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Hkino
Vážení a milí spoluobčané,
již v našem hanušovickém zpravodaji listopadového čísla roku 2019
jsme vám představili koncept „KinoCaffé, aneb starý nápad v novém
kabátě“ a jelikož jsme nevěděli, že do našich životů začátkem roku
2020 vstoupí pandemie Covidu, nemohli jsme tak naše KinoCaffé v
KD Hanušovice otevřít ve slíbeném termínu.
Jak jistě všichni víte, covidové uzávěry různého typu a rozsahu probíhaly v průběhu dvou let a my stále čekali na vhodný okamžik otevření našeho staronového Hkina.
Proč změna názvu z KinoCaffé na Hkino?
Jak je již z názvu KinoCaffé zřejmé, součástí kina měla být i malá
kavárna. Rozhodli jsme se, že v první fázi otevření našeho H-kina tuto
službu nebudeme poskytovat. Tím nechceme říci, že v budoucnosti
dle zájmu tuto službu nezrealizujeme, budeme nadále sledovat vaše
požadavky na fungování a zkvalitňování služeb. Proto jsme se rozhod-

li změnit název z KinoCaffé na Hkino.
Kdy budeme Hkino otevírat?
První promítání by mělo proběhnout v měsíci září tohoto roku.
Bližší informace o konkrétních termínech a promítaných titulech vám
zavčas poskytneme.
Naše nové Hkino budou moci využívat nejenom občané, ale také
školka, škola a spolky. Ti si budou moci vybrat tituly a libovolný termín
promítání. Rozšíříme tím využití našeho Kulturního domu.
Závěrem bychom chtěli připomenout, že poslední promítání kina v
Hanušovicích proběhlo v únoru 2015. Je to tedy více než 7 let, kdy se
do našeho města vrátí další kulturní zážitek ve formě Hkina.
Věříme, že si naše Hkino získá pravidelné návštěvníky a nabídne
jim tak setkání s přáteli u zajímavých titulů.

Váš starosta

K zamyšlení
Vážení občané města Hanušovic,
teď nenapíšu báseň, ale protest, jak se chováte ke svému okolí.
Šla jsem na nádraží, a to cestou kolem kapličky. Nikdy, co pamatuji,
a to je mi přes sedmdesát let, nebylo prostranství kolem kapličky tak krásně upravené a plné kvetoucích keřů. Teď je člověk na chodnících bezpečný a kolem rostou krásné keříky v pásech kůry. Je to krásný pohled.
Ale, ouha, plevel roste rychleji, než ho stačí pár pracovníků od Městského úřadu odstranit. Vím, nebo spíš jsem slyšela z různých úst „však
je to práce města“.
Ale pro koho to to město dělá? Pro sebe?? Nebo pro nás občany??
Stalo by se tak moc, kdyby občas i z těch paneláků někdo zvedl ten svůj
zadek a šel vytrhat trochu toho plevele. Ne z povinnosti, ale pro svůj
pohled na pěknou věc.
Jo, pak je slyšet „oni nic nedělají“. Jenže by měli říkat „my nic nedělá-

Hudební odpoledne ve Formance
Vážení a milí spoluobčané,
jsme mile potěšeni, jak pozitivní dopad má naše hudební odpoledne ve Formance. Hojná účast, dobrá nálada, výborná hudba a společnost nás přesvědčila, že hudební odpoledne zrealizujeme i v letních měsících.
Další hudební odpoledne ve Formance se uskuteční v úterý
2. 8. 2022 v 16 hodin.
Těšíme se na vás :)
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me“. A když se objeví jedinec, který jde a trávu vytrhá, tak na něj koukají
jako na „mimozemšťana“.
Je to hanba.
Ti starší a staří už toho moc nezastanou, ale co vy mladí. Tak učíte
své děti. Ve škole taky vše nestíhají naučit, pokud doma mají ne zrovna
zářný příklad.
Lidi, buďte rádi, že tu máme klid a „mír“ a někoho, kdo se stará.
Važte si toho, nikdy nevíte, co se ve světě chystá. Tak proč nežít teď
a tady v pěkném prostředí, kterému trochu pomůžeme u svých obydlí.
Vím, není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Potom však nechtějte, aby Vám bylo všem vyhověno, když vy se taky nesnažíte.
Nepíšu anonymy, píšu otevřeně, co vidím a slyším.


