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Co to, hasièi, stavíte?
S pokraèující stavbou je tato otázka stále èastìjší. A tady je odpovìï.
Mìsto získalo v letošním roce dotaci na výstavbu garáí a skladu pro JSDH Hanušovice.
Souèástí projektu je také kompletní úprava plochy pøed garáemi a nové oplocení,vèetnì pojezdových vrat.
Stavba objektu
byla zahájena v záøí
letošního roku a dokonèení je plánované
do konce roku 2018.
Výstavbou garáí a
dalších prostor se
zkvalitní zázemí naší
jednotky.
František Ambroz,
velitel JSDH mìsta
Hanušovice

Novoroèní slovo Charity Šumperk

Mìsto Hanušovice Vás v sobotu
27. 1. 2018 srdeènì zve na

15. Mìstský ples
Pøedprodej vstupenek od 8. 1.
2018 v TIC Hanušovice.

STAVEBNINY
H. B. S. mont, s. r. o. RAŠKOV
Tel.: 604 283 153, 583 246 170
Otevírací doba v zimním období:
Po-Pá 8-16 hod., So 8-11 hod.
* stavební materiál, spojovací
materiál, barvy
* potøeby pro dùm a zahradu

Milí spoluobèané,
my, zamìstnanci Charity Šumperk, bychom vám chtìli popøát
pøíjemný nový rok 2018, hlavnì zdraví a spoustu spokojenosti.
Nezapomeòte, e kdy vás nebo vaše blízké potrápí zdraví a budete potøebovat fyzickou, duševní a duchovní pomoc, radu i odborné ošetøení, nemusíte mít strach se na
nás obrátit. Jsme tady, v našem mìstì i ve všech okolních vesnicích, pro vás. Jsme pøipraveni poskytnout vám pomoc v nouzi, a se jedná o úkony peèovatelské – napø. dopomoc pøi hygienì, doprovod na úøad a k lékaøi, dovoz obìdù, tak i o úkony zdravotnì
odborné, které provádí naše zdravotní sestøièky ve spolupráci s vaším praktickým i odborným lékaøem – napø. pøevazy, injekce, mìøení krevního tlaku, rozcvièení po operacích a mozkových pøíhodách, doprovázení v posledních dnech ivota vèetnì léèby
bolesti.
(pokraèování na 6 stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Jednání è. 82 - 14. 11. 2017
- RM schválila dodatek 02 ke smlouvì o dílo na akci „Sníení
energetické nároènosti veøejného osvìtlení (EFEKT)“ a zároveò povìøila starostku podpisem pøíslušné smlouvy o dílo

Jednání è. 83 – 20. 11. 2017
- povìøila referentku OSMS podpisem nájemních smluv na
byty ve vlastnictví mìsta a podpisem dohod v oblasti ukonèování nájemních smluv na byty
- schválila uzavøení Darovací smlouvy mezi mìstem Hanušovice a Olomouckým krajem uzavøenou dle ustanovení § 2055
a násl. zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní a zároveò povìøuje starostku podpisem smlouvy
- schválila uzavøení dodatku ke „Smlouvì o doruèování poštovních zásilek“
- schválila ukonèení nájemní smlouvy na nebytové prostory
èp. 182 v Hanušovicích, uzavøené dne 25. 11. 2015 k provozování podnikatelské èinnosti – kadeønictví, a to ke dni 1. 11.
2017; povìøila referenta OSMS vypracováním smìrnice na stanovení cen za pronájmy nebytových prostor
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na byt è. 4, èp. 108
na ul. Hlavní, do 31. 12. 2017; po sloení jistiny bude ádost
znovu projednána
- schvaluje kompletní nabídku na zavedení systému ochrany
osobních údajù dle GDPR od firmy AGORA plus, a. s.
- schválila Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona è. 89/2012
Sb., obèanský zákoník ve znìní pozdìjších pøedpisù na návrh stavby
a projektové dokumentace pro realizaci stavby „Multifunkèní centrum sociálních slueb
- schválila Smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona è. 89/2012
Sb., obèanský zákoník ve znìní pozdìjších pøedpisù na návrh
stavby a projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace stavby dopravní stavby „Multifunkèní centrum sociálních
slueb - pøeloka chodníku a parkování“

