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

Váení spoluobèané,
s úèinností k 25. 5. 2018 zaèalo platit Naøízení EU o ochranì osobních údajù, tzv. GDPR.
Mìsto Hanušovice i Základní a Mateøská škola Hanušovice se aktivnì pøipravují na tuto novou legislativu a èiní øadu technických opatøení k zabezpeèení vašich osobních údajù. Na
webových stránkách výše zmínìných institucíjsou zøízenyzálokys názvemGDPR, kde siji
nyní mùete podrobnìji seznámit s nìkterými pojmy.
Naøízení (EU) 2016/679 (GDPR) pøedstavuje právní rámec ochrany osobních údajù platný
na celém území EU, který hájí práva obèanù proti neoprávnìnému zacházení s jejich daty a
osobními údaji.
V souladu s tím dále obecné naøízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotèených zpracováním, a to: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a
proè, a domáhat se dodrování pravidel, vèetnì nápravy stavu. GDPR klade dùraz na
vymahatelnost práv lidí a povinností správcù (odpovìdných za zpracování). Obsahuje
propracovanìjší a nároènìjší pravidla pro zvláštní kategorie údajù a zpracování a souèasnì vymáhá od správcù a zpracovatelù výraznì aktivnìjší pøístup, zejména se jedná o
to, e pøed zahájením nového zpracování je tøeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajù (DPIA) a zvolit vhodné nástroje ochrany údajù. Správce
má tedy povinnost ochránit osobní data pøed moným zneuitím, a to pøedevším
pouitím pøimìøených reimových opatøení a vyuitím nejmodernìjších bezpeènostních opatøení v rámci IT technologií.
Eva Pospíchalová, povìøenec pro ochranu osobních údajù

Pivovar Holba vás zve
na 2. besedu na téma:
Slovenští reemigranti z Rumunska
po 2. svìtové válce
v Hanušovicích a okolí
(Staré Mìsto, Malá Morava, Králíky)
Lektor: Radek Ocelák, M. Sc.
Kde: Pivovarské muzeum, 1. patro
Kdy: sobota 23. 6. 2018 v 15 hodin
Vstupné zdarma

Pøijmeme brigádníky
Pivovarská restaurace Hanušovice,
Zábøeská 265, pøijme brigádníky
(studenty) na obsluhu (èíšník/servírka)
do restaurace na období letní sezony
v mìsících èerven-záøí 2018.
Informace na tel. èísle 732 650 113
nebo pøímo v restauraci.

Bronzová medaile z Mistrovství svìta
v benè pressu RAW
Ve dnech 14.-19. 5. 2018 se konalo v Helsinkách ve Finsku 3. Mistrovství svìta
muù, en a masters v benè pressu RAW, kterého se úèastnila i poèetná výprava Èeské
reprezentace (9 závodníkù).
Mistrovství se konalo ve velmi pìkném prostøedí Kongresového centra v Hotelu Cumulus za úèasti 568 závodníkù z celého svìta, z toho 360 muù a 208 en. Èeská výprava se neztratila a vybojovala 6 medailí - z toho 1 zlatou, 3 støíbrné a 2 bronzové.
Na tomto mistrovství opìt nastoupil za Èeskou republiku i zástupce našeho spolku
Lubomír Rùièka, kterému se ve své kategorii M2 nad 120 kg po velkém a taktickém
boji podaøilo vybojovat výkonem 200 kg bronzovou medaili, co je ji jeho 3. cenný
kov z vrcholných soutìí.
Závìrem chci podìkovat všem za podporu, a to pøedevším mìstu Hanušovice a Pivovaru Holba Hanušovice.
Za Silový trojboj Holba Hanušovice, z. s., pøedseda Lubomír Rùièka.
(Fotopøíloha na stranì 9.)