Věra Matějčková

abychom Vám tak mohli poskytnout vyšší komfort.
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Potřebujete odvézt velkoobjemový odpad na sběrné místo? Potřebujete pronajmout kontejner na úklid zahrad, či
rekonstrukci bytů? Potřebujete převézt nábytek? Potřebujete posekat zahradu, naštípat dříví, uklidit dříví? Úklid
společných prostor panelových domů? Nabízíme vám individuální přístup za smluvní ceny…

zpravodaj

Pomůžeme, zařídíme…

Jak to může fungovat?

Milí spoluobčané,
sluzby@hanusovice.info, nebo na tel.: 737 649 548, 601 545 244
Vchtěli
případě
zájmu
o tyto služby
můžete
kontaktovat
emailu:jstesluzby@hanusovice.info,
nebo na tel.:
bychom
vám připomenout,
že nás
nabízíme
služby
přímo vám na Pokud
nenašli ve výše uvedených příkladech
službu, kteobčanům
Hanušovic.
Nyní
jsme
služby
rozšířili,
abychom
Vám
tak
rou
požadujete,
stačí
nám
popsat
vaše
požadavky
na
konkrétní
737 649 548, 601 545 244
mohli poskytnout vyšší komfort.
službu. V případě, že vám budeme moci tuto službu nabídnout,
Potřebujete
velkoobjemový
odpad na sběrné
místo? Pobudeme
vás kontaktovat
této
Pokud
jsteodvézt
nenašli
ve výše uvedených
příkladech
službu,
kterou
požadujete,a domluvíme
stačí nám přesnou
popsat specifikaci
vaše požadavky
na
třebujete pronajmout kontejner na úklid zahrad, či rekonstrukci služby, na kterou vám bude následně vypracována cenová nakonkrétní
službu.
V nábytek?
případě,Potřebujete
že vám budeme
moci tuto
službu
nabídnout,
vás výkopové
kontaktovat
domluvíme
bytů?
Potřebujete
převézt
posekat zahradu,
bídka
(odhrnování
sněhu,budeme
sečení trávy,
práce,a odvoz
naštípat
dříví,
uklidit dříví?
společných
prostorvám
panelových
odpadu,
apod.)
přesnou
specifikaci
tétoÚklid
služby,
na kterou
bude následně
vypracována
cenová nabídka (odhrnování sněhu, sečení
domů? Nabízíme vám individuální přístup za smluvní ceny…
trávy, výkopové práce, odvoz odpadu, apod.)
Dotazy, či objednávky posílejte na email: sluzby@hanusovice.info
Jak to může fungovat?
Dotazy,
objednávky
nakontaktovat
email: sluzby@hanusovice.info
V případě či
zájmu
o tyto službyposílejte
nás můžete
na emailu: V případě dalších prací nás kontaktujte.
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V případě dalších prací nás kontaktujte.
Aktuální Ceník pronájmů zařízení a služeb
Stroj
Práce plošinou AVIA
Traktor John Deere
5100M
Přistavení kontejneru
4,2 x 2,3 x 1,8 m
Volkswagen Crafter
Sekací traktor Kubota
G26
Nakladač Avant
Sekačka, křovinořez,
motorová pila
Malý traktor vč. přívěsu
Práce - dělnické profese
Štěpkovač nesený
traktorem
Třístranný sklápěč do
3,5 t
Třístranný sklápěč do
3,5 t
Vibrační deska

Položka
Práce vč. obsluhy a dopravy
Výjezd
Doprava
Přistavení kontejneru (pondělí
- pátek)
Přistavení kontejneru (pátek neděle)
Doprava

Cena vč. DPH
Poznámky
1.000 Kč
800 Kč
Započítaná hodina.
Neúčtuje se v případě prací
45 Kč/km
v Hanušovicích a jejich místních částí.
1.000 Kč/den
1.000 Kč
30 Kč/km

Práce vč. obsluhy

700 Kč

Započítaná hodina.

Práce vč. obsluhy

750 Kč

Započítaná hodina.

Včetně obsluhy

250 Kč

Započítaná hodina.

