hodonínského, stránického,
kyjovského, hradišského i uherskobrodského se poèítají ke
slovenskému národu a vítají vytvoøení samostatné suverénní
Slovenské republiky, její suverenitu uznávají i nad krajem moravských Slovákù.“ Také spolek Národopisná Morava podporoval tyto zámìry.
Na základì toho roku 1940 napsal slovenský premiér Vojtech
Tuka memorandum Adolfu Hitlerovi, v nìm tvrdil, e „na hranicích protektorátu ije pùl milionu moravských Slovákù bez
menšinových práv a vìtšina z nich ádá pøipojení ke Slovensku“. Ke Slovensku se podle memoranda mìla pøipojit: 1. V uší
variantì: oblast s mìsty Hodonín, Kyjov, Stránice, Veselí nad
Moravou, Uherský Brod, Uherské Hradištì, Otrokovice, Zlín,
Hranice, Valašské Meziøíèí, Vsetín a Bylnice. 2. V širší variantì:
oblast vymezená trasou Valtice–Poštorná-Chorvatská Nová
Ves-Podivín-Šakvice, následnì shodnì s první mapou a k mìstu Kromìøí a odtud pøes Holešov-Bystøici pod Hostýnem-Teplici nad Beèvou–Spálov-Odry. Nìmci nereagovali, tak sepsali
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slovenští politici následující rok ádost podruhé. Všechny tyto
pokusy byly ukonèeny, kdy se v èervnu 1941 K. H. Frank a po
nìm zejména Hitler postavili ostøe proti – pøedevším z dùvodu
zachování zbrojní výroby a také kvùli germanizaèním plánùm
nechtìla Nìmecká øíše svému slovenskému vazalovi v této
záleitosti ustoupit a moravské území mu pøedat.
Národopisná Morava
Národopisná Morava byla slovácká etnografická skupina,
která po okupaci zbytku Èeskoslovenska Nìmeckem v roce
1939 neúspìšnì usilovala o pøièlenìní Slovácka ke Slovenskému státu a v dobì Protektorátu Èechy a Morava kolaborovala s nìmeckými okupaèními úøady. Národopisná Morava
vznikla ještì pøed nìmeckou okupací a jejím pøedchùdcem byla
Moravsko-slovenská spoleènost. V èele Národopisné Moravy
stál Jan Uprka (pøedmnichovský èlen Národní obce fašistické a
syn malíøe Joi Uprky), jeho nejbliším spolupracovníkem byl
Vítìzslav Rohan. Jednatelem skupiny byl Josef Karel Boèek.
Velké Slovensko
V den obsazení èeských zemí nìmeckou armádou (15. bøezna
1939) vydal Jan Uprka a uèitel Josef Vávra v Hroznové Lhotì
prohlášení o pøíslušnosti Moravských Slovákù ke slovenskému
národu a suverenitì Slovenského státu (který byl vyhlášen pøedchozí den) nad Slováckem. Následující den zaslali Jan Uprka,
Josef Vávra a Jan Ryba Adolfu Hitlerovi dopis se ádostí o pøipojení Slovácka ke Slovensku. Národopisná Morava byla podporována vedoucími èiniteli Slovenského státu, zejména
pøedsedou vlády Vojtechem Tukou a ministrem obrany Ferdinandem Èatlošem. Major Cyril Hluchý v generálním štábu slovenské armády byl povìøen úkoly souvisejícími s pøipojením
Slovácka ke Slovensku.
V Bratislavì vznikla se stejným úèelem „Vedecká spoloènos
pre zahranièných Slovákov“. Koncepce Velkého Slovenska získávala v programu slovenské vlády stále širší prostor. Adolfu
Hitlerovi bylo zasláno memorandum s ádostí o pøipojení ke
Slovensku území v Protektorátu Èechy a Morava „obývaného
slovenskými kmeny“. Ze slovenské strany se poadavek anexe
východní Moravy objevil ještì v roce 1941, kdy slovenské ministerstvo obrany ádalo o posunutí „ochranné linie“ na spojnici
Moravské Ostravy – výbìkù Oderských vrchù – východní èásti