Úklid odpadkù ve Vysokých ibøidovicích
Pøi pøíleitosti úklidové akce „Ukliïme Èesko“ a zároveò v rámci svìtového Dne
Zemì jsme se rozhodli uklízet odpadky ve Vysokých ibøidovicích a uèinit tak naše
ivotní prostøedí zdravìjší a hezèí.
„Ukliïme Èesko“ je dobrovolnická úklidová akce, probíhající v celé Èeské republice. Jejím cílem je uklidit nelegální èerné skládky, nepoøádek a odpadky na veøejných
prostranstvích, kolem silnic apod.
(pokraèování na 2. stranì)
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Úklid odpadkù ve Vysokých ibøidovicích
(dokonèení z 1. strany)
V sobotu 21. dubna nám poèasí pøálo více ne dost, pìknì jsme se zapotili. Ve sloení 7 dìtí, 5 dospìlých a 1 pejsek jsme si uili
parádní procházku spojenou s dobrým skutkem. Prošli jsme „horní“ i „dolní“ ibøidovice, èásteènì i èervenou turistickou trasu od
tábora Úsvit smìrem na Bystøinu. Bìhem dopoledne jsme sesbírali nìkolik pytlù rozlièných odpadkù!
Dìkujeme všem, kdo jste pomohli a pomáháte, a u skupinovì, nebo individuálnì.
Jitka a Radek Urbanovi, Vysoké ibøidovice

Výzva pro obyvatele Hanušovic

Hledejme nový název pro Centrum
Projekt „Multifunkèní centrum sociálních slueb“ vznikl z potøeby vedení mìsta zlepšit ivot obèanù Hanušovic a okolních obcí.
Mìsto hledalo pøíleitost, jak umonit obèanùm aktivnì trávit svùj volný èas, øešit své záleitosti, setkávat se a vést spokojený a plnohodnotný ivot v kadé etapì svého ivota.
Zásadním problémem byly chybìjící prostory, na kterých by se uvedené aktivity daly postavit. Øešení se našlo v podobì staré,
zchátralé budovy Èeských drah, která døíve slouila jako ubytovna pro zamìstnance a administrativní budova. Èeské dráhy nabídly
mìstu Hanušovice objekt ke koupi. Mìsto tento objekt zakoupilo v roce 2016 a zaèalo hledat monosti, jak v rámci rozsáhlé investièní akce objekt opravit, zvelebit a vyuít pro potøeby obèanù.
Projekt MCSS (Multifunkèního centra sociálních slueb) tedy našel oporu ve výzvì IROP 30 – Rozvoj sociálních slueb v sociálnì vylouèených lokalitách, která byla vyhlášena v rámci cíle smìøujícího k sociálnímu zaèleòování a jeho nositelem je Evropská
unie spoleènì s Ministerstvem pro místní rozvoj. Projekt se bude realizovat v centru obce Hanušovice. Pokud se vše podaøí, mìlo by
zde vzniknout zázemí pro poskytovatele sociálních slueb, bude tu umístìna knihovna, prostor pro spolky, spoleèenské místnosti,
krásné tøídy pro Základní umìleckou školu Šumperk, taneèní sál pro dìti i dospìlé atd.
Azde se nabízí prostor pro hledání nového názvu, jména pro novì vznikající Centrum. Rádi bychom tedy oslovili Vás, naše obèany, abyste vymysleli zajímavé, nevšední, neotøelé názvy, jak by se nové Centrum mohlo jmenovat, a pøedali své nápady úøedníkùm
mìsta. Pokud budete chtít uvést své iniciály, mùete, nejlepší nápad bude ocenìn a jeho tvùrce obdrí od mìsta pøíjemné podìkování.
Jak tedy bude moné návrhy doruèit?
1. E-mailem na adresu pospichalova@mu-hanusovice.cz
2. Osobnì u p. Evy Pospíchalové, kanc. è. 209
3. V zalepené obálce do schránky na vstupních dveøích do Úøadu
4. Telefonicky na è. 583 034 423
Návrhy pøijímáme prùbìnì do 30. 6. 2018.
Tìšíme se, e se do naší výzvy zapojíte v hojném poètu. Bliší informace podá p. Pospíchalová.

