HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2017

èíslo 8

roèník 23

cena 2 Kè

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

POZVÁNKA NA ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY

Klub 60+ Hanušovice, z. s.

Mìsto Hanušovice pøipravilo ve spolupráci s FK Hanušovice, K2, ZO AVZO a
JSDH Hanušovice akci pro dìti a dospìlé
„LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI 2017“
Kdy: 30. 8. 2017, kde: areál fotbalového høištì FK Hanušovice
Èas: 15.00 hod. Program a obèerstvení zajištìno

Èlenové výboru pøipravují akce:

TÌŠÍME SE NA VÁS!

Charita Šumperk pøipravuje

Den otevøených dveøí
Dne 21. 9. 2017 Vás srdeènì zveme v èase 9–12 hodin
do prostor Charity Šumperk, Jeremenkova 7.
Pøijïte se podívat na naše pracovištì, mùete si u sestøièek nechat zmìøit tlak a
hladinu cukru, podívat se v sociálním úseku na ukázky péèe o naše uivatele, nebo si
za námi pøijïte jenom tak popovídat, získat informace o tom, jak Charita Šumperk
pomáhá. Tìší se na Vás pracovníci Charity Šumperk.
-chš
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V srpnu
výstavku pro ty obèany Hanušovic,
kteøí nìco sbírají, tvoøí, pìstují, fotí,
píší, nazvanou
„Jak se ještì neznáme“.
Informace ke všem 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
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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

Den záchranných sloek v Hanušovicích
Ji potøetí probìhla dne 21. 6. 2017 v Hanušovicích akce s názvem „Den záchranných sloek“, na které byl pøipraven bohatý program zahrnující nabídku bezpeènostních organizací a také vyití pro dìti v podobì rùzných atrakcí.
Zmiòovaná akce probìhla na místním fotbalovém høišti, které pro tuto pøíleitost výbornì pøipravil a zajistil pan Kubíèek.
O bohatý program celé akce se postaraly pozvané sloky, kterým za úèast dìkujeme. Skákací hrad nám propùjèila obec Libina,
velkou atrakcí byly kolobìky od místní firmy KOSTKA – i jim patøí velký dík.
Dále patøí naše podìkování Pivovaru HOLBA, a. s., který nám propùjèil deštníky, panu Oldøichu Mikolášovi za pomoc pøi
naváení stolù a idlí na høištì ze Základní školy Hanušovice a panu øediteli Felnerovi za zapùjèení tohoto pøíslušenství.
Podìkování patøí i paní Evì Pospíchalové za pomoc pøi organizaci celé akce.
Pozvané organizace:
Policie ÈR-(hanušoviètí a šumperští policisté se postarali o parádní pøehlídku svého vybavení, ale také svých aut nebo ètyøkolky
Záchranná sluba Olomouckého kraje – dìti zde mìly monost zahoukat v autì záchranáøù nebo si mohly zmìøit krevní tlak
Armáda spásy – mìla svùj vlastní stánek, kde pøipravovala ZDARMA polévku nebo kávu a èaj
Podané ruce, o. p. s. – uèili áky, napø. jak se zachovat v pøípadì nálezu injekèní støíkaèky tøeba na pískovišti
Èervený køí – uèil základy první pomoci
Charita – pøedvádìla ukázky, jak pomoct lidem v nouzi
Kynologický klub Hanušovice – pøedvedl dìtem ukázky výcviku psù a poslušnosti
Zdravotní škola Šumperk – uèila základy první pomoci na figurínách a jiné
Od 9:30 hod. zaèaly na høištì pøicházet první tøídy místní základní školy, pak také áci základních škol Bohdíkov a Jindøichov.
Odpoledne bylo vìnováno veøejnosti. V dopoledním bloku si mohli áci samostatnì procházet stánky organizací, které je zaujaly,
nebo mohli „divoèit“ na atrakcích, které jsme pro nì pøipravili. Kolem 11. hodiny se pak všechny školy usadily na tribuny a následoval program kynologického klubu Hanušovice. Celou akci nás doprovázelo krásné poèasí. Konec byl kolem 15. hodiny, kdy odcházeli poslední hosté i úèastníci.
Celá akce se uskuteènila za podpory Úøadu vlády ÈR a Rady vlády pro záleitosti romské menšiny v rámci programu Prevence sociálního vylouèení a komunitní práce. Finanènì a organizaènì se na realizaci této akce podílelo také samotné mìsto
Hanušovice, za co velmi dìkujeme. Akci koordinovala naše organizace SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s. v rámci realizace projektu SPOLEÈNÌ v Hanušovicích 2017.
-sj
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Charita Šumperk se pøipojila ke