Drahanské vysoèiny a Pavlovských vrchù. Slovenské poadavky ale byly pro Nìmecko nepøijatelné. Z hlediska Nìmecka Morava tvoøila most mezi Slezskem a Východní markou a
Nìmecko mìlo vlastní koncepci ponìmèení èeských zemí.
Kolaborace s Nìmci
Postoj Národopisné Moravy pomáhal nìmeckým okupaèním
orgánùm v tlaku na protektorátní vládu generála Aloise Eliáše a
pomáhal jim uskuteèòovat vlastní zámìry s oslabováním èeského vlivu na východní Moravì. Do škol v této oblasti bylo zavádìno namísto spisovné èeštiny jako vyuèovací jazyk slovácké
náøeèí, èeští starostové byli vytlaèováni ze svých funkcí. V dubnu 1939 pøipravila Národopisná Morava memorandum pro
Seyß-Inquarta ve Vídni, kde ádala spojení Moravy s Východní
markou.
Postoj vedoucích èinitelù Národopisné Moravy se mìnil.
Podle zprávy nìmeckých okupaèních úøadù v Brnì ze záøí 1939
bylo v té dobì jejím cílem ji nikoliv spojení se Slovenskem, ale
vlastní pronìmecká politická koncepce. V dalších fázích okupace èeských zemí se Národopisná Morava projevovala jako kolaborantská organizace, podporovaná nìmeckou okupaèní
správou a sama podporující politické koncepce protektorátního
ministra školství a lidové osvìty a èelného èeského kolaboranta
Emanuela Moravce.
-mb
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Rozlouèení se školou
30. èerven je pro nás obvykle šastný den, protoe zakonèuje školní rok a zaèínají dvoumìsíèní letní prázdniny. Ale pro nás tento
rok nekonèí ji zmínìným 30. èervnem 2017, ale 23. èervnem 2017. Kadý rok jsme se všichni tìšili na prázdniny, protoe jsme dva
mìsíce mohli odpoèívat, relaxovat a nemuseli jsme se uèit. A urèitì se tìšili i naši páni uèitelé a paní uèitelky, protoe od nás všech
mìli dva mìsíce klid. Ale tento rok je to jiné. U se tolik netìšíme, protoe tímto školním rokem to tady pro nás konèí! Nejene se
školní rok schyluje ke svému závìru, ale pro nás konèí i èas spoleènì strávený na základní škole. Kadý rok jsme se zase v záøí sešli
v jedné tøídì. Po tìchto prázdninách u to tak nebude. Rozejdeme se kadý na jinou školu, do jiného mìsta a tøeba i do jiného kraje.
Budeme se muset rozlouèit s èástí svého ivota a zároveò pøivítat novou ivotní etapu. U budeme moci na základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podaøilo, co jsme vyvedli, na naše prùšvihy a na náš skvìlý kolektiv. Také na uèitele, kterým jsme všichni
velmi vdìèní za to všechno, co nás nauèili. A u to, co mìli v osnovách, nebo nìco do ivota. I kdy jsme k nim byli mnohdy kritiètí
a mìli jsme pocit, e toho po nás chtìjí moc, e je to zbyteèné a e nás vlastnì trápí. Mnohokrát jsme øekli, e u se tìšíme na konec tohoto roku a na konec toho všeho trápení. Ale teï u nám všem - nìkomu pomaleji a nìkomu rychleji – zaèíná svítat a docházet, e to
všechno bylo pro naše dobro, e to všechno byla pøíprava na studium ve støedních školách i pro celý budoucí ivot. Nejtìší pro nás
bude rozlouèit se s kamarády i uèiteli, které jsme potkávali na školních chodbách po celých devìt let. Chtìla bych za nás všechny podìkovat všem uèitelùm za jejich trpìlivost, se kterou nás celé ty roky vedli. Doufáme, e na nás budete vzpomínat v tom dobrém
svìtle jako na ty hodné prvòáèky. Tímto za nás všechny dìkuji všem uèitelùm v naší základní škole.
Denisa Jánová, tøída IX. A