Promítej i ty! ve Šléglovì
Tøi kvalitní dokumentární filmy z festivalu Jeden svìt budou ke zhlédnutí ve Šléglovì.
V rámci projektu Promítej i ty! se uskuteèní v pátek 8. èervna projekce ve Šléglovì èp. 44 od 16 hodin. Minipøehlídka nabídne dokumenty Meèiar, Šit kredit a Nic jako døív. Zájemci mohou zhlédnout buï jednotlivé filmy, nebo celý festival, nutná je však elektronická registrace, odkaz je uvedený na facebook.com/jesenikydivadelni v událostech. Souèástí minipøehlídky bude opékání
špekáèkù a neformální diskuze. Akci podpoøil zapsaný spolek Aktivní Pomoraví.
-jd
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Recitovali jsme ke Dni matek v Domì kultury v Hanušovicích
V nedìli 13. kvìtna 2018 v odpoledních hodinách potìšili áci z recitaèního krouku pøi Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích svým zdaøilým kulturním programem ke Dni matek maminky a babièky ze Svazu zdravotnì postiených obèanù v našem
mìstì.
Pìkný pøednes dìtí pohladil jejich srdíèka a mnohé z pøítomných dojal k slzám. Dìti mìly velkou radost z pøipravených dáreèkù
v podobì sladkých odmìn. Vedoucí recitaèního krouku – paní uèitelku Vladimíru ídkovou potìšila kytièka, kterou ji pøedal pan
Oldøich Vojtek jako podìkování za pøipravené vystoupení.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

S Brouèky na pou

V sobotu 12. kvìtna 2018 se u kostela Boího Tìla nad Bludovem (u tzv. kostelíèka) uskuteènila ve spolupráci s Centrem pro rodinu tradièní Charitní pou, která je podìkováním tøíkrálovým koledníkùm za jejich pomoc a obìtavost pøi lednovém koledování.
Tentokrát jsme se s více ne sedmdesáti úèastníky ponoøili do pohádky Brouèci od Jana Karafiáta. Pro dìti bylo pøipraveno osm stanoviš, kde mohly projít celým pøíbìhem Brouèka, jeho rodiny a pøátel.
Vše zaèalo tím, jak se Brouèek snail sfouknout mamince ohníèek, ale kouø mu vešel do oèí, take si honem musel jít opláchnout
oèi ke studánce. Na prvním stanovišti dìti šplhaly po ebøíku, foukaly do komína a šly si opláchnout oèi k nedaleké studánce. Ato u
na dìti èekala kmotøièka, která je uèila rozíhat lucernièku, aby mohly jako Brouèek svítit lidem. Také pomohly kmotøièce najít a
naskládat døevo na zimu, aby si mìla kmotøièka èím zatopit a bylo jí hezky teplo. O kousek dál u tatínek uèil Brouèka létat, a tak dìti
lezly po provazovém ebøíku, podlézaly lano a chodily po provaze. A to všechno s lucernièkou! Létání Brouèkovi ze zaèátku moc
nešlo, a tak se hned pøi prvním silnìjším poryvu vìtru potloukl. Na ètvrtém stanovišti dìti ovazovaly Brouèkovi ruku obvazem, dávaly ji do šátku a øíkaly mu básnièku nebo písnièku, aby se zranìní lépe hojilo. Pak dìti uslyšely z dalšího stanovištì pláè, a kdy pøišly blí, našly Verunku, která se ztratila. A tak ji se šátkem pøes oèi vedly podél provazu mezi stromy a k ní domù. O kousek dál dìti
našly moc smutnou Berušku. Nakreslily jí kamínky pestrými barvami, aby se rozveselila. Potom si zahrály na brouèka Kovaøíka a
vezly Berušce a Brouèkovi na svatbu tøi kulièky hroznového vína (tøi nafouknuté balonky v dìtských koleèkách). Zdá se to jako jednoduchý úkol, ale staèil sebemenší vìtøíèek, balonky z koleèek vypadly a dìti musely zaèít zase od zaèátku. Ale to u byl skoro konec pøíbìhu a s ním i Berušèina a Brouèkova svatba. Zde se plnily úkoly ve dvojicích. Slalom mezi fáborky, skákání v pytlích,
hledání brambor na slavnostní obìd i další. Akdo všechny úkoly splnil, dostal na konci od nevìsty a enicha sladkou odmìnu.
Pro tøíkrálové koledníky a další hladovce se u ohnì opékaly klobásky. Slavnostním zakonèením byla mše svatá slouená otcem
Ottou Sekaninou za všechny koledníky a charitní dílo. I kdy to vypadalo, e se po poledni pøiene bouøka a vše promáèí, nestalo se
tak a všichni si uívali krásného dne a do pozdního odpoledne. K realizaci Charitní poutì pøispìlo mìsto Šumperk. -chš