Sbírce pro Haiti
V termínu do 30. záøí 2017 shromaïujeme na Charitì v Šumperku se sídlem Jeremenkova 7 potøebné vìci pro vytvoøení
šicí dílny na Haiti, aby se mohli Haiané nauèit øemeslu, a tím si zvýšit pracovní uplatnìní.
Pro Hanušovice a okolí je domluveno sbìrné místo na Mìstském úøadì v Hanušovicích na adrese Hlavní 92.
Obrátit se mùete na Mgr. Bc. Evu Pospíchalovou, tel.: 583 034 423, mail: pospichalova@mu-hanusovice.cz.
Sbíráme: funkèní šlapací šicí stroje (elektrické ne!), látky, nùky, knoflíky, nitì, jehly, køídy, krejèovské metry, krejèovské nùky, školní pomùcky (školní batohy, bìné školní pomùcky, uèebnice, atlasy, encyklopedie a spoleèenské hry ve
francouzštinì a angliètinì), letní dìtské, dámské a pánské obleèení a obuv (sandály, pantofle, trièka, tílka, suknì, šaty, košile, kraasy, kalhoty, klobouky, kšiltovky, lùkoviny…), moskytiéry, sportovní potøeby (míèe, barevné dresy, pumpièka na
míèe, švihadla, kolobìky, plastové skluzavky, molitanový svìt (kostky), zdravotnické potøeby (míèe pro terapie, matrace
pro dìti - lehké, rotopedy, obvazy, náplasti, chirurgické rukavice, plastové talíøe a kelímky, invalidní vozíky a berle), hygienické potøeby (desinfekèní a úklidové prostøedky a potøeby), náøadí (opraváøské a zahradní).
Do sbírky je moné pøispìt i finanènì na úèet: 43-9935450227/0100 nebo modlitbou.

DÌKUJEME ZA VEŠKERÉ DARY!

-chš

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

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Prodám byt v Hanušovicích
2+1, ul. Krátká 485, Cena: 450.000,- Kè.
Kontakt: 724 82 51 51

Prodám byt v osobním vlastnictví
Hynèice nad Moravou, bytovka - 2. patro, 3+1 (nová støecha),
vlastní topení, sklep, kotelna, døevárka,
cena 250 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

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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Jubilea
V mìsíci srpnu 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Milada Tunková, Rùena
Halfarová, Zdenka Pavèová,
Štefania Bubelová, Anna
Trojáková, Boena Drexlerová,
Delana Mikolášová, Emilie
Hladilová a Jana Šinkovská;
pánové Ferdinand Èechoviè,
Václav Hájek, Alfred Grosser,
Josef Ceh, Jan Ceh a Petr
Rajnoha.
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,

je tu 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

Vzpomínáme
Odešel jsi bez slùvka rozlouèení,
o to víc nás to bolí.