Výjezd - přistavení vozidla

300 Kč

Doprava

30 Kč/km

Dělník

200 Kč/hod.

Započítaná hodina.
Neúčtuje se v případě prací
v Hanušovicích a jejich místních částí.
Sekání trávy, štípání dříví

Štěpkování dřevní hmoty

1.000 Kč/hod

Štěpkování dřevní hmoty

Přeprava materiálu

400 Kč/hod

Přeprava materiálu

Doprava

30 Kč/km

Pěchování materiálu

250 Kč/hod

Pěchování materiálu

Pozn.: V případě prací většího rozsahu jsou ceny smluvní

Pozn.: V případě prací většího rozsahu jsou ceny smluvní
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Podané ruce v Hanušovicích
Společnost Podané ruce provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež (NZDM) v Hanušovicích od roku 2018. Letos v lednu se zařízení
přestěhovalo do nových prostor na adrese Školní 199 v blízkosti vlakového nádraží, kde našlo krásné velké prostory a skvělé zázemí. NZDM je zaměřeno na věkovou skupinu 7-26 let, třikrát v týdnu je v provozu pro děti
a mládež ve věku 9-21 let tzv. KLUB, zbylé dva dny působíme v terénu.
Dětem a dospívajícím nabízíme pestrou škálu volnočasových aktivit,
připravujeme besedy, přednášky, workshopy, pořádáme výlety, srozumitelnou a zábavnou formou podáváme informace k rizikovému chování. Poskytujeme také doučování, což naši klienti rádi využívají, dále
informační servis, sociální poradenství, situační intervence, pomoc v krizi
aj. A to vše bezplatně a anonymně.
Všechny služby nabízíme také ukrajinským dětem!
V „Nízkoprahu“ najdete tři stálé pracovnice a jednu projektovou, která se věnuje především doučování dětí.

Zleva: Dagmar Valouchová, Mgr. Lenka Šváchová, Lucie Škurková, Mgr. Alena Čechová a Mikeš :)

O prázdninách fungujeme ve stejném režimu jako ve školním roce,
děti nás mohou navštěvovat tak, jak jsou zvyklé. Najdou nás také na sociálních sítích a mohou být s námi v kontaktu i přes počítač nebo mobil.

Oproti školnímu roku bychom přes léto chtěly více vyjíždět za dětmi do
okolí, protože spoustu z nich do školy dojíždí a přes prázdniny se do Hanušovic nechystají.
Mockrát děkujeme za skvělou spolupráci s městem Hanušovice a panem starostou Markem Kostkou, který nám hodně pomáhá a vychází
vstříc. Díky této spolupráci jsme například s dětmi v rámci měsíce dubna
uklidili v Hanušovicích vytipovaná místa. Město nám bezplatně zapůjčilo
nářadí i pytle, za odměnu pan starosta zařídil pro všechny účastníky opékání špekáčků, a tak jsme si s kolegyněmi nemusely dělat starosti, kde
seženeme dřevo a z čeho uhradíme špekáčky. Dětem dokonce osobně
pan starosta přišel poděkovat, čehož si velmi ceníme a ocenili to i děti.
Ještě jednou děkujeme!
V květnu jsme byli vyzkoušet minigolfové hřiště, které všechny nadchlo. Děti objevili nový sport, procvičili si své motorické a koordinační
schopnosti. Zážitky z nové aktivity kolektiv zase o něco více stmelily. V
červenci a srpnu bychom s našimi klienty rádi navštívili Pivovar Hanušovice, uskutečnili výlet do Jeseníku, vyšli si do okolních lesů prozkoumat
okolí a zažít trochu legrace a dobrodružství i mimo město.
Závěrem bychom tímto rádi oslovili i další místní organizace, firmy
nebo i jednotlivce, kteří by nás chtěli podpořit, ať už formou materiálního, finančního anebo i zážitkového daru! Chodí k nám spoustu šikovných dětí s různými koníčky, ale chybí nám například zájmové časopisy,
které by v dětech vzbudily zvědavost nebo by informace z nich prohloubily dosavadní znalosti. Mezi našimi klienty se najdou zdatní rybáři, nadšení sportovci, talentovaní hudebníci, amatérští kuchaři a také ti, kteří
mají velmi dobré estetické cítění a kreativního ducha. Uvítáme předplatné různých zájmových a vzdělávacích časopisů jako třeba ABC, Kreativ,
100+1, Epocha, National Geographic, 21. století junior, Věda + příroda,
Enigma anebo časopisy o autech apod. Dobře víme, že mít záliby a zájem je pro všechny a v každém věku velmi důležité!
Všem čtenářům, a také našim klientům, přejeme krásné pohodové a
bezpečné léto plné obohacujících zážitků! :)