Pomozte rodinám s vánì nemocnými dìtmi
Váení spoluobèané,
na mìsto Hanušovice se obrátila s ádostí o pomoc a také prezentaci svých aktivit nadace Dobrý andìl. Øada z Vás jistì zaznamenala reklamu této neziskovky v televizi. Pøedstavujeme Vám tedy její aktivity. Úplné informace o nadaci vèetnì zajímavé mapy
„dobrých andìlù“, tøeba právì za Hanušovice nebo místo, které Vás zajímá, najdete na webových stránkách. Nakouknìte.
47 rodin ze Šumperska ji dostalo finanèní podporu nadace Dobrý andìl, která pomáhá rodinám, v nich se dítì potýká s váným
onemocnìním. Díky kadomìsíèním pøíspìvkùm dárcù – Dobrých andìlù – mohou všechny tìkosti zvládat lépe alespoò po finanèní stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potøebují!
„Dìtí s váným onemocnìním, jejich rodiny by potøebovaly finanèní podporu, je mnohem více. Rodièe èasto neví, e u nás mohou o pøíspìvek poádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšíøila,“ øíká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý andìl. „Nìkterým
rodinám poradí lékaøi èi sociální pracovníci pøímo v nemocnici, jiným pomoc doporuèí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i pøesto
tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobøí andìlé pravidelnì kadý mìsíc podporují rodiny s nezaopatøenými dìtmi, které zasáhlo váné onemocnìní. Typicky se
jedná o onkologické onemocnìní, selhání ledvin èi jater, váné metabolické poruchy, nemoc motýlích køídel a další tìká kombinovaná postiení. Kromì dìtských pacientù podporují také rodiny s dìtmi, v nich onemocnìl rakovinou jeden z rodièù.
Jak mùete pomoci právì vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vánì nemocným dítìtem, neváhejte jí pomoc nadace doporuèit. Kontakt je velmi jednoduchý – staèí zavolat nebo napsat e-mail, a pracovníci ji zajistí vše potøebné. Dùleité je nebát se ozvat, Dobøí andìlé rodinám rádi
pomohou.
Staòte se i vy Dobrými andìly!
Staèí krátká registrace na www.dobryandel.cz a mùete zaèít pøispívat. Vaše finanèní pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléøe. Díky svému Andìlskému úètu si navíc mùete pøeèíst konkrétní pøíbìhy rodin, kterým pomáháte.
-da
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 èervnu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Ludmila Sklenáøová,
Františka Èuntová, Dana
Staòková, Lenka Karnošová
a Eva Moravanská;
pánové Jan Novák, Josef
Gronych, Vladimír Kuchaø,
Kvìtoslav Pluhaø, Josef
Burian, Petr Nohel a Miroslav
Šulaj.
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
Dne 26. 5. 2018 by se doil
85 let drahý manel, tatínek,
dìdeèek a pradìdeèek,

pan Viktor Gural.
Kdo jste ho znali a mìli ho rádi,
vzpomeòte s námi.