Toulky po okolí
Po minulé návštìvì mìsta Šumperk se dnes podíváme do sousedního okresního
mìsta Jeseník. Tam navštívíme zajímavý objekt, který stojí nedaleko vlakového nádraí.
Vila Elis, postavená v roce 1904, nese jméno po rakouské císaøovnì Albìtì zvané
Sissi. Císaøovna byla známá svou charitativní èinností, která zasahovala do všech zemí
tehdejší monarchie. Konkrétnì v bývalém Frývaldovì spolufinancovala nìkolik projektù, napøíklad v roce 1891 stavbu nedaleké mìstské nemocnice. I proto ulice, na
nich stojí obì stavby, nesla do roku 1945 název Elisabethstrasse. Stavbu projektoval jesenický architekt Rudolf Zelenka. Projekt vznikl patrnì v roce 1903, dùm byl dokonèen roku následujícího, kolaudace probìhla o dva roky pozdìji. Plány jsou ovšem
dochovány a z roku 1941, kdy probìhly úpravy pro potøeby úøadu tehdejšího majitele vily - øíšských drah.
Stavba je typickou ukázkou pozdního architektonického tvùrèího období Rudolfa Zelenky. Podle dochovaných materiálù byl od roku 1903 majitelem pozemku zapsaných v pozemkové knize pro katastrální území Jeseník mìsto Paul Schindler. Na
jeho stavební parcele byl v roce 1904 zapsán dùm, který dostal èíslo 319. V roce 1910
v domì bydlela pouze rodina Dr. Karla Walthera a dvì samostatnì ijící eny. V roce
1914 se majitelem nemovitosti stal Otto Gessler, spolumajitel kamenické firmy Zpracování mramoru a uly Hugo Gessler a spol. v Píseèné.
K další majetkoprávní zmìnì došlo roku 1939. Na základì kupní smlouvy se staly
majitelem nemovitosti øíšské dráhy, take de facto Nìmecká øíše. Není pochyb, e pùvodní majitel byl k prodeji donucen a o osudu jeho rodiny víme pouze to, e nìkdo z rodiny podal v roce 1948 návrh na restituci. K té však nedošlo a od 1. bøezna 1949 byla
vila v národní správì a od roku 1950 bylo vlastnické právo k nemovitosti pøevedeno na
Èeskoslovenský stát, konkrétnì na Èeskoslovenské státní dráhy. Po válce byla sice
vila majetkem Èeskoslovenských drah, ale slouila lékaøùm jesenické nemocnice, odtud název „Lékaøský dùm“. Do roku 2008 v ní byly ordinace, naposled zde ordinovaly
zubní a dìtská lékaøka.
Vila Elis je secesní stavba, která byla pùvodnì urèena k rodinnému bydlení. V roce
2008 byla odkoupena souèasným majitelem a zároveò provozovatelem, spoleèností
SART – Stavby a rekonstrukce Šumperk. V roce 2011 ji majitel zrekonstruoval. Vsadil
na zkušené architekty, a tak se podaøilo stavbu zmodernizovat, ale souèasnì zachovat
její pùvodní prvky. A to tak, e obdrel i èestné uznání Olomouckého kraje v soutìi
Stavba roku 2012 v kategorii Rekonstrukce a obnova.
Bezprostøednì po rekonstrukci slouila vila jako školicí støedisko se zázemím a restaurací. Nachází se zde i soukromá ordinace lékaøe a pøednáškový sál s komplexním
didaktickým vybavením. Od dubna letošního roku otevøel majitel SART ve vile penzion. Nabízí v nìm luxusní ubytování v pìti dvoulùkových a jednom ètyølùkovém
apartmánu s vlastním sociálním zaøízením. Ubytovaní hosté tu mohou k odpoèinku a
relaxaci vyuít i privátní miniwellness s víøivkou a infrasaunou. Samozøejmostí je i
bezplatné wi-fi pøipojení a bezplatné parkování, bezbariérový pøístup i výtahová plošina pro vozíèkáøe. V pøízemí budovy je restaurace pro 50 osob s terasou v oplocené zahradì. Pøi rekonstrukci nezapomnìli ani na dìti návštìvníkù. V zahradì se nachází
trampolína, pískovištì, houpaèky a prolézaèky.
-hp

Vzpomínka
Tìko se s Tebou louèilo,
tìké je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále, tatínku, budeme mít.

Dne 20. èervence 2017 jsme
vzpomnìli 3. smutné výroèí úmrtí

Dne 31. srpna 2017 vzpomeneme
18. smutné výroèí úmrtí
manela, tatínka a dìdeèka,

pana Miroslava Jurdièe.

pana Jana Jurdièe.

S láskou vzpomíná celá truchlící
rodina. Kdo jste ho mìli rádi,
vzpomeòte s námi. Dìkujeme.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka, syn a dcera s rodinami.
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Cestování po Evropì
Máme pøed sebou ještì skoro celý srpen, èas prázdnin a dovolených je tady. Proto si dnes povíme o jednom z nejnavštìvovanìjších míst na Slovensku.
Vysoké Tatry byly ještì pøed rozdìlením ÈSSR nejvyšším
pohoøím republiky. Mùete zde napoèítat 26 vrcholù pøevyšující výšku 2 500 metrù. Turistùm je po znaèených stezkách pøístupných celkem osm. Stezky na tyto vrcholy jsou ale uzavøeny
vdy od 1. listopadu do 15. èervna. Kdo by se chtìl vydat pìšky
napøíklad na nejvyšší horu Gerlachovský štít, Åadový štít,
Lomnický èi Kemarský štít, bude potøebovat horského vùdce.
Tyto túry je opravdu neradno podceòovat, i kdy napøíklad pro
horolezce s potøebným prùkazem jsou výstupy na vìtšinì území
národního parku povoleny – vdy však na vlastní nebezpeèí.
Turisticky patrnì nejpopulárnìjší slovenský vrchol Lomnický
štít je dosaitelný kabinovou lanovkou ze Skalnatého plesa, kde
je pøestupní stanice lanovky, která smìøuje z Tatranské Lomnice. O jízdu nahoru je hlavnì v sezonì veliký zájem, doporuèuje
se jízdenku objednat dopøedu pøes internet (je tu však jedno nebezpeèí - pøi vìtším vìtru lanovka nejezdí). Dále je dùleité mít
na pamìti, e zde panuje spíše chladné poèasí a to se navíc mìní
bìhem nìkolika minut. Osobnì jsem byl na vrcholu zaèátkem
záøí, dole jsme byli v krátkých kalhotách a trièkách. Kdy jsme
nahoøe vylezli z lanovky, pøivítala nás námraza a pouhé dva
stupnì nad nulou se silným vìtrem. Doporuèuje se tedy teplé
obleèení s nepromokavou bundou s kapucí.
Ve Vysokých Tatrách je moné se pohodlnì dopravovat mezi
jednotlivými turistickými støedisky úzkorozchodnými elektrickými eleznicemi. První vláèky vyjely na svou trasu z Popradu
do Starého Smokovce ji v prosinci 1908, o tøi roky pozdìji se
zaèalo jezdit do Tatranské Lomnice. Na Štrbské Pleso pøijela