- schválila stavbu kanalizaèní pøípojky pro objekt pneuservisu na st. pl. 1/3 - zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hynèice nad
Moravou, a to za podmínky, e pøedmìtný pozemek pè. 675/25 ostatní plocha v kú. Hanušovice, který je ve vlastnictví mìsta
Hanušovice, bude po provedení prací uveden do pùvodního stavu; schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
vìcného bøemene – sluebnosti; povìøila starostku mìsta podpisem pøedmìtné smlouvy a takté situaèního výkresu stavby
pro odboru výstavby
- schválila zaplacení správního poplatku ve výši 500,- Kè, a
to pro úèely vydání územního souhlasu ke kanalizaèní pøípojce
pro rodinný dùm èp. 352 v Hanušovicích
- schválila navýšení platového tarifu øeditele ZŠ a MŠ
Hanušovice s úèinnosti od 1. 11. 2017, v souladu s naøízením vlády è. 340/2017 Sb., § 5, odst. 7, pøíloha è. 7, pøíplatek za vedení ponechává v pùvodní výši
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na úpravu zevnìjšku pøi obèanských obøadech mìsta Hanušovice pro následující roky, a to pro matrikáøky, starostku mìsta a pro osoby
z øad zastupitelù, kteøí jsou povìøeni vykonávat svatební obøady
za mìsto Hanušovice
- schválila smlouvu o dodávce vody a odpadních vod s firmou ŠPVS na budovu èp. 199, ulice Školní, bývalá ubytovna
ÈD, Hanušovice, a zároveò povìøila starostku podpisem
smlouvy
- vzala na vìdomí informaci VHZ o poadavku na zvýšení
kapitálu – pøedloí se ZM na prosincovém jednání
- vzala na vìdomí informace o registraci Mìstské knihovny
Hanušovice v SKIP ÈR
- vzala na vìdomí akci rozsvícení vánoèního stromu 1. 12.
2017
- vzala na vìdomí Adventní koncert 17. 12. 2017, kostel sv. Mikuláše Hanušovice
- vzalanavìdomíinformaceF. Winterao zahájenípracína1. zmìnì ÚP
- vzala na vìdomí vyhlášku o odpadech

Klub 60+ Hanušovice, z. s.
Prosinec je pro všechny z nás obdobím vánoèní atmosféry. Konec roku je takovým zvláštním a spirituálním èasem, hodnotíme
celý uplynulý rok, pøemýšlíme, co nám dal dobrého, co se nám podaøilo udìlat, ale i to, co bychom mìli zvládnout pøíští rok lépe,
øada z nás si dává plno pøedsevzetí. Stejná situace je i v našem Klubu.
Podaøilo se nám zapojit øadu èlenù do aktivních èinností, které se pravidelnì opakují. Jsou to návštìvy Termálù ve Velkých Losinách, hraní bowlingu v úterní odpoledne, setkávání v klubovnì, aktivizaèní programy (cvièení pamìti a cvièení na idlích). Tradicí
se stává i organizování výstav bìhem léta v domì kultury. Letos jsme ji vìnovali všem našim spoluobèanùm, kteøí mají nìjakého koníèka. Myslíme si, e byla podnìtná pro mnoho z nás.
Pravidelnì se smíšené drustvo našich èlenù úèastní Sportovních her seniorù Olomouckého kraje, letos k nim pøibyly
i hry v Šumperku.
Poznávací zájezdy po naší vlasti jsme rozšíøili a zavítali jsme do historické Wroclavi a na podzimní trhy do Kudové Zdroji.
S mìstem Hanušovice jsme poøádali Talk show Zbigniewa Czendlika, která se setkala s dobrým ohlasem našich spoluobèanù i
pomìrnì vysokou návštìvností.
Pøi koncertu Armádního souboru Alexandrovcù i vánoèním koncertu Orchestru Václava Hybše si øada z nás zanotovala nestárnoucí evergreeny.
Tímto malým zamyšlením nad rokem 2017 jsem chtìla podìkovat všem, kteøí našemu Klubu pomáhají, a do nového roku 2018
popøát našim èlenùm i všem spoluobèanùm mnoho lásky, spokojenosti, radosti, klidu a míru.
-dp
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Informace MÚ Hanušovice
Podle zákona è. 104/2011 Sb. s úèinností od 1. 7. 2011 vydávají rybáøské lístky i obecní úøady obcí s povìøeným obecním úøadem.
Takovým úøadem je i Mìstský úøad Hanušovice, který vydává rybáøské lístky pro obèany, kteøí mají v jeho obvodu trvalý pobyt. Do
pùsobnosti MÚ Hanušovice pro vyøízení RL patøí tyto obce: Kopøivná, Malá Morava, Staré Mìsto, Jindøichov, Branná, Vikantice a
Šléglov. Od roku 2011 do r. 2017 bylo na MÚ Hanušovice vydáno 142 rybáøských lístkù, tj. prùmìrnì za rok cca 24 rybáøských
lístkù.
Na Mìstském úøadì je zøízeno pracovištì Czech pointu, kde vyøídíte: výpis z rejstøíku trestù, obchodního rejstøíku, ivnostenského rejstøíku, výpis z bodového hodnocení øidièù, výpisy z katastru nemovitostí a jiné další. Od roku 2013 bylo vydáno na MÚ Hanušovice 125 výpisù z rejstøíku trestù; 136 výpisù z katastru nemovitostí; 53 výpisù z obchodního rejstøíku; 7 výpisù z ivnostenského
rejstøíku a bylo zøízeno 14 datových schránek.
Renata Banková – pokladna, Czech point

Upozornìní pro obèany
Mìstský úøad Hanušovice oznamuje, e kanceláø matriky, podatelny a evidence obyvatel byla pøestìhována
do pøízemí budovy Mìstského úøadu, kde se také nachází pokladna.