Tým NZDM

,,Putování za knihou aneb Literární exkurze žáků 9.B“
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„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc.
Kdo nečte, má jen ten svůj.“
Oscar Wilde, dramatik, prozaik, básník, 1854-1900
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zpravodaj
V úterý 21. června 2022 navštívili žáci 9.B společně se svou vyučující existujících knihoven v celé České republice, jež dosáhlo počtu 6 000.
českého jazyka a literatury – paní PaedDr. Vladimírou Žídkovou Měst- Při studiu na budoucích středních školách bude místní knihovna jejich
skou knihovnu v Hanušovicích. Účelem této exkurze bylo seznámení s velkým pomocníkem při výběru četby doporučené literatury u studijních
novým prostředím knihovny, s její nabídkou služeb i s webem knihovny, oborů s maturitou.
což přispělo k rozvoji čtenářské gramotnosti. Mnozí z dětí jsou již několik
Literární exkurze se žákům 9.B velmi líbila. Umožnila jim nahlédnout
let pravidelnými čtenáři a své poznatky z četby předávají mladším spolu- do knih českých a světových autorů, zajímavých encyklopedií, odboržákům v „Hodinách s knihou,“ např. Jakub Rajnoha a Daniel Sekanina ných i zábavných časopisů a novin. Na každého z nich zde čekala „kniha
ve třídách 6.A a 6.B.
šitá na míru.“
Paní Lenka Tomíčková, vedoucí městské knihovny, a paní Dáša
Šmotková, knihovnice, velmi srdečně přivítali vycházející žáky naší ško„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
ly. Ukázaly jim jednotlivé literární žánry a jejich prostorové rozdělení
Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.“

Jan Amos Komenský, pedagog, spisovatel, filozof
podle příslušných barev. Děti se zároveň dozvěděly, jaké služby nabízí
městská knihovna a se kterými knihovnami v okolí spolupracuje. Byly
informovány o knihovním zákonu č. 257/2021 Sb., který upravuje sys
tém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a 
PaedDr. Vladimíra Žídková,
podmínky
pro
jejich
provozování.
Přítomné
žáky
překvapilo
množství

vyučující
Před koncem školního roku jsme v knihovně přivítaly nové čtenáře. Děti 1.českého
A a jazyka
1. Ba literatury
se ve
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UŽ JSEM ČTENÁŘ!

spolupráci s p. učitelkou Petrou Navrátilovou a Annou Janočkovou zapojily do akce „Knížka pro
UŽúkoly,
JSEMzúčastnily
ČTENÁŘ!
prvňáčka“. Navštívily knihovnu, plnily
se knihovnické olympiády. V úterý 14.
června
byly děti zaslouženě pasovány za přítomnosti rodičů na čtenáře. Jako dárek obdržely
Před koncem školního roku jsme v knihovně přivítaly nové čtenáře. Děti 1. A a 1. B se ve spolupráci s p. učitelkou Petrou Navrátilovou a Annou
Janočkovouknížku
zapojily dood
akcespisovatelky
„Knížka pro prvňáčka“.
Navštívily
knihovnu, plnily
úkoly, do
zúčastnily
se knihovnické
olympiády.
14. června
byly děti
dětskou
Zuzany
Pospíšilové
Hurá
školy
- příběhy
z prvníV úterý
třídy,
čtenářskou
zaslouženě pasovány za přítomnosti rodičů na čtenáře. Jako dárek obdržely dětskou knížku od spisovatelky Zuzany Pospíšilové Hurá do školy - příběhy
průkazku,
pamětní list a sladkosti.
z první třídy, čtenářskou průkazku, pamětní list a sladkosti.
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Recitovali jsme ke Dni matek v Kulturním domě v Hanušovicích
V sobotu 4. června 2022 v odpoledních hodinách potěšili žáci z
recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích – Tereza Hnátková, Lilien Kočí, Klára Majznerová, Kateřina
Šimíková, Karolína Temňáková, Kristýna Záhorová svým zdařilým
kulturním programem ke Dni matek maminky a babičky ze Svazu
zdravotně postižených občanů v našem městě. Pěkný přednes dětí
pohladil jejich srdíčka a mnohé z přítomných dojal k slzám. Děti
měly velkou radost z připravených dárečků v podobě sladkých odměn. Vedoucí recitačního kroužku – paní učitelku Vladimíru Žídkovou potěšila hezká kytička s bonboniérou, kterou ji předal osobně
pan Oldřich Vojtek jako poděkování za připravené vystoupení žáků.