první elektrièka v srpnu 1912. Dnes návštìvníky po velehorách
vozí moderní nízkopodlaní elektrické jednotky, vyrobené na
Slovensku ve švýcarské licenci. Ze stanice Tatranská Štrba (leí
na hlavní trati ze iliny do Košic) na Štrbské Pleso, kde je velké
stoupání, vás pøepraví moderní ozubnicová souprava. Na této
4,75 km dlouhé trati jezdil ji od roku 1896 do roku 1936 parní
ozubnicový vláèek, potom vlak v motorové trakci. Dne 12. února 1970, tìsnì pøed konáním mistrovství svìta v klasickém
lyování, byla otevøena nová ozubnice a díky skvìlé údrbì
slouí dodnes. Populárním dopravním prostøedkem, patøícím
spoleènosti Tatranské lanové dráhy, je pozemní lanovka ze Starého Smokovce do stanice Hrebienok (1 272 m n. m.), která zde
jezdí od roku 1908. Trasa lanovky je dlouhá necelé dva kilometry s pøevýšením 247 m a jízdy trvá asi 5 minut. Vyhledávají ji
však turisté, kteøí se pohodlnì a rychle dostanou na Hrebienok,
místo, odkud vychází nìkolik zajímavých a krásných horských
tras.
Ve Vysokých Tatrách panuje spíše chladné poèasí a teplotní
prùmìr je nejniší na celém Slovensku. Snìhová pokrývka se na
øadì míst udrí 200 a 250 dní v roce a na stinných stráních sníh
neroztává vùbec. Proto se návštìvníci hor musí na promìnlivost
poèasí náleitì vybavit, aby je velehory nepøíjemnì nepøekvapily. To se týká i místních medvìdù. ijí zde pomìrnì v hojném
poètu a bohuel si usnadòují shánìní potravy tak, e se stahují do
blízkosti lidí. Vìtšinou se lidem vyhýbají, ale staly se i pøípady,
kdy samice s medvíïaty èlovìka napadla. Jinak zde mùete pøi
troše štìstí na túøe vidìt rysa, svištì, kamzíky, nad hlavami pak
orla skalního, krahujce, jestøába, ve skalních úlabinách pak ko-hp
lonie netopýrù.