Komunitní plánování

Komunitní plánování je odvozeno od slova komunita, pod tím si mùeme pøedstavit urèitou oblast a obyvatele v ní ijící. Zde tvoøí komunitu pøedevším obèané Hanušovic a jeho místních èástí. Komunitu, její soudrnost, spolupráci a iniciativu, se snaíme maximálnì podporovat tak, aby se nám v naší obci dobøe ilo a byli jsme spokojení. Je to bìh na dlouhou tra, i letos probìhla za celý rok
øada aktivit.
Podaøilo se nám:
• Po tøíletém úsilí zajistit vznik Nízkoprahového zaøízení pro dìti a mláde, které by mìlo od 1. 1. 2018 vzniknout v Hanušovicích, provozovatelem by mìla být Spoleènost Podané ruce, o. p. s., renomovaná nezisková spoleènost s dlouhou tradicí, která
zvítìzila ve veøejné soutìi.
• Vyjednat a rozšíøit sociálnì aktivizaèní slubu pro dìti o jednoho pracovníka v pøímé péèi.
• Realizovat pøedškolní zaøízení Gombík pro dìti ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí. Jde o projekt Cyrilometodìjské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, partnerem a provozovatelem je spoleènost Spoleènì – Jekhetane, o. p. s. Dìti mají vše
zdarma!
• Ve spolupráci s ORP Šumperk a Krajským úøadem zajistit monitoring stavu naší lokality Mobilním týmem Èlovìka v tísni, o.
p. s., a to bezplatnì.
• Zorganizovat schùzku všech institucí a aktérù místní politiky vèetnì zástupcù Krajského øeditelství Policie ÈR a Krajského
úøadu Olomouc za úèelem zlepšení situace obèanù na území POÚ s dùrazem na prevenci kriminality a rozvoj sociálních
slueb.
• Získat dotaci na modernizaci oplocení MŠ Hanušovice z dotaèního titulu Olomouckého kraje ve výši 76 000,-Kè.
• Opakovanì získat dotaci na výkon sociální práce.
• Zajistit bezplatnì èasopis Moravský senior, který vychází 1 x mìsíènì a je moné jej získat v knihovnì nebo na mìstském úøadì.
• Ve spolupráci s MAS a dalšími kolegy splnit poslední poadavky k projektu Multifunkèní centrum sociálních slueb v Hanušovicích
• Zajistit finanèní prostøedky mimo rozpoèet mìsta cca 4500,- Kè na humanitární aktivity èlenek Klubu 60+.
• Rozšíøit spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti humanitární pomoci pro Èeskou republiku, ale i zahranièí, napø.
Ukrajinu, Haiti, Afriku.
• Zajistit dodavatele kvalitní humanitární potravinové a hygienické pomoci pro potøebné obèany z Hanušovicka.
• Navázat kontakty s novými neziskovými organizacemi, které by v budoucnu uvaovaly o monosti vstoupit na naše území, a
podpoøit tak nìkteré skupiny obyvatel, pøedevším ty nejzranitelnìjší.
• Prohloubit spolupráci s místními spolky a spoleènými silami zorganizovat øadu akcí pro veøejnost - napø. Dìtský den, Den záchranných sloek, Louèení s prázdninami, Dýòování apod.
• Zajistit dvoudenní výlet pro dìti z Hanušovic do Prahy, zcela zdarma!
• Zajistit kvalitní servis pro starosty okolních obcí ve vìci sociálních slueb.
• Plánování sociálních slueb a hodnotitelské komise MAS Horní Pomoraví.
Váení spoluobèané, všechny zajímavé podnìty, ochotu zapojit se – tøeba jako dobrovolník – vítáme. Mùete nás kdykoliv navštívit, poslat email èi zatelefonovat.
Eva Pospíchalová – sociální práce a komunitní plánování
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 lednu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Veronika Temòáková,
Anna Kotrašová, Anna
Gronychová, Eva Vlková, Anna
Kremlièková, Renata
Oriòáková a Romana
Majznerová;
pánové Karel Široký, Rostislav
Fleischer, Jaroslav Pecháèek a
Libor Mrázek.
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
„Pøišlo ráno a s ním nový den,
zaèal však zprávou jak nejkrutìjší sen.
Ten sen stále trvá, trvá kadý den,
nemùeme zapomenout,
nezapomenem.“
Dne 23. ledna 2018 si
pøipomeneme 17. smutné výroèí
úmrtí našeho tatínka a dìdeèka,