Vladimíra Žídková
vedoucí recitačního kroužku

Výlet předškoláků
Na začátku června jsme se s předškolními dětmi vydali na dvoudenní dobrodružný výlet s přespáním na chatě v osadě Kronfelzov.
I když nám chvilku počasí právě nepřálo, tak jsme hravě zvládli
pěší výpravu za pokladem. Došli jsme až na chatu Baďurka, kde
jsme zažili spoustu krásných chvil. Zasportovali jsme si, svezli se
na lanovce, opékali jsme špekáčky, rodičům jsme ukázali, jak se
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nám daří. Po té, co rodiče odjeli, jsme si výlet užili i po tmě a jen
s baterkou.
Všechny děti byly velmi šikovné a statečné. Věříme, že tento zážitek v srdci a paměti všech dětí zůstane na dlouhou dobu.
 P. uč. Valentová H., Sedlačíková P. a paní asistentka Láholová B.
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zpravodaj
Rozloučení se školou
Vedení školy, milí učitelé, žáci,
dovolte, aby se s Vámi rozloučili žáci z 9.B naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích závěrečnými slohovými pracemi na téma:
„Rozloučení se školou.“ Doufám, že Vás tyto práce zaujmou svým obsahem a v mnohém příjemně překvapí svými zralými názory a postoji
vycházejících žáků včetně hodnocení školní docházky do naší Základní
školy a Mateřské školy v Hanušovicích. Některé z nich mě chytily za srdíčko, i slzička ukápla….
Děkuji všem žákům 9.B, kteří zpracovávali tento poslední písemný
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dokument, za upřímná slova plná díků a uznání práce pedagogů a
ostatních pracovníků naší základní školy.
Žáci, kdykoliv budete mít zájem nás navštívit, budeme jen rádi. Možná, že po letech se opět sejdeme na školních srazech a budeme spolu
hovořit již v nové životní roli, a to v roli rodičovské. Vždyť ta léta tak
rychle běží…….
					

PaedDr. Vladimíra Žídková,

učitelka českého jazyka, tř. 9.B
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Vážení učitelé, spolužáci a rodiče,
naše školní léta na základní škole utekla jako voda a nyní tu máme devátý ročník, který je zároveň naším posledním. Když jsme nastupovali
do první třídy, většina z nás se především těšila, ale zároveň jsme byli i nervózní. Ptali jsme se sami sebe i lidí okolo nás, zda si najdeme kamarády, jestli bude učení těžké a co všechno prožijeme. Jeden by si myslel, že máme spoustu času, ale rázem bylo devět let mrknutím oka pryč.
Vždy jsme nebyli zrovna nejlepší kolektiv, ale když šlo do tuhého, dokázali jsme držet pospolu. Odnášíme si s sebou především mnoho krásných
vzpomínek a zážitků, které si za několik let budeme připomínat na třídních srazech. Jeden silný zážitek, na který nikdy nezapomeneme byla
distanční výuka, která nám učení značně zkomplikovala. Vídali jsme se jen skrze monitory a přiznejme si, že jsme v té době celkem zlenivěli.
Od učení nás rozptylovalo hlavně domácí prostředí. Tento problém jsme dokázali překonat a vrátili jsme se zpět do lavic i normálního života.
Myslím, že jsou na místě hlavně slova díků. Spolužákům, za krásných devět let života, učitelům za pevné nervy a ochotu, jmenovitě paní učitelce Vladimíře Žídkové, díky které byla čeština nejen učením, ale i zábavou. Poděkování náleží i třídním učitelkám-Anně Janočkové, Dagmar
Pěničkové a Ivetě Vondruškové, které nás vzaly pod svá křídla a provedly nás celým tímto školním obdobím a hlavně našim rodičům, kteří si
s námi prožili dobré i ty horší chvíle a nikdy nad námi nezlomili hůl.
Tímto se tedy loučím a uzavírám jednu kapitolu svého života. Přeji vám všem hodně štěstí v dalším studiu i v osobním životě.
Snad brzy na shledanou.
Štěpánka Urbanová, 9.B