Naše zdraví (65) - Vitamíny II.
Podruhé si dnes povíme o dùleitých vitamínech, které jsou nezbytné pro správnou èinnost našeho organismu.
Vitamín B2 (riboflavin) má významný vliv na pøemìnu bílkovin, tukù a sacharidù v energii potøebnou pro tìlo. Podporuje tvorbu
hormonu štítné lázy, který urychluje metabolismus, dále tvorbu imunitních bunìk nezbytných pro boj s infekcí a krvetvorbu. Dále
napomáhá pøemìnì vitamínù B3 a B6 na aktivní formy, aby mohly plnit svoji funkci. Jestlie se tìlu nedostává, projevuje se rozpraskanými koutky rtù, afty, bolestmi v krku, pálením oèí. Má za následek i ospalost, suchou a drsnou kùí ale i zvýšenou mastnost
vlasù.
A jak ho pøirozenì doplnit? Lze ho nalézt napøíklad v kvasnicích, mléce, zeleninì, klíèkách, bramborách, tvarohu, oøíškách, vepøovém i hovìzím mase. Bylinkáøi doporuèují i lipový kvìt.
Do skupiny B vitamínù té patøí vitamín B3 (niacin), B5 (kyselina pantotenová), B6 (pyridoxin), B7 (biotin), B9 (kyselina listová), B12 (kobalamin). Všechny jsou dùleité, kadý podporuje nìkterou èást našeho organismu a vìtšinou ho získáváme ze zdravé
potravy.
Vitamín D. Je významný pro správný vývoj kostí a zubù, protoe ovlivòuje metabolismus vápníku, fosforu a cukrù, a také je významný pro játra, ledviny a støeva. Pokud je ho v tìle dostatek, snadnìji se hojí zlomeniny a pùsobí na celkovou obranyschopnost
lidského tìla. Podporuje také nervový systém, pøedchází rakovinì tlustého støeva, koneèníku, prsu a prostaty. Má té vliv na srálivost krve. Nedostatkem tohoto vitamínu trpí vìtšinou starší lidé, alkoholici, epileptici, osoby se sníenou schopností vstøebávání
tukù, ale i kojenci. Tìm se proto od narození podává vitamín D ve formì kapièek. Pøi nedostatku nám hrozí a vypadávání zubù,
ztuhlost svalù, náchylnost ke zlomeninám a øídnutí kostí. U dìtí se výrazný nedostatek vitamínu D mùe projevit køivicí èili deformací kostí. Málo kdo z nás ví, e a 80 % tohoto vitamínu získáváme ze sluneèního záøení. V pøirozené formì se vyskytuje v mléku,
vejcích, sardinkách, lososu, tuòáku nebo rybím tuku. V malém mnoství se také nachází v avokádu, banánech a kakau.
Vitamín E. Ukládá se v tukové tkáni, játrech a svalech a je významným antioxidantem, který pùsobí jako prevence onemocnìní
cév a srdce a ukládání „špatného“ cholesterolu v krvi. Je také dùleitý pro náš imunitní a nervový systém, omlazuje ple. U en pomáhá zmírnit hormonální nerovnováhu, u muù zlepšuje sexuální výkonnost a plodnost. Pøi jeho nedostatku se v lidském organismu
sniuje imunita. Zhoršenou schopnost vstøebávání vitamínu E mají pøedevším kuøáci, alkoholici nebo lidé uívající léky na sníení
hladiny cholesterolu v krvi. U sportovcù se vzhledem k fyzické zátìi doporuèují vyšší dávky tohoto vitamínu. Pøi dlouhodobém nedostatku vitamínu E mùeme onemocnìt Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou. Hrozí i moný vznik epilepsie, chudokrevnosti, poruch vstøebávání tukù, onemocnìní jater a ledvin. Mohou se tvoøit luèníkové kameny, hrozí oèní šedý zákal, rùzná
cévní a srdeèní onemocnìní a dokonce i neplodnost.
Pøirozenì ho lze doplnit pravidelnou konzumací masa, odborníci doporuèují doplòovat stravu o oøíšky, semínka a pšenièné klíèky. Obsahují ho i sluneènicové a sójové oleje.
-hp
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Rozlouèení se školou
Milí uèitelé, spoluáci a áci naší školy,
dovolte mi podìlit se s Vámi o nìkolik myšlenek a ohlédnout se zpìt do èásti svého dìtství proitého právì na této základní škole.
Spoleènì s ostatními tøídami jsme kromì bìného vyuèování jezdili na výlety, exkurze, navštìvovali kulturní vystoupení, chodili do