Toulky po okolí - Po stopách Jana Eskymo Welzla
Dnes si tak trochu zavzpomínáme na známého dobrodruha a vynálezce, zábøeského
rodáka Jana Eskyma Welzla.
O jeho dobrodruné cestì a ivotu na daleké Sibiøi a v kanadském Dawsonu jsme si ji v našich novinách povídali. Dnes si øekneme pár zajímavostí o cestì souèasného cestovatele, Martina Strouhala, který se letos vydal pátrat po stopách cestovatele, který nám ve dne i v noci mává
na rozlouèenou èepicí na podstavci u zábøeského vlakového nádraí.
Expedici na ostrovy v moøi Laptìvù, kterou podnikl od 8. srpna do 5. záøí, mu pøinesla
øadu poznatkù, které doplòují bohatý ivot tohoto odváného èlovìka. Na malém èlunu
jel po øece Janì a po moøi Laptìvù urazil více ne tisíc kilometrù. Do nìkterých odlehlých míst se údajnì dostal jako první Evropan v novodobé historii. Cílem jeho výpravy
bylo také poznat více ivot v oblastech arktického domova Welzla a získat nové poznatky k jeho legendárnímu pøíbìhu. Cestu podnikl sám takøka ve welzlovském duchu,
aby co moná nejvíce poznal ivot v oblastech, kde dobrodruh il. Dokonce vyhledal
v archivech jména lidí, kteøí se tam narodili v jeho dobì, a našel jejich potomky, nejvíce
na ostrovì Ljachovský. Navštívil i místní skromné muzeum, kde v ruce drel staré pøedmìty a zbranì, které mohl pouívat i náš slavný pøedek. Cestovatel také navštívil Jakutsko, pøièem stejnì jako Welzl spoléhal na pomoc místních obyvatel. Zavítal do osady
Deputasky, která se nachází 300 km severnì nad polárním kruhem. Zde navštívil gigantický opuštìný dùl na olovo, proil dny s pastevci sobù, ochutnal jejich pøírodní kuchyni, vèetnì výivného morku sobù. Na všech místech i zde samozøejmì poøizoval krásné
fotografie a nahrával filmy o místní pøírodì a lidech. Dále pøejel Verchojanský høeben a
na malém èlunu, jak jsem se ji zmínil, projel po øece Janì 240 km a k ústí její delty. Zde
snad zail nejvìtší dobrodruství. Z delty toti nebylo jednoduché dostat se na volné
moøe. Poèasí se prudce zmìnilo, a tak místo klidné plavby ho èekalo osm hodin v silném
vìtru a v obrovských vlnách. Vše dobøe dopadlo a Martin dorazil na ostrov Makar. Zde
na vlastní kùi poznal, jak vypadá léto v tìchto konèinách, které peèlivì popisoval Eskymo Welzl. Léto je zde krátké, doslova dva a tøi týdny. V tu dobu vykvete vìtšina rostlin,
objeví se ivoèichové, které pak témìø celý rok neuvidíte.
Martin Strouhal, který je pøedsedou Èeské welzlologické a cestovatelské spoleènosti, dostal pozvání od svých jakutských pøátel, aby s nimi podnikl zimní cestu na Novou
Sibiø. Budete se divit, ale podle nich je ta zimní daleko bezpeènìjší ne letní. Pro nì
moná ano, kdy jsou na ètyøicetistupòové mrazy zvyklí.
Na závìr ještì pøipomenu, e Jan Eskymo Welzl (1868-1948) byl také zlatokop, náèelník Eskymákù a i nejvyšší soudce na Nové Sibiøi. Usadil se nakonec v kanadském
Dawsonu, kde také zemøel. Jeho dobrodruství na základì rozhovorù sepsal Rudolf
Tìsnohlídek. V rodném Zábøehu se doèkal uznání v podobì èestného obèanství, jeho
tradice zde ije i nadále v podobì festivalu dobrodruhù a recesistù s názvem Welzlování.
-hp

Vzpomínka
Dne 23.1.2018 si pøipomeneme 5. výroèí úmrtí
milovaného manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jiøího Turka.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají manelka Soòa,
dcery Martina, Soòa a syn Miroslav s rodinami.