Toulky po okolí - Vodopády v okolí
Pomalu konèí jaro, blíí se èas prázdnin a dovolených, a tak je tu období, ve kterém se
vydáváme na výlety po okolí. Dnes si povíme o nìkolika zajímavých místech nedaleko
našeho mìsta, kde si jistì pøi procházkách v pøírodì odpoèinete od ruchu dnešní doby.
O lebském vodopádu, který se nachází pár kilometrù od Hanušovic, jsme si ji povídali, pøipomenu, e ho najdeme nedaleko hlavní silnice na Králíky smìr leb.
Vodopád na Malé Moravì je vysoký zhruba 7 metrù. Na mapách jsou vyznaèeny dva
vodopády, v jednom pøípadì jde však spíše o kaskádu se silným hukotem a stupòovitou
skluzavkou. Jestlie ho chceme navštívit, výchozím místem je obec Malá Morava, zastávka Pohostinství. Silnièní znaèení zde ukazuje šipku smìr Sklené 4 km, kam se vydáte a pøijdete a na koneènou autobusové zastávky (ti ménì zdatní dojedou a sem). Obec
Sklené je zajímavá tím, e zde stála v 15. století skelná hu. V obci mùete spatøit té barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z roku 1689, ve stráni nad severním okrajem vesnice
se nachází rokoková socha P. Marie z roku 1771. Od horní zastávky budete pokraèovat
po zelené turistické znaèce, stále podél øíèky Malé Moravy (po levé ruce) s mírným stoupáním k cíli. Asi po 1,5 km, kdy se cesta prudce zatáèí doleva pøes hráz potoka, se dostanete pøímo k cíli cesty. Ti pohodlnìjší se vlastními motorovými vozidly nebo na kole
dostanou a za hráz ke krmelci, kde je vhodné místo na zaparkování. Odtud se vrátí 50
metrù zpìt a mohou obdivovat krásnou pøírodní scenerii vodopádu, kaskád a skluzavek.
Výchozím místem k vodopádu na Poniklém potoce je rozcestník v Koutech nad Desnou – centrum – bus. Odtud vyrazíte po luté turistické znaèce smìrem na Poniklý potok
(2 km). Pak ji stoupáte neznaèenou cestou podél potoka a k cíli. Vodopád je jednostupòový, širokoproudý a hlavnì v jarním období je bohatì napájen vodami z tajícího snìhu.
V létì a na podzim je pak v období deštivého poèasí té hojnì napájen vodou. Podniknout túru za tímto jedním z nejkrásnìjších vodopádù na Moravì však mohou pouze zdatnìjší turisté, bohuel tady se èlovìk musí spolehnout pouze na svoje nohy, ádná
pohodlná cesta sem nevede.
Nejvyšším vodopádem, o kterém si dnes povíme, je na Borovém potoce. Je vysoký
8,3 metru, je vícestupòový a víceramenný s peøejemi a celkovì pøekonává výškový rozdíl 14 metrù. Nachází se té v lokalitì Kouty nad Desnou a pro nás turisty je nejvhodnìjším výchozím místem horní stanice lanovky Pod Medvìdí horou. Dáte se po modré
znaèce, na které je uvedeno: „Vodopád na Borovém potoce – 1 km“, a nemùete zabloudit. Samotný vodopád se nachází v hlubokém a úzkém údolí potoka. V horní èásti voda
vìtšinou „kloue“ po skalním podloí, v dolní èásti pak volným pádem pøekonává pøevis
a na patì se pak tøíští o dno jezírka. Nakonec stéká dál po skále, kde v délce 25 a 30 metrù protéká potok soustavou peøejí a drobných kaskád. Túra není nároèná, pomalou chùzí
ji zvládnou i senioøi.
-hp

Manelka Vìra, dcera s rodinou,
syn s dcerami a ostatní pøíbuzní.

