HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2018

èíslo 4

r oèník 24

cena 2 Kè

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

Zápis dìtí do MŠ Hanušovice na školní rok 2018/2019
Registrace k zápisu probìhne 4. 5. 2018, a to od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do
15.00 hod. v budovì MŠ. REGISTRACE JE NUTNÁ!
U registrace není potøeba pøítomnost dítìte. Pouze si vyzvednete tiskopisy, které
následnì necháte potvrdit pøíslušnými úøady, poté je budete dokladovat pøi zápisu.
Také se mùete informovat o samotném zápisu.
Zápis dìtí probìhne dne 14. 5. 2018, a to od 9.00 do 11.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod. v budovì MŠ.
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí pøi zápisu obèanský prùkaz a rodný
list dítìte. Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete nalézt na
http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pro dìti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou vìku pìti let, je od 1. záøí 2018 pøedškolní vzdìlávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní obèany Èeské republiky (ÈR), kteøí pobývají na území ÈR déle ne 90 dnù;
- naobèanyjiného èlenského státu Evropskéunie,kteøípobývajív ÈRdélene90 dnù;
- najinécizinceoprávnìnépobývatv ÈRtrvalenebo pøechodnìpo dobu delšíne90 dnù;
- na úèastníky øízení o udìlení mezinárodní ochrany.
Pokud ještì dítì do mateøské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce pøihlásit ve
spádové nebo jím vybrané mateøské škole v termínu zápisu.
Nepøihlášení dítìte nebo zanedbání péèe o povinné pøedškolní vzdìlávání je
povaováno za pøestupek. Povinné pøedškolní vzdìlávání se nevztahuje na dìti s hlubokým mentálním postiením.
Tìšíme se na Vás.
- mš

Zápis dìtí do ZŠ Hanušovice na školní rok 2018/2019
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne: 4. dubna 2018 v dobì
od 8 do 12 hod. a od 13 do 15 hod. REGISTRACE JE NUTNÁ!
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÙKAZ
zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná. Pokud Vám
termín registrace nevyhovuje, kontaktujte nás na telefonním èísle 581 030 200
nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu.
Zápis se uskuteèní ve støedu 11. 4. 2018 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost k zápisu
pøijít, nech nás rodièe kontaktují na telefonním èísle 581 030 200 nebo
osobnì v kanceláøi školy.

- zš

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2018

www.hanusovice.info

1

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Jednání è. 89 - 9. 2. 2018
- schválila program ZM è. 17
- projednala pøezkum výkonu pøedstavenstva VHZ
Jednání è. 90 – 5. 3. 2018
- schválila revokaci usnesení è. 1225/72/2017,
- souhlasila se stavbou „Oprava PZS v km 2,411 A 3,340 na
trati Hanušovice-Mikulovice“
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene-sluebnosti a povìøila starostku mìsta podpisem pøíslušné smlouvy
- souhlasila s pronájmem èásti DK Hanušovice Klubu 60+
Hanušovice, z. s., úèelem pronájmu je poøádání VH Klubu 60+
Hanušovice, z. s. a spoleèenské setkání seniorù pøi hudbì
- schválila prodej motorového vozidla Multicar M25
- schválila prodej motorového vozidla Avia A80
- schválila zveøejnìní zámìru o pronájmu nebytových
prostor v domì èp. 137 na st. pl. 196/2, zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice o celkové výmìøe 56,5 m2
- schválila zveøejnìní zámìru o pronájmu nebytových
prostor v domì èp. 137 na st. pl. 196/2, zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice o celkové výmìøe 55,8 m2.
- schválila návrh è. 1/2018 a 4/2018 na vyøazení knihovních
fondù z Mìstské knihovny Hanušovice
- schválila provedení drobných stavebních úprav kanceláøských prostor v objektu èp. 137 na ulici Hlavní v Hanušovicích,
náklady budou hrazeny nájemníkem
- souhlasila s provedením úprav osvìtlení v objektu èp. 137
na ulici Hlavní v Hanušovicích, a to konkrétnì v kanceláøích,
které jsou vyuívány organizací MAS Horní Pomoraví, o. p. s. a
Infocentrem, dle doloené cenové nabídky
- souhlasila s poøízením a umístìním schránkového panelu
pro všechny nájemníky objektu è. p. 137 na ulici Hlavní v Hanušovicích
- schálila zveøejnìní zámìru o pronájmu èásti st. pl. 373/3 zastavìná plocha a nádvoøí a dále pozemku parc. è. 2059/1 - trvalý travní porost, v kú. Hanušovice, o celkové výmìøe 150 m2
- schválila pronájem èásti Domu kultury Hanušovice FK Hanušovice, úèelem pronájmu je poøádání Šibøinek 2018
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice tìmto spolkùm a organizacím na základì jejich podaných ádostí: Myslivecký spolek Prameny Hanušovice, Tenisový klub Hanušovice, z. s., K2 Hynèice, spolek, Èeský svaz
vèelaøù, z. s., ST Hanušovice z. s., Støelecký klub AVZO Hanušovice p. s., SONS ÈR, z. s., Støedisko rané péèe SPRP, poboèka
Olomouc, Armáda spásy v ÈR, z. s., Svaz tìlesnì postiených v
ÈR, Hanušovice, Spoleènost Podané ruce, o. p. s., Spoleènì –
Jekhetane, o. p. s. Ostrava-Pøívoz, Kynologický klub Hanušo-