Vzpomínka
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu
Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou dcery
Soòa a Vlaïka s rodinami.
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V oèích smutek, v srdci al, to nejdraší nám osud vzal.
10. ledna vzpomeneme u 20. výroèí úmrtí naší maminky,
paní Antonie Malinové.
S láskou a vdìkem stále vzpomínají vnouèata, dcera a synové s rodinami.
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
V prvním vydání našich novin v novém roce se podíváme do
Litvy. Navštívíme mìsto, o kterém jsme ani nevìdìli, e existuje. Navíc jeho název je pro nás Evropany tìko vyslovitelný.
Ètvrté nejvìtší mìsto zemì má asi 130 tisíc obyvatel a jmenuje
se Šiauliai.
Je neoficiální metropolí severní èásti této pobaltské zemì.
Bylo zaloeno ve 13. století a dìjiny k nìmu nebyly vdy laskavé. Bylo postieno morem, mnoha válkami, mnohokrát poboøeno a zase vystavìno, probìhlo zde velké povstání sedlákù, které
bylo krvavì potlaèeno. Po rozdìlení Polska v 19. století Šiauliai
vzkvétalo jako dùleité prùmyslové a kulturní støedisko. Znaèné škody však napáchaly obì svìtové války.
Není zde mnoho kulturních památek, ale na kadého návštìvníka, který místo navštíví, udìlá velký dojem prohlídka
Hory køíù (Kryiu kalnas). Toto katolické poutní místo, nacházející se severnì od mìsta, vzniklo poèátkem 19. století a bìhem
následujících let sem lidé pøinášeli tisíce køíù, mariánských
soch, rùencù a dalších votivních (dìkovných) pøedmìtù. Nikdo je prý nespoèítal, ale odhaduje se, e jich tu je asi 100 000.
Skuteèným celonárodním symbolem a centrem odporu proti
cizí moci se Hora køíù stala v období sovìtské okupace Litvy
v létech 1944-1990. Sovìtští pøedstavitelé se v té dobì pokusili
nìkolikrát znièit toto památné místo, ale lidé vdy pøinesli køíe
a ostatní vzácné pøedmìty zpìt a tradici poutního místa vdy obnovili a ještì zvìtšili.

Jak jsme si ji øekli, samotné mìsto je chudé na historické a
kulturní památky. Z pùvodních zajímavostí se toho moc nedochovalo, patrný je pouze ulièní pùdorys z 18. století. Vìtšina
souèasných budov vznikla a po 2. svìtové válce a jejich architektonická hodnota není nijak velká. Výjimku pøedstavuje katedrála sv. Petra a Pavla, vybudovaná na poèátku 17. století na
místì pùvodního døevìného kostela. Zajímavá je i radnice, sestávající ze dvou vzájemnì spojených budov. Za návštìvu stojí i
Zubovùv zámek, stojící v areálu dnešní moderní univerzity.
Symbolem mìsta je pozlacená socha lukostøelce, která je
umístìna na sloupu vedle katedrály. Na námìstí Saulés zase
spatøíte umìlecky velmi povedené sluneèní hodiny, které byly
slavnostnì odhaleny v roce 1981 pøi pøíleitosti 750. výroèí
zaloení mìsta. Na ulici Vilniaus gatve zase stojí tvz. Zázraèný
oblouk – kdy pod ním projdete, prý se vám splní kadé pøání,
ale pozor, nesmíte jím projít zase zpátky.
Šiauliai ije hlavnì v letních mìsících èilým kulturním ivotem. Mají zde známou divadelní a operní scénu, sídlí zde proslulý komorní sbor Polifonia, jeho èlenové koncertují od jara do
podzimu pod širým nebem v mìstském parku.
-hp

Naše zdraví (70) - Grapefruit
Po nìkolik mìsícù jsme si povídali o vitamínech a minerálech, bez kterých se náš organismus neobejde. Budeme pokraèovat
a opìt se budeme seznamovat s potravinami, které obsahují dùleité prvky pro zdravý vývoj našeho tìla. Dnes to bude grapefruit.
„Grep“ je ovoce pøímo nabité blahodárnými látkami, takový malý vitamínový zázrak. A je jedno, zda si oblíbíte lutý, rùový
nebo èervený. Je z 92 % tvoøen vodou, co je více, ne obsahuje jakékoliv ovoce. Obsahuje více vitamínu A ne pomeranè. Za jeho
nahoøklou chutí stojí chinin, látka, která brání infekcím. Vitamíny C, B a K spoleènì se silnými antioxidanty posilují imunitní systém, urychlují hojení ran a navíc prospívají pleti. Tím výèet všech plusù konzumace tohoto ovoce nekonèí. Grapefruity mají nízký
glykemický index, a proto regulují hladinu cukru v krvi. Také sniují hladinu cholesterolu, mají pozitivní vliv na krevní tlak a díky
vysokému podílu pektinu pùsobí jako prevence vzniku rakoviny. Navíc obsahují málo kalorií a urychlují látkovou výmìnu, co se
hodí zejména pøi redukèní dietì. Ajako by pøíroda moc dobøe vìdìla, e v zimì budeme bojovat s bakteriemi a viry, je hlavní sklízecí
sezonou plodù období od listopadu do ledna.
Vìtšina citrusù pochází z Asie, ne však grapefruit. Za jeho domovinu je povaován Barbados, odkud byl pøevezen do Ameriky,
dnes se pìstuje pøedevším na Floridì a v Texasu (USA), Brazílii, Turecku nebo ve Španìlsku. Pokud vám nevyhovuje jeho nahoøklá
chu, zkuste speciální odrùdu Sweetie neboli Oroblanco. Šavnatý køíenec pomela a grepu je nejen sladký, ale také bez pecek, co
ocení pøedevším dìti. Skvìle chutná samotný, ale mùete ho také pøidat do salátù nebo ho odšavnit.
A na závìr pár zajímavostí. Jeho kombinace s cukrem není ideální, protoe v aludku pak kvasí. Proto je lepší ho jíst samotný.
Lékaøi není doporuèováno kombinovat ho s urèitými léky na srdce a úzkosti. Poslední je ta, e extrakt ze semínek „grepu“ funguje
jako antibiotikum, a to a proti 800 kmenùm bakterií, virù a parazitù.
-hp