Milí uèitelé, spoluáci,
dovolte mi, abych Vás pøivítal na posledním školním dnu. Pro všechny ostatní lidi je tento den jen dalším z mnoha, ale pro nás
devááky je dnem výjimeèným. Dnes se rozlouèíme s èástí svého ivota a zároveò pøivítáme novou ivotní etapu. Je to u devìt let,
co jsme poprvé vstoupili do této školní budovy. Provázela nás obrovská nervozita, strach, ale i zvìdavost. Den, kdy jsme jako prvòáèkové dostávali první vysvìdèení, byl velmi krásný! Pozdìji pøicházely nejen jednièky, ale i dvojky, trojky… Jak jsme proplouvali prvním stupnìm, kupily se skvìlé záitky z výletù, exkurzí a dalších školních akcí. Nìkolik ákù odešlo, stejnì tak noví
pøicházeli. Teï je tu devátá tøída a my se louèíme se základní školou, s kamarády i uèiteli.
Jiøí Pavlù, tøída IX. A

O Johanovi a Olšovských šiškách
Na Malé Moravì, hned na zaèátku vesnice, bydleli v malém domku otec, matka a dvì dìti, Johan a Johanka.
Kdy byly dìti malé, Johanka pomáhala mamince, ale Johánek utíkal do lesa a práci se vyhýbal. Kdy dospìli, z Johanky se stala
pracovitá dívka, ale Johan jen lelkoval a o práci ani okem nezavadil.
Matka s otcem se na nìj rozzlobili a poslali ho na vyuèenou k sedlákovi a do Velké Moravy, protoe se za jeho lenost u místních
stydìli. Johan se hlásil u sedláka, jak rodièe poruèili. „Tak ty chceš u mì pracovat?“ ptal se sedlák. „Já nevím, matka mì sem posílá,“
odpovìdìl Johan. Nelhal sedlákovi, pracovat se mu pøece nechtìlo.
Sedlák poslal Johana na louku sklidit seno. Ten si vzal vùz s konìm a jel. Kdy pøijel na okraj louky, vypøáhl konì, uvázal jej
k bøízce a sám si lehl do trávy pod strom a spal. Veèer se vrátil s prázdným vozem domù. Sedlák se rozzlobil, a kdy ani druhý den
chasník neudìlal svìøenou práci, vyhnal Johana ze statku ven. Protoe nic nedìlal, nedostal ani najíst. Sedlák za ním ještì køikl: „Najez se tøeba olšových šišek, tìch je všude dost a nemusíš se s prací namáhat.“
Šel tedy líný Johan smutnì do lesa. Je pravda, e olšových šišek bylo všude dost, ale jíst se opravdu nedaly. Kdy u byl velmi hladový, sedl si u cesty a plakal. Hlava mu tøeštila hladem. Kde se vzal, tu se vzal, stál pøed ním permoník s malým kladívkem a lampièkou. Johan si myslel, e má vidiny. Tuze se lekl, kdy permoník promluvil a nabízel mu obchod. „Kdy pùjdeš se mnou a nakopeš
bílý mramorový štìrk, dostaneš najíst.“ Co mìl Johan dìlat. Šel s permoníkem kolem Mléèného pramene a do mramorového lomu.
Tam spolu lámali mramorový kámen a roztloukali na štìrk. Byla to tìká a namáhavá práce a pro líného Johana dvakrát tìší. Nedovolil si odmlouvat, protoe hlad byl stále vìtší a vìtší.
A mìli velkou hromadu vápencového štìrku, poruèil permoník Johanovi nasbírat do košíku olšové šišky. Chlapci to bylo líto, e
za tak tìkou práci dostane zase jenom suché šišky, ale pøece jen i tento pøíkaz splnil. Permoník zaukal kladívkem na velký vápencový blok a olšové šišky se promìnily na voòavé buchtièky. Johan hledal permoníka, aby mu podìkoval, ale ten zmizel ve vápencovém lomu a u se neukázal.
Vrátil se k sedlákovi. Váil si práce, kterou dostal. Také za ni dostal dobøe zaplaceno a selka mu vdy napekla pekáè voòavých
buchet. A jeho lenost? Ta zmizela souèasnì s permoníkem a také se u nikdy neukázala. Ještì dnes mùete ochutnat „buchty z olší“,
ale dnes jim øíkají Olšovské šišky.
Milena Bròáková
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Soutì ZLATÁ SRNÈÍ TROFEJ a dìti z Hanušovic
Dne 20. 5. 2017 poøádala Èeskomoravská myslivecká jednota ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Šumperk okresní
kolo vìdomostní soutìe pro kluky a holky z 2. a 9. tøíd základních škol. Speciální kategorie pak byla vyhlášena pro dìti mateøských škol a 1. tøídy základní školy. Akce se konala v krásném prostøedí zámku Úsov. Vìdomosti byly orientovány pøedevším na
znalosti pøírody, èeskou floru a faunu, ale také na myslivost, její tradice a pravidla, mysliveckou mluvu, kynologii a vše, co s ní souvisí vèetnì zbraní.