vice, Charita Jeseník, Sportovní klub Hanušovice, z. s., SPV
Hanušováèek, z. s., Spolek chataøù Vysoká u Hanušovic
- schválila uspoøádání akce „Den záchranných sloek 2018“
spoleèností Spoleènì – Jekhetane, o. p. s. v mìsíci kvìtnu 2018;
pøesný termín bude stanoven po dohodì s FK Hanušovice
- schválila úèetní závìrku pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ
Hanušovice za rok 2017
- schválila pøerozdìlení hospodáøského výsledku za rok 2017
pøíspìvkové organizace Základní a Mateøská škola Hanušovice
- schválila hospodaøení pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ Hanušovice za rok 2017
- schválila odpisový plán na rok 2018 pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila výsledek výbìrového øízení na poøízení projektové dokumentace pro územní a stavební øízení ke stavbì „Oprava
komunikace „II/369-Hanušovice“; pøedmìtnou nabídku podala
spoleènost CEKR CZ, s. r. o.
- doporuèila ZM obrátit se na dozorèí orgán VHZ, kterým je
dozorèí rada, s ádostí o provedení pøezkumu pùsobnosti výkonu pøedstavenstva
- vzala na vìdomí vyjádøení ke stavbì „Dešová kanalizaèní
pøípojka a ul. vpusti pro st. pl. 192 a 2315 v kú. Hanušovice"
- vzala na vìdomí vyjádøení ke stavbì „Oplocení a dešové
kanalizace“
- vzala na vìdomí oznámení o vstupu na pozemky parc. è.
127/4, 989 a 1006/1 v kú. Potùèník
- vzala na vìdomí koncepci údrby majetku mìsta Hanušovice, zelenì a zimní údrby
- vzala na vìdomí výroèní zprávu mìstské policie
- byla informována ve vìci Sateza, a. s., instalace kogeneraèní
jednotky
- vzala na vìdomí rozhodnutí – pozemky urèené k plnìní
funkce lesa
- vzala na vìdomí rozhodnutí o uloení pokuty provozovateli
MVE spoleènosti KRAFTWERK ZM, s. r. o.
- vzala na vìdomí informace o zápisu finanèního výboru –
kontrola pøíspìvkù
- vzala na vìdomí dohodu o poskytnutí pøíspìvkù na mzdové
náklady zamìstnavatele
- byla informována o Bezpeènostní zprávì o nápadu trestné
èinnosti a stavu veøejného poøádku ve sluebním obvodu OO
Hanušovice za období leden-prosinec 2017
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti MÚ Hanušovice
v oblasti poskytování informací za rok 2017
- vzala na vìdomí návrh na zvýšení odvodù do Sociálního
fondu mìsta Hanušovice
- byla informována o zápisu dìtí do ZŠ