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2018

podatelna@mu-hanusovice.cz

5

Novoroèní slovo Charity Šumperk
(dokonèení z 1. strany)
Dále máme sociální pracovníky, kteøí vám mohou poskytnout radu a pomoc v otázkách zaøizování
záleitostí na úøadech, mùete si u nás zaøídit návštìvu pastoraèního pracovníka i knìze, máme pùjèovnu kompenzaèních pomùcek, kde si mùete zapùjèit napø. francouzské hole, invalidní vozík, pomùcky do lùka nemocného, sedaèku do vany a další.
Dojídíme podle vašich potøeb i do vzdálených míst regionu a rádi vám poskytneme pomoc, kterou potøebujete. Pokud je to nutné, jezdíme ke klientùm i o víkendu nebo veèer.
Máme pøíjemné sestøièkya peèovatelkyiv hanušovickémregionu, které provádítuté prácijako v regionu
Šumperk.
Naši práci - poslání dìláme pro vás, naše spoluobèany, rádi. Pracujeme v naší organizaci proto, e
vám pomáhat chceme, nikoliv proto, e bychom museli… Proto neváhejte v pøípadì potøeby nás jakkoliv kontaktovat, vdy se domluvíme.
Ještì jednou vám pøejeme jen dobré do nového roku a Boí poehnání.
Kolektiv Charity Šumperk s øeditelkou Janou Bielikovou

Pøíbìhy lidí, kterým poskytujeme péèi
Paní, roèník 1931, bydlí ve vzdálené vesnici v našem okrese.
Lékaø poádal naši vrchní sestru, aby vyslala zdravotní sestøièku k paní ošetøit její bércový vøed na noze. Sestøièka po pøíjezdu do
domu paní ošetøila ránu, avšak pøi rozhovoru zjistila, e paní má problémy si jít nakoupit, do obchodu je daleko a noha ji bolí. Také
má problémy se sama vykoupat kvùli slabosti a únavì. V dùsledku hrozilo, e paní bude muset být umístìna do domova dùchodcù,
co ale nechtìla, pøála si zùstat ve svém domku, v nìm ije celý svùj ivot.
Sestøièka tedy nabídla paní návštìvu peèovatelky, která se s ní domluví na moné pomoci. Peèovatelská sluba je oproti té zdravotní slubou placenou, ale ceny nejsou nijak vysoké.
Celá vìc dopadla dobøe. Paní zùstává doma, spokojená ve svém prostøedí, sestøièky k ní jezdí tøikrát do týdne ošetøovat bércový vøed, který
se zdárnì hojí (tuto péèi si paní neplatí – je hrazena ze zdravotního pojištìní), a peèovatelky dojídìjí dvakrát do týdne a dovezou paní smluvený nákup a dopomùou jí pøi koupání. Dìti, které bydlí daleko, jsou rády, e je o maminku postaráno a mohou k ní pøijet na návštìvu do rodného domku.