kina i divadla èi na další školní akce. Všichni jsme rostli, nabírali nové zkušenosti a získávali správný pohled na ivot.
Umìní èíst, psát nebo poèítat je snad vìcí samozøejmou. Základní škola mi opravdu dala hodnì vìdomostí a dovedností, ovšem
dostalo se mi i ostatního, èeho si váím mnohem více. Nauèila jsem se zde poznávat lidi kolem sebe. S novì nabytými zkušenostmi
o ivotì, o lidech a vztazích mezi nimi se ve svìtì bezpochyby neztratím. Fakt, e jsme pøijatí na støední školy s maturitními i uèòovskými obory, je výsledkem snahy všech uèitelù.
Letos poprvé cítím urèité rozpaky a ne jenom èisté nadšení z nadcházejících letních prázdninových dnù.
Dnes se musíme rozlouèit s obdobím svého ivota a zároveò pøivítat jeho další etapu.
Andrea Czastková, tøída IX. A
Váení uèitelé, áci,
u je to devìt let, co jsme se poprvé spatøili. V první tøídì jsme se nauèili základùm matematiky a èeského jazyka a postupem èasu
jsme získali i mnoho dalších vìdomostí. Je to dávno, co jsme byli stydliví a rozpaèití prvòáèci, ale to jen do té doby, ne jsme se navzájem poznali. S nìkým jsme se spøátelili více a s nìkým ménì, ale nikdy si nemùeme skvìle porozumìt úplnì s kadým. Aèkoliv
ne všichni jsme spolu od samého zaèátku, brzo se z nás stala jedna velká rodina. Najednou tu byla devátá tøída a nám „teklo do bot“.
Nebylo pro nás snadné rozhodnout se, kde strávíme další ètyøi roky našeho ivota.
Dne 23. èervna tu máme sice obyèejný den, ale pro všechny áky je pøece jen nìèím mimoøádným. Jde o poslední vyuèovací den
v tomto školním roce a pro nás – áky 9. roèníku - dokonce o poslední den v Základní škole v Hanušovicích vùbec. Kadý rok jsme
se jako ostatní áci tìšili na konec školního roku i na nastávající letní prázdniny, avšak tento rok víme, e tomu tak je naposledy. Nejtìší bude se rozlouèit s kamarády, s nimi jsme chodili devìt let do jedné tøídy, i s uèiteli, kteøí nás pøipravovali na další ivotní etapu. Prázdniny uplynou jako voda a v záøí vstoupíme do školních chodeb, kde budeme potkávat jen samé nové tváøe. Budeme pro
všechny neznámí. Ale moná je to dobøe, nebo budeme moct být, kým chceme.
Doufám, e se budeme scházet i nadále a jednou za èas zavzpomínáme na staré dobré èasy a na to, co se nám podaøilo, co jsme vyvedli, na Vás uèitele, ke kterým jsme byli velmi kritiètí a mìli jsme pocit, e na nás máte pøíliš velké nároky. Byla to však pøíprava na
studium na støedních školách i na celý další ivot.
Tímto chci podìkovat všem uèitelùm v naší základní škole.
Dìkuji za vše.
Petr Matas, tøída IX. A
23. èervna 2017 vše skonèí, ale zároveò i zaène. Uzavøe se mých pìt let s tímto kolektivem, které byly jak smutné, tak i zábavné.
Pøede mnou se otevøe ètyøleté dobrodruství s novými uèiteli a spoluáky. Samozøejmì nikdy nezapomenu na své kamarády a kamarádky ze základní školy, kteøí prošli tou samou cestou jako já. Pøestoe jsme kadý jiný, tak dohromady tvoøíme úasný kolektiv, jej
nám mohl kadý závidìt, a já jsem za to rád. Myslím si, e na nás uèitelé nezapomenou a budou na nás vzpomínat, jak v dobrém, tak i
ve zlém. Moje cesta na støední školu nebyla jednoduchá, protoe jsem dlouho nevìdìl, kterou si zvolit. Touto cestou chci podìkovat
skvìlé uèitelce èeského jazyka a výchovné poradkyni paní Vlaïce ídkové za pøípravu na støední školu i pomoc pøi jejím výbìru.
A v záøí vstoupím na svou vybranou støední školu, budu šastný, a zároveò smutný. Budu doufat, e s novými spoluáky a uèiteli
zaijeme tolik zábavy jako s tìmi ze Základní školy v Hanušovicích.
Ahoj, školo!
Dominik Majzner, tøída IX. A