Protoe se náš Krouek mladých ochráncù pøírody a pøátel myslivosti schází teprve od zaèátku školního roku 2016/2017, netroufali jsme si úèastnit se tak velké akce. Soutì toti probíhá na všech OMS a vítìzové kategorií A(2.-5. tøída) a B (6.-9. tøída) postupují
do národního kola. Soutì je nároèná také tím, e se skládá z teoretické èásti, která obsahuje 100 otázek s monými variantami, a
stezky v pøírodì, která èítá dalších 50 úkolù pøímo v terénu. Vìtšinu našeho spoleèného èasu sice trávíme v pøírodì, kde se uèíme
spoustu vìcí, ale poøád jsme nováèci. Velkou podporu jsme mìli od mysliveckého krouku Poštolek ze Štìpánova u Olomouce, kdy
mi vedoucí - Vašek a Ivèa Novákovi dávali cenné rady a taky nás poøádnì hecovali, a to jedem zkusit.
Atak jsme se tedy rozhodli, e to zkusíme. Dokonce se mi podaøilo pøesvìdèit i nìkteré rodièe, aby si se svými dìtmi udìlali pìkný
výlet. V nabídce toti nebyla jen soutì samotná, ale také bezplatná prohlídka nových expozic evropské fauny vèetnì zajímavých
interaktivních prvkù, které jsou do prohlídky zaøazeny. Bonusem byl perfektní výklad pana Vladimíra Diviše k jednotlivým exponátùm z øíše zvíøat.
Pøi registraci kadé ze soutìících dìtí dostalo døevìný štítek s logem soutìe, propisku na zapisování odpovìdí, svaèinu a lísteèek na bezplatný obìd. No, a pak u se zaèalo. Slavnostní fanfára na lesní roh zahájila celou soutì. Mladší dìti šly na test, starší na
stezku v pøírodì. Vìøte, e pøeèíst a správnì oznaèit 100 otázek a 300 moných odpovìdí bylo pro dìti oøíšek a vyadovalo velké
soustøedìní. Myslím, e na nìkteré otázky by neznal odpovìï ani mnohý dospìlý. (Abyste ani vy, ètenáøi, nebyli ochuzeni, èást testu
vám vkládáme, zkuste si na nìkteré otázky odpovìdìt.) Po ukonèení testu postupnì odcházely mladší dìti na stezku, starší se vraceli
a èekali na test. Stezka v pøírodì vedla krásným smíšeným lesem s bohatou florou. Však také mnoho z otázek cílilo na urèení døeviny,
rostliny èi jiné pøírodniny. Na stezce byly úkoly rùzné, napø. poznávání zvíøat, vìtšinou podle maket ve skuteèné velikosti, poznávání lebek, vycpanin, rùzných èástí tìla zvíøat s popisem v myslivecké mluvì, rozpoznání loveckých plemen psù, pomùcek k výcviku,
rozpoznání kulových a brokových zbraní + popis hlavních èástí zbranì, a jiné.
Po ukonèení oficiální èásti soutìe jsme všichni šli na obìd, rozhodèí mezitím zpracovávali výsledky a ostatní se vydali na prohlídku zámku.
A potom nastal onen vytouený okamik, ke kterému smìøovalo všechno naše snaení. Vyhlášení výsledkù a pøedevším vítìzù,
pøedávání cen a gratulace. Zaèalo se kategorií nejmladších dìtí, kdy na 4. místì skonèil Jakub Švácha ze Šumperka, první vyhlášený našeho krouku. A v této nejmladší kategorii se pak stal vítìzem nejmladší èlen našeho krouku, ještì pøedškolák - Vítek
Pospíchal se 152 body. To bylo slávy, krásná veliká medaile a další ceny. Pak se pøešlo k vyhlášení vítìzù kategorie A. Tady jsme
mìli nìkolik elízek v ohni. Na 8. místì skonèila Terezka Široká z 3. B. Je z myslivecké rodiny, je to poznat. Ale nejvìtší radost
jsme všichni mìli z nádherného 4. místa René Köhlera, také z 3. B ZŠ Hanušovice, který byl ve svém výkonu naprosto perfektní a
jen pár bodíèkù mu chybìlo na tøetí místo. Ale Renda se rozhodl, e do pøíštího roku zabojuje a bude na bednì. Tak jen do toho, máš
na to!! V kategorii B jsme mìli pouze jednoho zástupce, a tím byl Petr Chromek z 8. A, který i tak skonèil na pìkném 11. místì. Mìli
jsme všichni velkou radost, pracovali jsme jako jeden tým a dìti si to moc uily. Taky jim to bylo motivací ke zlepšení výkonu pro
pøíští rok, kdy jsme si slíbili, e se zase zúèastníme. Kouknìte do fotogalerie, kterou jsme vám pøipravili na stranì 10 našeho èasopisu.
Krkonošský národní park
c) NP Podyjí, NP Èeské Švýcarsko, NP Šumava,
Krkonošský národní park