Pán, roèník 1945, vánì nemocný, jeho stav ji nevyaduje pobyt v nemocnici, vyaduje však péèi sestøièek i lékaøe. Oèekává
se, e stav ji nepovede ke zlepšení, ale naopak k závìru ivota.
Sestøièky dennì peèují o pána v jeho domácnosti ve spolupráci s jeho rodinou. Pán pøi progresi svého onemocnìní pøestává chodit a má bolesti. Rodina si od nás zapùjèila polohovací lùko a matraci proti proleeninám, které jsou èastou a velmi nepøíjemnou komplikací tìchto stavù.
Lékaø jezdí k pacientovi domù pravidelnì na návštìvy a sestøièky Charity jezdí dennì vypomáhat rodinì s nároènou péèí a aplikují injekce proti bolesti. Pán je klidný a je rád, e své dny tráví v klidu domova. Poté co ji jeho stav nedovoluje pøijímat tekutiny a stravu v dostateèném
mnostvía bolestje silnìjší, zahajujísestøièkypo domluvì s lékaøemterapiiinfúzemi, a to jak analgetickou léèbu, která po celý den bráníbolestem, tak i náhradu tekutin a minerálù, aby se pacient cítil alespoò trochu dobøe. S nároènou péèí na lùku zaèínají rodinì vypomáhat peèovatelky. Vzávìru ivota si pán pøeje návštìvu knìze, co zaøizuje náš pastoraèní pracovník. Návštìva knìze probìhla a pár dní nato pán v klidu, bez
bolestí a v kruhu svých nejbliších odchází z tohoto svìta.

Je nutno dodat, e v mnoha pøípadech i sebelépe zaøízený domov dùchodcù, hospic èi nemocnice nemùe
pacientovi – klientovi zcela vynahradit
pobyt ve svém domovì, kde proil svùj
ivot, kde je spokojený a kde také chce
svùj ivot uzavøít. My na toto pamatujeme a veškerou naši péèi a pomoc smìøujeme tímto smìrem. Máme hodnì
spokojených klientù a jejich rodin, nedìláme mezi nimi ádné rozdíly.
N e j s me mo t i v o v á n i f i n a n è n í mi
záleitostmi, jsme motivováni naším
srdcem, naším posláním pomáhat. Je to
potøeba o to víc, e souèasný hektický
svìt vìtšinou jen málo myslí na potøebné a trpící. Proto jsme tady pro vás my,
nebo CARITAS znamená LÁSKA,
láska k blinímu.
-chš
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Nové aktivity Klubu 60+
Milí ètenáøi,
ráda bych Vás dnes seznámila s novou aktivitou, do které se mi podaøilo vtáhnout aktivní èlenky Klubu 60+.
Jedná se o výrobu pletených èi háèkovaných ètvercù o rozmìru
20x20 cm, které slouí jako materiál k výrobì dek pro dìti. Ètverce jsou
humanitární organizací odesílány do chudých afrických zemí, kde je
místní dobrovolníci sešívají a vytváøejí z nich deky pro miminka.
Další aktivitou je pletení obvazù ze 100% bavlnìné pøíze, které jsou
pratelné a lze je vyuít pro nemocné leprou, ke krytí ran. Oslovila jsem
paní Prodìlalovou, ta svolala èlenky, které by mìly zájem se zapojit, no,
a u se nám to rozjelo. Zpoèátku eny pletly z toho, co jim zbylo doma.
Jene zásoby brzo došly, tak jsem zaèala shánìt peníze na materiál. To
se mi podaøilo a v první vlnì jsem zakoupila Snìhurku a vlnu za cca
2025 Kè. Milé dùchodkynì byly velmi pilné, a já jsem tak odvezla první
várku ètvercù a obvazù na Charitu. Celkem se podaøilo bìhem asi 3 týdnù uplést 120 ètvercù a 18 obvazù. Stále ale pokraèujeme, protoe se
podaøilo získat další finance a za další 2000 Kè jsem 1. 12. 2017 nakoupila vlnu. Take pokraèujeme dál, obzvláštì teï, za
dlouhých zimních veèerù, je tato aktivita vítaná a
hlavnì smysluplná.
Dìkuji jmenovitì tìmto pletaøkám: J. Votavová, H.
Lenhartová, Z. Koblíková, M. Doleelová, J. Klímová,
A. Úlehlová, D. Urbanová, K. Urbanová, B. Dokoupilová, E. Havelková, F. Gájová, E. Wintrová, L. Joklová,
D. Prodìlalová a A. Heldesová. Kouknìte, jaké toho
byly hromady.
Pokud máte doma pøebyteènou vlnu, která je nekousavá a není vyloenì „silonová“, mùete nám ji
pøinést nebo se zapojit osobnì a sami zaèít plést èi
háèkovat. Instrukce ráda pošlu mailem nebo pøedám osobnì.
Milé dámy, ještì jednou Vám dìkuji. Vìdìla
jsem, e Vy jste ta správná skupina, kterou oslovit.
Nezklamaly jste.
Eva Pospíchalová, mìsto Hanušovice