Rok se s rokem sešel a stejnì jako pøed devíti lety, kdy nám dala paní uèitelka první vysvìdèení, tak i dnes dostaneme poslední vysvìdèení na základní škole. Pamatuji si na ten první den. Je to, jako by to bylo vèera! Ty roky tak rychle utekly. Vyrostli jsme,
zmoudøeli a dospìli. Kdy jsme pak spoleènì nastoupili do první tøídy - 1. záøí roku 2008, tìšili jsme se na své první jednièky, na to,
e budeme nosit aktovku, chodit do školy. Snad nekrásnìjší den v první tøídì byl ten, kdy jsme dostali své první vysvìdèení, vìtšinou
velkou jednièku. Mìli jsme ze sebe radost. Jene roky plynuly a my s nimi a vedle jednièek se objevily i dvojky, trojky atd. Dnešním
dnem pro nás všechny nìco konèí. Konèí nejen mìsíc èerven, ale i školní rok, také i školní výlety i odborné exkurze. Spoleènì jsme
rostli, stávali se chytøejšími, a i kdy jsme se nìkdy neshodli, tak to byly ty nejlepší roky našeho ivota se spoluáky, které známe u
od mateøské školy. Nejvíc se toho dneškem uzavírá pro nás - ,,devááky/deváaèky“. Èeká nás poslední den na základní škole.
Kadoroènì jsme se jako ostatní áci tìšili na konec školního roku a na zaèátek letních prázdnin. Teï se mùeme tìšit na nové spoluáky na støedních školách. Bude to jiné, najdeme si nové pøátele a se spoluáky ze základní školy se budeme vidìt jen zøídka. Musíme se však v ivotì posunout dál. Školní rok 2016/2017 byl nejtìším rokem, který jsem ve škole zaila. Èekalo nás mnoho váných
rozhodnutí, se kterými nám pomáhali i uèitelé. A dnes se musíme rozlouèit s èástí svého ivota a zároveò pøivítat další ivotní
období.
Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podaøilo, co jsme vyvedli, na kamarádství, na
spoleèné prùšvihy, na Vás - uèitele, ke kterým jsme byli èasto kritiètí a mìli jsme pocit, e jste na nás velmi nároèní. Nejtìší bude
rozlouèit se s kamarády i uèiteli, které jsme dennì potkávali po dobu devíti let. Budu Vás mít v srdcích do konce ivota. Hodnì jste
nás toho nauèili. Mnohokrát dìkuji, e jste nás dovedli a do 9. tøídy. Jsem ráda, e jsem vás všechny poznala.
Michaela Vaøeková, tøída IX. A
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„20 let od povodní“
V èervenci 2017 uplynulo 20 let od nièivých povodní v Hanušovicích a okolí, které výraznì poznamenaly ivoty mnoha obyvatel
a také znaènì zmìnily krajinu kolem nás. Po nìkolikadenních intenzivních deštích se pøivalila stoletá voda s obrovskou nièivou silou.
Byla to mimoøádná událost, kterou obèané ani kroniky nepamatovali. Pojïme si tedy pøipomenout, jak ony tìké dny probíhaly a
co se vlastnì v Hanušovicích dìlo.
Vlastní povodeò zastihla obec i obèany naprosto nepøipravené v noci z 6. na 7. èervence 1997. Došlo k prudkému zvýšení vody
v korytech øek, hráze nevydrely a øeka Morava se rozlila z bøehù. Zaplaveny byly domky na ulici Praské, voda v této èásti obce
strhla most pøes øeku Moravu a èást obyvatel zùstalo odøíznuto od svìta. Mnoho z tìchto obyvatel muselo být evakuováno. Dále se
øeka vylila na ulici Dukelskou a voda se dál valila na ulici Hlavní, ul. Poárníkù a ul. Školní smìrem k nádraí ÈD, kde došlo k podemletí kolejí. Ve støedu obce se spojila voda z øeky Moravy a Branné. Došlo k protrení hráze u fotbalového høištì, byla zaplavena
ul. Sportovní. Mnoství vody i její dravost byly neuvìøitelné, znemoòovaly chùzi, ale i pouití jakýchkoliv plavidel. V dolní èásti
obce voda tekla nejen korytem, ale rozlévala se do okolí, tekla i podchodem u Pivovaru a zalévala jiní èást obce, okolí Pivovaru, sídlištì Na Holbì a ul. Zábøeskou. Klády a døevo, které nièivá øeka posbírala v horní èásti Hanušovic, ucpaly most na sídlišti, vytvoøila
se doslova pøehrada a øeka hledala nové koryto pro svùj proud. Dílo zkázy bylo dokonáno. Voda strhla eleznièní most, podemlela
základy nìkolika panelových domù a zcela odøízla tuto èást obce od okolního svìta. Strení tohoto mostu a dále mostu pøes øeku
Brannou smìrem na Hynèice izolovalo Hanušovice od okolí. Øeka Morava taky øádila smìrem na Králíky, kde zcela znièila pøíjezdovou silnici. Pøíchod povodnì byl rychlý a nièivý.
Nefungovalo zásobování, mimo provoz byly zdroje elektrické energie, telefonní linky. Mobilní telefony byly v té dobì jen okrajovou záleitostí, a i tak byl problém se signálem. Na pomoc okolních obcí nebylo moné spoléhat, nebo byly povodní také postieny. Nastala krizová situace. V té dobì ji také zaèaly probíhat evakuace nejvíce ohroených obyvatel, èasto ze støech domù, za