OZNÁMENÍ OBÈANÙM - SVOZ BIOODPADU
První letošní svoz bioodpadu se uskuteèní v úterý 3. 4. 2018.
Svozový den bude vdy v úterý, jednou za 14 dní (sudý týden). František Ambroz
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Podìkování

Tímto bych chtìl podìkovat mìstu Hanušovice za finanèní pøíspìvek, který mi pomohl zúèastnit se nìkolika závodù se svými
malamuty.
Jednalo se o Hradecký MID (Hradec Králové – kolobìka), Janovièky (Janovièky u Broumova – bìky MID) – 5. místo a Šediváèkùv long (Deštné v Orlických Horách – bìky). Také si velmi cením všech drobnìjších individuálních pøíspìvkù, a ji finanèních, materiálních, nebo popø. zakoupení granulí èi pamlskù pro všechny naše ètyønohé miláèky.
Ještì jednou - VELKÉ DÍKY.
L. Kubíèek

Sbìrná
místa
v Hanušovicích:
Mìstský úøad
Hanušovice
a
Zlatnictví
Radek Urc
Dìkujeme
za
kadé víèko

Pivovar Holba vás zve na hudební podveèer s pivem a cimbálovou muzikou

DUBINA z Kromìøíe
Kde: Pivovarské muzeum, 1. patro Kdy: pátek 20. 4. 2018, od 18 do 22 hodin
Úèinkují: Ludìk Koutný - 2. housle a kontry, Jiøí Zavadil - cimbál, Miloš Bìák - 1. housle, Václav Krè – kontrabas
Vstupné zdarma. Rezervace míst: 724 776 384
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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 dubnu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Mária Vríèanová, Anna
Rùièková, Šarlota Vilèková,
Jana Skuèková, Jiøina
Beilová, Marie Oulehlová,
Jarmila Reichlová, Danka
Zatloukalová, Jiøina
Otáhalová, Zdenka Barèíková,
Františka Zavadilová,
Marie Moravanská, Ivana
Scholzová a Marie
Zatloukalová;
pánové Jan Fabiánek,
Antonín Kuèera, Jiøí Výleík,
Jiøí Škrla, Nikola Kolaøík,
Kvìtoslav Matych, Karel
Tlapák, Bronislav Kalman a
Radek Musil.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete, abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínáme

Toulky po okolí - Dolní Studénky 2.
V obci Dolní Studénky, o které jsme mluvili minule, ještì zùstaneme a povíme si pár
zajímavostí o tom, jak se místní, pøevánì èeské obyvatelstvo v minulosti bavilo a
sdruovalo.
Jako v kadé vesnici, ani tady nesmìli chybìt organizovaní hasièi. Místní Sbor dobrovolných hasièù vznikl 6. èervence 1893. K plnìní svého základního poslání zakoupil
sbor ji v pøíštím roce hasièskou støíkaèku za 230 zlatých tehdejší mìny. Kromì hašení
poárù a pomoci pøi mimoøádných událostech se aktivnì podílel na kulturní èinnosti
v obci. Po vzniku ÈR pøispìl na výstavbu pomníku J. A. Komenského. Na schùzi hasièù
té vznikla myšlenka postavit pomník padlým v první svìtové válce. Znaènou èástkou,
kterou hasièi získali z výtìku poøádaných akcí, pak pøispìli k jeho výstavbì. Pomník
byl slavnostnì odhalen 8. èervna 1924. V letech 1932 a 1933 si sbor postavil vlastní
zbrojnici a slavnostnì ji otevøel pøi pøíleitosti 40. výroèí svého zaloení. V roce 1949
provedli hasièi pøístavbu zbrojnice, jejich automobil znaèky Granit po nìkolik let pomáhal místním rolníkùm pøi podzimních pracích, pøi svozu brambor a øepy. Dodnes jsou
místní hasièi velice aktivní, poøádají spoleèenské a kulturní akce a zúèastòují se pravidelnì soutìí hasièù ve všech vìkových kategoriích.
Koncem 19. století se zaèaly i v našem kraji šíøit Tyršovy a Fügnerovy sokolské myšlenky. První jednotu v okolí zaloil v Bludovì v roce 1897 Rudolf Kordas a v roce 1902
do ní vstoupilo nìkolik muù z Dolních Studének. Ale ji 10. ledna 1904 se sešlo 28 nadšencù s cílem zaloit vlastní spolek. Zpoèátku se nacházeli ve svízelné situaci, nebo jim
chybìla místnost pro cvièení. Zavdìk vzali prostorami vesnických sálù a ji v prvním
roce èinnosti vykázal Sokol 121 cvièebních hodin za úèasti 1 704 dospìlých muù. Od
roku 1909 zaèaly se cvièením i eny a té proto byl ji v roce 1912 ustanoven výbor na
zøízení sokolovny. Ta byla po roce výstavby dána do provozu 28. 11. 1915. Èinnost Sokola pokraèovala velmi aktivnì i za první republiky, neustala ani za okupace. Po celou
tuto dobu mìli Sokolové spoleènì s hasièi svùj vlastní divadelní soubor, který zajídìl se
svými pøedstaveními i do širokého okolí. Po roce 1945 a dodnes jsou místní sportovci
velice aktivní. Obec proslavil hlavnì stolní tenis a volejbal, který se zde hrál od 60. let na
krajské a republikové úrovni.
Pùjèování knih a akce poøádané místní knihovnou mají svùj poèátek v roce 1886. Tehdy místní „knihomol“ František Stejskal zaloil ètenáøsko-zábavní spolek Rostislav, „za
úèelem šíøení vzdìlávání a lásky k mateøské øeèi“. Pozdìji také další spolky v obci, napø.
Dìlnický podpùrný a Tìlocvièná jednota Sokol, si zaloily vlastní knihovny pro zábavu
èi pouèení obèanù a pùjèovaly noviny a knihy svým obèanùm. Místní knihovna v pravém slova smyslu zaèala pùsobit od roku 1923 v jedné místnosti sokolovny. Od roku
1926 se pùjèovalo na Obecním úøadì. Do problémù se knihovna dostala po okupaci
Nìmci. Aktivní byla hlavnì místní nìmecká uèitelka, která nechala znièit 700 èeských
knih. Po válce se díky nadšencùm pùjèování obnovilo a trvá dodnes.
-hp

Co ještì Ti mùeme dát,
jen svíèku zapálit a kytici na hrob dát.
Dne 23. 4. by se doil 80 let
pan Jiøí Fedák.

Vzpomínka na rodièe
Èas plyne jak tiché øeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
U jen kytièky kvìtù na hrob Vám mùeme dát, chvilièku postát a tiše vzpomínat.
Dne 18. dubna a 16. srpna
2018 vzpomeneme
14. výroèí úmrtí
našich milovaných rodièù,
Arnošta a Ladislavy
Homolových.
S láskou stále vzpomínají
dcery Ladislava a Jana
s rodinami.