A teï TESTÍK
otázky z kategorie A, dìti 9–12 let
22. Chování lišky v zajetí za úèelem výcviku loveckých psù je:
a) povoleno se souhlasem orgánu státní správy myslivosti
a orgánu na ochranu zvíøat proti týrání
b) zakázáno
c) moné se souhlasem vìtšiny èlenù mysliveckého sdruení

26. Pøi spoleèném lovu se zbranì nabíjejí:
a) pøed nástupem do leèe
b) po signálu zahájení leèe
c) podle uváení støelce

23. k veterinárnímu vyšetøení se povinnì pøedkládá:
a) kadá ulovená liška (mùe být i staená)
b) vzorek z kadého uloveného kusu èerné zvìøe
c) kadý desátý ulovený zajíc

27. Ulovená zvìø je na výøadu poloena na pravém
boku nebo na zádech a hlavami smìøujícími k:
a) honcùm
b) støelcùm
c) vedoucímu honu a mysliveckému hospodáøi

24. Normovaný stav zvìøe je:
a) stav, na kterém musí zvìø být v létì po kladení mláïat
b) nejvýše pøípustný jarní stav, který odpovídá kvalitì
prostøedí a úivnosti honitby
c) stav, pøi kterém zvìø vykazuje bìné známky chování
ve volné pøírodì