pomocí poárních ebøíkù a lan. Záchranáøi se spouštìli a tìsnì nad vikýøe domù a doslova lidi „lovili“ z vikýøù. Všude byla spousta strachu a hrùzy. Mezi prvními byli evakuováni obyvatelé ulice Sportovní a sídlištì. Oficiální zpráva uvádí, e celkem bylo evakuováno 326 osob. V oblasti postieného Šumperska a Jesenicka operovalo nepøetritì celkem 14 vrtulníkù. Záchranáøi také vytvoøili
pro postiené oblasti potravinový most a do oblastí dodávali pøedevším pitnou vodu.
Tøetí den zaèala voda pomalu opadávat. Teprve tehdy se zkáza objevila v plném rozsahu. Stále ještì pokraèovaly evakuaèní práce
z ohroených èástí obce, ale také se naplno rozjela èinnost krizového štábu, bylo potøeba zajistit obèanùm náhradní ubytování, stravování, organizovat a rozdìlovat humanitární pomoc, která zaèala pøicházet. V té dobì se také zaèaly organizovat první úklidové
práce. Firmy jak ze Šumperska, tak i z jiných koutù republiky zaèaly nabízet svoji pomoc a pøedevším techniku k odstraòování následkù škod. Hlásila se také øada dobrovolníkù. Z místních podnikatelù a firem mùeme napø. zmínit Ligru, MARWIN, pana Emila
Votavu a pana Miroslava Grivalského, firmu Jandrt a další. Z tìch pøespolních to byly Ekozis Zábøeh, Lesostavby Šumperk, Brdská
stavební spoleènost, Bemoinvest Benešov, Schwab Zábøeh aj. 11. 7. 2017 pøijeli první vojáci z Armády ÈR, bylo jich celkem 30 a
s obmìòováním mustva a dùstojníkù pracovali nepøetritì a do 8. 8. 1997, vèetnì vyprošovací techniky. Pøišel èas také pro humanitární pomoc postieným. Zde významnì pøispìla pøedevším Charita. Zaèala dodávat jednak potraviny a pitnou vodu, ale také èisticí prostøedky, pøikrývky a jiné. Tou dobou byla také provizornì uvedena do provozu eleznièní tra Hanušovice–Staré Mìsto a
Hanušovice–Dolní Lipka.
Pokud se podíváme na škody, která povodeò zpùsobila, byly obrovské. Nìkteré zdroje uvádìjí èástku 60 milionù korun, jiné dokonce 90 milionù korun. Pokud se podíváme na soukromý majetek obèanù a majetek obce, voda zaplavila 143 domù, patnáct poškodila, tøi znièila úplnì. Zcela byla
vyøazena plynofikaèní sí, poškozeny byly kanalizace i vodovody.
Kotelny na sídlištích byly také
mimo provoz. Poškozena byla Základní škola vèetnì tìlocvièny, veøejné osvìtlení, rozhlas. Znièena
byla øada komunikací, chodníkù,
veøejná zeleò. Beznadìjnì také fotbalové høištì. Také øada zahrad,
garáí, kùlen, aut a jiný movitý majetek vèetnì zvíøat. Øada obèanù
proívala tyto chvíle velmi dramaticky, bìhem chvíle pøišli prakticky
o všechno a šlo jim o holý ivot.
Emoce byly v té dobì velmi vyhrocené, smutek, beznadìj byly všudypøítomné. Bohuel i v takto
vypjatých chvílích se našli tací,
kteøí chtìli z dané situace vytìit,
objevilo se rabování.
(pokraèování na další stranì)
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„20 let od povodní“, (pokraèování z pøedešlé strany)
Rozsah povodní v našem okrese, byl obrovský. Zasaeno bylo celkem 30 obcí v okolí toku øeky Moravy a 6 obcí v okolí toku
Moravy a Desné. Voda zatopila v kulminaci více ne 10 tisíc hektarù a teprve po týdnu zmizela z podstatné èásti ohroené plochy.
Více ne 500 osob bylo pøi záplavách v okrese zranìno. K 13. èervenci 1997 byla evidována 3 úmrtí. Evakuováno bylo celkem
3627 lidí, z toho 250 pomocí vrtulníkù. Na záchranných akcích se kromì hasièù, záchranáøù podílela také armáda. Hasièský záchranný sbor mìl k dispozici 70 profesionálù ze Šumperska, posílených o zhruba 20 profesionálù z Prahy. Posíleni byly také záchranáøi z výcvikových základen Civilní obrany. Prakticky všude se zapojovaly dobrovolné hasièské sbory. I tady, u nás, udìlali
dobrovolní hasièi kus poctivé práce.
Co dodat na závìr? Snad jen nìkolik slov k zamyšlení. Byla to apokalypsa? Mùe za zmìny klimatu èlovìk? Co se stalo, e jsou
dnes povodnì tak rychlé a nièivé? A hlavnì, jaké pouèení pro následující roky nám to pøineslo?
Pøipomeòme si tedy tímto èlánkem a krátkým zamyšlením všechny ty, kterých se povodeò jakkoliv osobnì dotkla, a popøejme si,
aby nás nic podobného nikdy nepotkalo. I po tìch letech patøí dík tìm, kteøí se aktivnì zapojili do øešení nenadálých a nepøíjemných
situaci, které pøi povodni vznikly.
Vzhledem k tomu, e mìsto nedisponuje dostatkem obrazových ani jiných materiálù pøipomínajících tuto tragickou událost,
ádáme spoluobèany o zapùjèení fotografií èi jiných podkladù poøízených pøi povodních. Pøedem dìkujeme za Vaši vstøícnost.
(Bliší informace - sekretariát MÚ Hanušovice, kanceláø è. 305, tel. 583 034 436)
-mú
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„20 let od povodní“, (pokraèování z pøedešlé strany)
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