S láskou vzpomínají manelka, syn
Martin a dcera Anna s rodinami.
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Cestování po Evropì
Évora v Portugalsku
Do Portugalska jsme se v našem seriálu mnohokrát nepodívali, a tak to dnes trochu napravíme. Navštívíme pozoruhodné
mìsto, které bylo díky svým historickým památkám zaøazeno
na seznam památek svìtového dìdictví UNESCO.
Évora je správním støediskem rozlehlé provincie Alentejo,
její mírnì zvlnìné plánì se táhnou jinì od øeky Tajo. Mìsto
samo leí na nevysokém návrší obklopeném vinicemi, uprostøed malebné zemìdìlské krajiny.
Dìjiny mìsta jsou staré 2 000 let. Øímané nazývali toto místo
Liberalitas Julia a z antické doby se zachovaly impozantní zbytky Dianina chrámu (Templo de Diana). Dnes tu mùete vidìt
celkem 14 korintských sloupù spojených kládím, co z chrámu
dìlá nejvýznamnìjší øímskou památku v zemi. Pozdìji se Évora
dostala do rukou Vizigótù, v roce 715 mìsto dobyli Arabové a
jejich vláda zde trvala ètyøi a pùl století. Roku 1165 dobyl mìsto
køesanský rytíø Geraldo Sem Pavor a postupem èasu se stalo
jedním z nejdùleitìjších sídel portugalské øíše.
Èasto zde pobýval panovník se svým dvorem, konaly se zde
královské svatby a významné akce. Katedrála (Sé) byla vystavìna ve slohu rané gotiky koncem 13. století, pøilehlý klášter je
o století mladší. Èást výzdoby vèetnì hlavního oltáøe pochází
z období baroka. Krásnou stavbou je i nedaleký gotický kostel
sv. Jana Evangelisty, vysvìcený v roce 1485. Raritou je jeho vý-

zdoba, vnitøek je obloen drobnými keramickými kachlíèky
rùzných barev a tvarù, kterým zde øíkají azulejos.
První univerzitu zde zaloili jezuité v roce 1559. Poté co byl
jezuitský øád v 18. století v Portugalsku zrušen, se na univerzitì
pøestalo vyuèovat a Évora prošla obdobím úpadku. Historické
dìdictví tohoto neobyèejného mìsta se ale dochovalo, a proto se
dnes mohou turisté z celého svìta procházet ulicemi jako ivoucím muzeem. Historické jádro mìsta toti zùstalo v témìø nezmìnìné podobì. Staré mìsto je dodnes obehnáno mohutnými
hradbami a vévodí mu zmiòovaná opevnìná katedrála. Uvnitø
komplexu se nachází nìkolik stovek památkových objektù,
témìø kadá budova je v péèi památkáøù.
V Évoøe dnes ije asi 47 tisíc stálých obyvatel a i zde jsou místa, která musí kadý, kdo mìsto navštíví, vidìt. Je to pøedevším
kostel sv. Františka. Tam jsou v jeho kapli Ossos uloeny pozùstatky asi 5 000 mnichù. Kosti a lebky pocházejí i z jiných
chrámù a nìkteré jsou popsány rùznými nápisy (napø. „Kosti,
které jsou zde, èekají na ty vaše“). Hodnì turistù té zavítá k Paláci Vasca de Gamy, kde je okouzlí nádherná výzdoba. Patøí
k nìmu i udrovaná zahrada a pøilehlá køíová chodba v manuelském slohu s renesanèními nástìnnými malbami.
Za prohlídku jistì stojí i místní akvadukt. Byl postaven v letech 1531-1537 pro zásobování vodou. Jeho mohutné oblouky
se táhnou do vzdálenosti 9 kilometrù.
-hp