Školní kolo olympiády v èeském jazyce
Národní institut pro další vzdìlávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2017/2018 44. roèník Olympiády v èeském jazyce.
Školní kolo Olympiády se konalo ve ètvrtek 7. 12. 2017 v dopoledních hodinách v multimediální uèebnì naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích za úèasti 29 talentovaných ákù z 8. a 9. tøídy a za pedagogického dozoru vyuèující èeského jazyka a literatury Vladimíry ídkové. Soutì byla rozdìlena na jazykovou a slohovou èást. Úkoly áci øešili anonymnì pod pøidìleným
èíslem, co bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutìe.
Mezi úspìšné øešitele olympiády z èeského jazyka patøí Dominika Mareèková ze tøídy 9. B s 31 body, která za své jazykové a slohové znalosti získala prvenství v této soutìi. Na druhém místì se stejným poètem 29 bodù se umístily ákynì 9. ANina Kremlièková a Lucie Strnadová. Bronz s 28 body náleí Alenì Malaskové ze tøídy z 8. B.
Dominika Mareèková, Nina Kremlièková a Lucie Strnadová budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v èeském jazyce, které se uskuteèní v pondìlí 5. února 2018 v Šumperku.
Mnoho úspìchù pøeje našim soutìícím Vladimíra ídková, organizátorka školního kola Olympiády v èeském jazyce.

Koupím
starší filmové
i jiné plakáty
vyrobené cca do
roku 1980.
Tel. 608420808.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2018

Jak na inzerci?

Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Rozsvícení vánoèního stromu v našem mìstì
Úvodní slovo paní starostky Ivany Vokurkové zahájilo advent v našemmìsteèku - dobu èekání na nejkrásnìjší svátky roku. Paní Pavla Sedlaèíková, zastupitelka mìsta, seznámila místní obèany s programem. K vánoèní náladì pøispìlo v pátek 1. prosince 2017 v odpoledních hodinách i pìkné kulturní
vystoupení ákù ZŠ a MŠ v Hanušovicích – recitaèního a hudebního krouku pod vedenímsvých vyuèujících – paní uèitelky Vladimíry ídkové a Dagmar Pìnièkové.
Všichni pøítomní byli ji nedoèkaví a tìšili se na slavnostní rozsvícení vánoèního stromu a zapálení první svíce na adventním vìnci, který vyrobila paní Zlata Muroòová.
Pøíchod adventu v Hanušovicích odstartovalo i radostné vypouštìní balónkù s vánoèními pøáníèky dìtí.
Kdo mìl zájem, mìl monost bìhem probíhající akce ochutnat høejivé nápoje a dobré obèerstvení.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

Praktická pøednáška první pomoci v pátých tøídách
Jak zastavit krvácení? Jak poskytnout první pomoc èlovìku, který je v bezvìdomí? Jak jednat v situacích, kdy jde jinému èlovìku o ivot? Na tyto a další otázky našli áci pátých roèníkù odpovìï v rámci praktické pøednášky první pomoci, která se na naší škole
uskuteènila dne 18. prosince 2017.
Páté roèníky mají v pøedmìtu pøírodovìda v rámci vzdìlávacího obsahu (uèiva) zahrnuty „základy“ první pomoci u zlomenin, krvácení, bezvìdomí, šoku, zástavì dechu, omrzlin, popálenin a dalších rùzných drobných poranìní.
Cílem pøednášky bylo seznámit áky s „laickou“ pøedlékaøskou první pomoci tak, aby byli schopni zareagovat v praktickém ivotì na jednotlivé ivotu nebezpeèné a ohroující situace.
Souèástí prezentované výuky byly jak teoretické informace, tak i praktické ukázky první pomoci. áci si mohli na vlastní kùi na
pøítomných pomùckách a svých spoluácích vyzkoušet napø. Rautekùv manévr, uloení zranìného do stabilizované polohy, uvolnìní dýchacích cest (zapadlý jazyk), umìlé dýchání, zástavu krvácení aj. Dozvìdìli se také, na jaké èíslo mají v pøípadì nehody, úrazu, nálezu zranìné osoby apod. volat a jakým zpùsobem mají po telefonu komunikovat s lékaøem. Seznámili se s pojmy epileptický
záchvat, mdloba aj. V neposlední øadì se nauèili, jak poskytnout první pomoc pøi drobných poranìních, jako jsou napø. uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, pøisáté klíštì èi cizí tìleso v ránì.
Závìrem lze konstatovat, e praktická pøednáška byla uiteèným doplnìním teoretických informací z uèebnice a áci si tak mohli
urèité situace reálnì vyzkoušet a vizuálnì pøedstavit.
Podìkování patøí paní Köhlerové, vyuèující ze Støední zdravotní školy Šumperk, která celou pøednášku provázela. Díky její
ochotì a pøíjemnému pøístupu k dìtem probíhala celá prezentace srozumitelnì a profesionálnì. Vìøím, e se ákùm beseda líbila a e
si z ní odnesli uiteèné informace do praktického ivota.
Koordinátor pøednášky Tomáš Rajnoha
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