Vzpomínáme
Dne 10. 6. 2018 uplyne 18 let od
úmrtí naší maminky, babièky
a prababièky,

Dne 30. 6. 2018 uplyne 23 let, co
nás opustil tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek,

paní Ludmily Honesové.

pan František Šor,
který by 5. 6. 2018 oslavil
své 95. narozeniny.
Za celou rodinu, syn Jiøí.
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Cestování po Evropì
Odense
Dánsko v našem Cestování zase tak èasto nenavštìvujeme,
a tak to dnes trochu napravíme a podíváme se do mìsta, kde
spatøil svìtlo svìta snad svìtovì nejznámìjší pohádkáø, Hans
Christian Andersen (1805-1875).
Odense není ádné velkomìsto, ije zde asi 160 000 stálých
obyvatel, ale na svého slavného rodáka jsou místní náleitì pyšní. Andersena všem pøipomíná hlavnì muzeum ve starém mìstì a také dùm, v nìm spisovatel strávil dìtství. Moderní kulturní
centrum Fyrtojet (Køesadlo) zase zve hlavnì dìti na cestu oivlými Andersenovými pohádkami. Navíc se zde kadoroènì na
jeho poèest koná festival ve skanzenu Den Frynske Landsby.
Kdyby se mohl známý rodák do mìsta vrátit dnes, snadno by našel budovy, které tu stály ji za jeho ivota. Patøí mezi nì mnoho
hrázdìných domù a také cihlová katedrála svatého Knuty (Sant
Knuds Kirke), postavená ve 13. století na základech pùvodní církevní stavby. Kostel pøedstavuje jednu z nejlepších gotických
staveb v zemi a je zasvìcen patronu Dánska sv. Knutovi, který
byl v roce 1086 právì zde zavradìn. Druhým dùleitým støedovìkým chrámem je kostel sv. Jana (Sct. Hans Kirke). Mají zde i
krásnou radnici, která byla vystavìna v monumentálním slohu
v 19. století.
Je také tøeba pøipomenout, e Odense leí na ostrovì Fyn a
s moøem jej spojuje hluboký prùplav. Dopravní napojení mìsta
se výraznì zlepšilo v 90. letech 20. století, kdy byl otevøen most

pøes úinu Storebaelt, spojující Fyn se sousedním ostrovem Sjaelland. V minulých dobách se v místním pøístavu stavìly lodì,
které brázdily vody øek a moøí po celé zemìkouli. Dnes ji zašlou
slávu lodí a moøských vlkù pøipomínají pouze zachovalé zbytky
dokù a vyprávìní pamìtníkù a jejich potomkù v námoønických
krèmách pøi dobrém, ale pro nás dost drahém pivu. Stavbu lodí
ale nahradila jiná výnosná èinnost. Pøi procházce po pøístavu
dnes narazíte vedle prùmyslových center na èetné rekreaèní plochy, nebo se ekonomika mìsta soustøeïuje na sluby pro návštìvníky a rozvíjející se turistický ruch.
Nejvíce turistù navštìvuje Odense v období od kvìtna do záøí.
To proto, e v ostatních mìsících je tu pomìrnì chladno a dny
jsou krátké. Pøesto je zde k vidìní pro kadého návštìvníka nespoèet dalších zajímavostí. Mùete napøíklad navštívit jediné dostihové závodištì v zemi, kde mùete vidìt koòské dostihy,
závody klusákù a zde velmi populární závody chrtù. Ve skanzenu
Den Frynske Landsby vás jistì zaujmou exponáty dánských venkovských stavení stavìných do roku 1850. Krásné je také místní
Oceanium, které nabízí fascinující výpravu po stopách jihoamerické fauny a flóry, vèetnì ivota pod vodou. V Odinovì parku si
zase mùete prohlédnout repliku Odinovy vìe. Pùvodní vì tu
byla od roku 1935 a svojí výškou 177 metrù „témìø“ konkurovala
Eiffelovì vìi, ale v roce 1944 ji vyhodili do povìtøí.