Naše zdraví (73) - Vejce
Snaíte se ít zdravì? Pak zapomeòte na varování související s nebezpeèným cholesterolem a vejce bez obav zaøaïte do svého jídelníèku. Vaše tìlo vám podle odborníkù podìkuje.
Podle výzkumù Centra zdraví, výivy a potravin je vejce velmi bohatým zdrojem vitamínu D, ze sortimentu nejèastìji konzumovaných potravin v ÈR dokonce zdrojem nejbohatším. Pouhých 100 gramù, co jsou asi dvì vejce velikosti M, prý staèí k tomu, abychom pokryli a tøetinu doporuèené denní dávky tohoto vitamínu. Kromì zmínìného vitamínu D, dále obsahují také vitamíny A,
B5, B12, B2, B6, E a K. Z minerálních látek je v nich obsaen vápník a fosfor, které podporují zdraví kostí, dále pak elezo a zinek,
které se starají o imunitu organismu. Najdeme v nich také bioaktivní látku cholin, který podporuje aktivitu našeho mozku od narození po celý aktivní ivot. U starších lidí pøispívá ke správnému fungování celé nervové soustavy.
Dalším benefitem vajec jsou antioxidanty lutein a zeaxantin. Ty napomáhají k obnovení oèní sítnice a následnì k prevenci zrakových poruch. Esenciální aminokyseliny, které jsou v nich také zastoupeny v plném poètu, jsou pro lidský organismus té nezbytné,
nebo si je sám nedokáe vyrobit. Lecithin, kterého je v jednom vejci a 1 700 mg, zase podporuje pamì a koncentraci.
Odborníci se také zabývali otázkou, jak zachovat všechny nutrièní hodnoty této potraviny. Podle nutrièních specialistù je nejlepším zpùsobem si vejce klasicky uvaøit. Záleí pak na vás, jestli preferujete variantu natvrdo, namìkko nebo nahnilièku. U té první
máte nejvìtší jistotu, e se vyhnete riziku nákazy salmonelou. Nebezpeèí infekce toti vzniká nejèastìji pøi konzumaci vajec vaøených namìkko, vajec do skla, vajec do bujónù nebo pøi nedokonalém propeèení volského oka. Je proto dùleité dbát na správný zpùsob pøípravy, ale také na skladování a manipulaci s vejci. Výraznì tak snííte riziko onemocnìní.
A na závìr ještì pár rad odborníkù ke konzumaci vajec. Jestli se rozhodnete pro smaená vejce, volte radìji tuk, který je stabilní i
pøi vyšších teplotách. Na pøípravu je prý nejlepší pøepuštìné máslo, které navíc dodá pokrmu správnou chu. Ideální je prý dát si
k vajíèkùm zeleninu, a syrovou, nebo tepelnì upravenou. Nejen e tím zvýšíte denní pøísun zeleniny, ale také doplníte další potøebné vitaminy a vlákniny. Dobré také je dát si vajíèka na snídani. Organismu tak dodáte dostatek energie a potøebné iviny na celý den.
Navíc vás na dlouhou dobu zasytí.
Poslední rada je pro vajíèkové gurmány. Podle nejnovìjších výzkumù je konzumace jednoho a dvou vajec dennì pro všechny
naprosto bez problémù. Tìm, kteøí mají problémy s cholesterolem, by ale mìli svou vášeò pro tuto potravinu radìji konzultovat se
svým lékaøem.
-hp
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Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde v Hanušovicích
Po tøíletém intenzivním vyjednávání s KÚ Olomouc se podaøilo zajistit sociální slubu pro dìti a mláde, a to pøímo ve mìstì Hanušovice.
Jedná se o slubu pro dìti a mladé lidi ve vìku od 10 do 21 let, které nemají smysluplné vyuití volného èasu, vykazují drobné nedostatky v chování, na které rodièe nemají èas, anebo dìti, kterým rodièe nemohou hradit drahé krouky. Je to zaøízení pro všechny,
kteøí chtìjí svùj volný èas, po vyuèování, trávit zajímavì, ve spoleènosti vrstevníkù, kamarádù a také profesionálù z øad sociálních
pracovníkù, kteøí jsou schopni pomoci nejen dìtem, ale i jejich rodinì.
V rámci veøejné soutìe, která probìhla v roce 2017, byla vybrána renomovaná nestátní nezisková organizace Spoleènost Podané ruce, o. p. s. se sídlem v Brnì, která obdobná zaøízení provozuje v Olomouci, Zábøehu nebo Mohelnici a má bohaté zkušenosti
s vedením a provozem této sluby.
Základním smyslem sluby je motivovat a podporovat dìti a mláde k aktivnímu pøístupu k ivotu, k øešení osobních problémù,
zejména v období dospívání, prostøednictvím poskytovaných sociálních slueb. Mezi tyto sluby patøí poradenství, informaèní servis, preventivní aktivity zamìøené na rùzné sociálnì patologické jevy (napø. uívání drog, gambling, šikana apod.), douèování a
v neposlední øadì také nabídka širokého spektra volnoèasových aktivit. Všechny sluby jsou poskytovány anonymnì a bezplatnì.
S mladými dospìlými - do 26 let - se pak pracuje individuálnì - formou poradenství.
Sluba vznikla na základì absence podobného typu sluby v lokalitì Hanušovic a je podpoøena finanènì Olomouckým krajem a
zaøazena do sítì sociálních slueb. Ze strany klientù i veøejnosti se NZDM tìší velké podpoøe. Momentálnì je sluba realizovaná
jedním sociálním pracovníkem, ale brzy bude posílena o dalšího pracovníka. Nepodaøilo se zatím najít vhodné prostory pro realizaci této sluby, take prozatím je realizována formou tzv. terénní práce pøímo v ulicích mìsta, co znamená, e pracovník pøímo na
ulici, autobusové zastávce, nádraí, pøed školou, obchodem i jinde oslovuje dìti a navazuje tak s nimi první kontakt pro další spolupráci. Sluba si u získala první klienty, kteøí na aktivity pracovnice reagují s nadšením.
Proto upozoròujeme, e dìti jsou pracovníkem aktivnì vyhledávány a oslovovány. Podrobný kontakt na pracovnici sleènu
Apaèovou uvádíme níe v èlánku, pokud by náhodou rodièe mìli pochybnosti, s kým jejich dítì komunikuje, a chtìli si skuteènost
ovìøit.
Terénní pracovnice dojídí do Hanušovic prozatím dle orientaèního rozpisu:
Pondìlí 11.00 – 17.00 hod.
Úterý 11.00 – 17.00 hod.
Ètvrtek 11.00 – 17.00 hod.
Lze vyuít i kontaktu pøes mobilní telefon èi mail:
NZDM v Hanušovicích, Andrea Apaèová, Dis.,
tel.: 773 743 569, E-mail: apacova@podaneruce.cz