28. Srnec, který má na kadé lodyze rùzný poèet výsad,
se nazývá:
a) nepravidelný
b) nerovnomìrný
c) nerovný

25. Národní parky na území Èeské republiky jsou:
a) NP Podyjí, NP Èeský ráj, NP Šumava,
Krkonošský národní park
b) NP Èeská Kanada, NP Podyjí, NP Bílé Karpaty,
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Soutì ZLATÁ SRNÈÍ TROFEJ a dìti z Hanušovic - pokraèování z 9. strany
29. Nùkový skus u psa je:
a) ádoucí
b) neádoucí
c) pøípustný, ale vyøazuje jedince z chovu
30. Samec u dravcù je vìtšinou:
a) menší ne samice
b) vìtší ne samice
c) stejnì velký

Podaøilo se vám najít správnou odpovìï?
Gratulujeme.
A teï u se podívejte na naši malou
fotogalerii.
Zároveò bychom vás chtìli pozvat
na výstavku našich fotografií,
obrázkù, prostì aktivit, které jsme
podnikali v prùbìhu celého
školního roku.
Výstavka bude probíhat
od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017
v Mìstské knihovnì Hanušovice.
Eva Pospíchalová, vedoucí
a dìti z krouku
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Vlajka
mìsta
Hanušovice
V roce 1975 Hanušovice oslavily 650 let
od první písemné zmínky o obci. Pøi této pøíleitosti získaly Hanušovice statut mìsta. O
tøi roky pozdìji jim byl udìlen mìstský znak.
Jeliko mìsto nemìlo vlajku, poádalo
v prosinci 2016 Poslaneckou snìmovnu Parlamentu Èeské republiky o udìlení vlajky.
Poslanecká snìmovna ÈR ádosti mìsta vyhovìla a 31. 5. 2017 starostka mìsta paní
Ivana Vokurková pøevzala dekret o udìlení
obecních symbolù.
-mú