-hp

Naše zdraví (75) -Výrobky ze sóji
Kdy se v 90. letech 20. století otevøely hranice do západních státù, pøineslo to s sebou také otevøení našeho trhu novým produktùm i potravinám. Pamìtníci tìchto let si jistì vzpomenou, s jakým nadšením jsme vítali vše nové v gastronomii, jak jsme propadali
módním potravinám. K tìm patøila také sója a vše z ní vyrobené.
Za celosvìtovým boomem sóji stojí lobby potravináøských firem v USA, které chtìly vyrábìt levný rostlinný olej. Dr vzniklou
pøi lisování oleje bylo tøeba nìjakým zpùsobem zuitkovat. Vznikl tak izolovaný sójový protein, který se tak stal souèástí sójových
polotovarù. To vedlo k tomu, e se za oceánem mezi léty 1992 a 2006 prodej sójových potravin vyšplhal z 300 milionù dolarù na neuvìøitelné 4 miliardy. Jene s tìmito produkty to zase není tak jednoduché. Kdybychom toti podobnì jako v asijských zemích jedli
sóju fermentovanou, bylo by vše v poøádku. Vyrábí se z ní kvalitní sójové omáèky, fermentovaný sójový sýr, pasta k ochucování polévek a omáèek apod. Do tìla se nám tak dostává vzácný a potøebný vitamín K.
Problém však je, e sója se na náš stùl dostává buïto nefermentovaná, nebo ve formì ji zmiòovaného izolovaného sójového proteinu. Pøemíra konzumace takto prùmyslovì upravované sóji mùe potlaèovat správnou funkci štítné lázy a vyuití nìkterých
ivin, zejména vápníku, hoøèíku a eleza. Omezeno mùe být také trávení bílkovin.
Sójový nápoj (oznaèení mléko se u 20 let nesmí pouívat) vzniká rozdrcením sójových bobù, které se následnì vylouhují ve
vodì a poté vaøí. I na ten však mají odborníci rozporuplný názor. V nìm obsaené fytoestrogeny èást odborné veøejnosti vyzdvihuje
jako ádoucí pro lidský organismus, jiní v nich vidí riziko vzniku nádorových onemocnìní, další tvrdí, e naopak sniují riziko rakoviny. Kromì negativního vlivu na štítnou lázu vìdci upozoròují, e sója je silným alergenem, proto by sójový nápoj nemìl být
podáván dìtem mladším 3 let.
Všichni se ale shodují v názoru, e zdravý èlovìk by rozhodnì nemìl kravské mléko nahrazovat tím ze sóji. Má toti mnohem
niší biologickou hodnotu bílkovin i vyuitelnost minerálù. Proto jeho dlouhodobá konzumace vyaduje úpravu jídelníèku tak,
abychom do organismu tyto látky dodali z jiných zdrojù. Na druhou stranu sójový nápoj neobsahuje cholesterol a laktózu, proto jej
èasto vyhledávají lidé léèící se s tìmito problémy.
Jak jste se právì doèetli, na konzumaci výrobkù ze sóji jsou rùzné názory. Já osobnì se drím názoru svých babièek, které tvrdily,
e jíst se má to, co se urodilo nebo vzniklo u nás. Nikomu neberu jeho názor, ale kvalitní vepøový nebo kuøecí øízek nenahradí ten
sójový a kvalitní kravské mléko nenahradíte ani tou nejkvalitnìjší náhrakou.
-hp
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Prodám matraci Grace – zdravotní
Rozmìr 190x85 cm, výška 24 cm,
pouívaná jen 3 mìsíce.
Pùvodní cena 3400,- Kè,
nyní 1500,- Kè.
Telefon: 603 397 804

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

Jak na inzerci?

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

SOUKROMOU INZERCI
KOMERÈNÍ INZERCE
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.
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Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Foto pøíloha z Mistrovství svìta v benè
pressu RAW - úspìšný reprezentant ÈR
Pan Lubomír Rùièka
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