Obracíme se na ètenáøe s prosbou!
Hledáme vhodné prostory pro ambulantní formu poskytování sluby NZDM. Poadavky jsou bohuel velmi pøísné, jedná se o
nebytový prostor, který je vybaven nebo který je moné vybavit dvìma WC a je relativnì v centru obce. V pøípadì, e o takovém
prostoru víte nebo jej dokonce vlastníte a chcete nabídnout k pronájmu za úplatu, je moné kontaktovat pøímo sleènu Apaèovou
nebo moji osobu na MÚ Hanušovice.
Na závìr krátkého pøedstavení nové sluby bych ráda vyvrátila nìkteré mýty, které o podobných zaøízeních, nìkdy z neznalosti,
mezi lidmi kolují. Rozhodnì se nejedná o zaøízení pro Romy. NZDM je otevøeno všem dìtem bez ohledu na vìk, rasu, sociální status
èi pøíjmovou situaci rodièù. V tom je jeho smysl, e poskytuje zázemí všem, kteøí o to stojí, základním principem je dobrovolnost.
Se všemi dìtmi je tam jednáno slušnì, s plným respektem k jejich potøebám a jejich individuálním vlastnostem. Všem dìtem poskytuje bezpeèné a vlídné prostøedí pro øešení jejich problémù, a jsou jakkoliv závané.
V pøípadì, e se chcete dozvìdìt víc, mùete kontaktovat sociální pracovníky MÚ Hanušovice nebo pøímo „teréòáka“. Pøípadnì
se mùete podívat na webové stránky Spoleènosti Podané ruce, kde najdete všechny informace o NZDM. Inspirací vám také mùe
být NZDM Rachot spoleènosti Pontis, o. p. s. Šumperk.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS na Hanušovicku a sociální pracovník

Koupím staré
filmové plakáty:
A3, A1, „nudle",
ale i další formáty.
Pošlete prosím SMS
(zavolám zpìt) nebo
pøímo volejte:
775 246 824.
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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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