Dìtský den
Dne 17. 6. 2017 poøádalo mìsto Hanušovice ve spolupráci s místními spolky Dìtský den. Konal se ji tradiènì na fotbalovém høišti Fotbalového klubu v Hanušovicích.
Pro dìti byla pøipravena spousta atrakcí – skákací hrady, malování
na oblièej, bumberball, kolobìky, o zábavu se starala Vodnická parta
se spoustou soutìí. Tenisový klub otevøel kurty a dìti si mohly vyzkoušet rakety a míèky. Kynologický klub pøedvedl ukázky výcviku a
agility. Hasièi pøijeli se svojí technikou, støelci zase nabídli dìtem
støelbu ze vzduchovek. Dìti jako obvykle soutìily o drobné ceny.
O výborné obèerstvení se postarala K2.
Mìsto Hanušovice dìkuje všem spolkùm, které se
aktivnì akce úèastnily, a také FK Hanušovice. A samozøejmì vám všem, kteøí jste, i pøes nepøíznivé poèasí, pøišli. Budeme se tìšit zase pøíští rok na
vidìnou.
-mú
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Podmínky dotací na zateplení bytových domù jsou v souèasné dobì velmi výhodné
Vyšší podpora, ne jaká je v Integrovaném regionálním operaèním programu (IROP), se v tomto programovacím období
(2014–2020) ji nedá oèekávat. Proto je dùleité, aby zpozornìli všichni ti, co uvaují o zateplování èi poøízení fotovoltaických kolektorù, pøípadnì o zmìnì zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) toti zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveò hledá další monosti, jak pomoci adatelùm získat potøebnou podporu, která od léta 2016 èiní 30–40 % z celkových zpùsobilých
výdajù projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje proces pøedloení ádostí o podporu energeticky úsporných opatøení pro bytové domy se ètyømi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky pøijatým opatøením je aktuálnì tøeba pøedloit
ménì dokladù a pro vlastníky bytových domù je nyní také výraznì jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se podaøilo výraznì zkrátit
proces hodnocení ádosti. Zámìrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem k tomu, e dosaení
energetických úspor se neváe pouze na zateplení a výmìnu oken, ale také na zajištìní dostateèného vìtrání, úpravu otopného systému
a pøípadnì také na zmìnu zdroje tepla, pøistoupil Øídicí orgán IROP k návrhu zmìny hodnotících kritérií týkajících se právì zdrojù
tepla nebo jednotek pro nucené vìtrání se zpìtným získáváním tepla. Tato kritéria budou pøedloena poèátkem èervna èlenùm Monitorovacího výboru IROP, který o pøijetí tìchto zmìn rozhoduje, vysvìtluje námìstek pro øízení sekce evropských programù Zdenìk Semorád. Zmìny budou poté promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou MMR je umonit podporu výmìny napø. plynového nebo
elektrického kotle za tepelné èerpadlo, co v souèasné dobì není moné, a nabídnout tedy vlastníkùm bytových domù více moností
pøi hledání nejvhodnìjšího øešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stìn nebo výmìna oken a dveøí, tak i poøízení nového zdroje vytápìní nebo fotovoltaických kolektorù. V létì 2016 se podaøilo dojednat vyšší míru podpory pro adatele (aktuálnì je poskytována podpora ve výši 30 a 40 %
z celkových zpùsobilých výdajù podle míry dosaených úspor) a tedy zateplit bytový dùm je v souèasné výzvì ještì výhodnìjší. Zároveò je moné øíci, e podpora je výhodná pro všechny typy bytových domù: evidujeme ádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech (pøiblinì pìtina ádostí je podána na bytové domy o velikosti do 10 bytových jednotek), ale také na velké panelové domy. Také
zastoupení panelových a cihlových bytových domù je pøiblinì rovnocenné, dodává námìstek Semorád. Jako nejaktivnìjší v pøedkládání ádostí se zatím jeví vlastníci bytových domù v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány ádosti o podporu v celkovém
objemu 280 mil. Kè (témìø 1/5 podpory všech administrovaných ádostí v aktuální výzvì). Naopak nejménì ádostí o podporu je
z Pardubického kraje a z Vysoèiny. Mezi nejèastìjší adatele patøí spoleèenství vlastníkù jednotek (60 % pøedloených ádostí) a obce
(25 % pøedloených ádostí).
V polovinì kvìtna evidujeme v obou výzvách témìø 600 ádostí v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých nebo ádostí
staených adatelem) o celkovém objemu dotaèního poadavku témìø 1,25 miliardy korun a aktuálnì jsou vyplaceny první projekty,
napø. v Moravskoslezském, Libereckém nebo Pardubickém kraji. Dalších pøiblinì 370 projektù je v rùzných fázích realizace a pøiblinì 200 projektù je ve fázi hodnocení. Vìtšina projektù je podána na zateplení obvodových konstrukcí a výmìnu oken. Podmínky
37. výzvy ale umoòují (pøi splnìní podmínek) podpoøit zateplení bytových domù, jejich vlastníci ji èásteèné zateplení nebo výmìnu oken provedli. Výhodné podmínky pro získání podpory se vztahují k bytovým domùm, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zónì èi v památkové rezervaci a z dùvodù památkové ochrany nemohou splnit stejná technická kritéria jako
ostatní bytové domy.
Pøíjem ádostí o podporu v aktuální výzvì potrvá do 30. 11. 2017.
V pøípadì, e vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvìdìli další informace o získání podpory, obrate se na regionální
pracovištì Centra pro regionální rozvoj ÈR. Regionální pracovištì sídlí ve všech krajských mìstech. Kontakty jsou zveøejnìny na
webové adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob, Fotografie: archív MMR

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2017

podatelna@mu-hanusovice.cz

9

10

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2017