Milí učitelé, rodiče a spolužáci!
Jak to pro nás rychle začalo, tak to stejně rychle končí. Nyní nám mezi prsty proběhlo 9 let života, při kterých jsme měli možnost poznat
mnoho nových lidí, nabrat nové zkušenosti a naučit se novým věcem, které v mnoha případech budeme v životě potřebovat.
Vše to začalo 1. 9. 2013, kdy jsme jako třída přišli do nového prostředí Základní školy v Hanušovicích. V první třídě nás přivítala Anna Janočková jako třídní učitelka, která po dobu tří let byla tím, kdo nás naučil základy psaní, čtení a počítání. Postupem času jsme pokračovali do
vyšších ročníků s tím, že většina z nás si myslela, že to bude stejné jako dříve, ale vše se postupem let změnilo. Museli jsme si zvykat na těžší
předměty, nové učitele, které jsme dostávali do vyučovacích předmětů, které nám postupně přibývaly. Třída jako taková se již od prvního
stupně začala rozdělovat do větších skupin, kdy se žáci bavili jen v dané skupince spolu a málokdy se bavili mimo ni. Díky tomu vznikalo mnoho
sporů a problémů, ale i přesto jsme je úspěšně zvládli a přešli na druhý stupeň.
Mnoho z nás mělo od druhého stupně velké očekávání, ale nebylo to o nic jiné jak na prvním stupni. Stále to bylo o učení, plánování
budoucnosti a poznání nových věcí. Většina z nás si v tuto chvíli začala formovat představu o jejich vysněném povolání nebo škole. Druhý
stupeň utíkal rychle jako voda, učivo se náročností stupňovalo, ale nebylo to nic kvůli čemu bychom měli ukončit svou cestu na základní škole.
Některé chvíle byly těžké a náročné, ale díky našemu kolektivu se tyto momenty daly zvládnout. Čas utíkal opravdu rychle a z nenadání jsme
došli až do deváté třídy. Mnoho lidí v postupu 9 let přestoupilo na jiné školy, nebo z jiných škol přišlo, ale přesto nelituji nikoho, koho jsem za
tuto cestu potkal.
Jsme na konci naší cesty základní školou. Čekalo nás všechny jedno velké rozhodnutí a tím je výběr střední školy. Po něm následovaly
příjímací zkoušky, které jsme všichni úspěšně zvládli a nyní jsme ve chvíli, kdy píšeme tuto závěrečnou slohovou práci a začínáme si postupně
uvědomovat, že je to všechno za námi. Tímto bych chtěl poděkovat všem pedagogům, se kterými jsem měl možnost za celých 9 let spolupracovat. Jedno velké díky patří naší třídní učitelce Ivetě Vondruškové za všechnu pomoc na druhém stupni, paní učitelce Vladimíře Žídkové
a paní učitelce Anně Láníkové za přípravu na příjímací řízení na naše vysněné školy. Také nesmím opomenout poděkovat našim předchozím
třídním učitelkám, ostatním učitelkám a učitelům, kteří nás cokoliv nového naučili. Děkuji všem spolužákům za krásných 9 let na základní
škole. Tímto naše společná cesta v 9.B končí a nyní můžeme už jen vzpomínat na to, co jsme prožili. Něco končí, něco nového začíná. Musíme
doufat, že nás naše nová střední škola dovede k vysněnému zaměstnání a všichni docílíme toho, co jsme si v dětství slíbili. Zážitky zůstanou
a my budeme za několik let vzpomínat na to, jaké to bylo dříve. Ještě jednou děkuji všem, kteří mě něco nového naučili, svým spolužákům,
a hlavně svým rodičům.
Přeji všem mnoho úspěchů a šťastnou cestu životem.


Daniel Šmotek, 9.B
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Milí učitelé, rodiče a žáci!
Nastal ten čas, kdy jsme se objevili v 9. ročníku. Rok se s rokem sešel přesně jako před devíti lety, kdy nám naše úplně první třídní-paní učitelka Anna Janočková předala naše první vysvědčení. I tento rok dostaneme úplně poslední vysvědčení na Základní škole
v Hanušovicích od naší třetí, a zároveň poslední, třídní paní učitelky-Ivety Vondruškové.
Když bych si měl vzpomenout na úplně první moment, kdy jsem se setkal se školou, vzpomenu si na mé první usazení do školních
lavic, které proběhlo společně i s dalšími prvňáčky 1. září roku 2013. Těšili jsme se na naše úplně první jedničky. Paní učitelka Anna
Janočková nás naučila to nejdůležitější, a to číst, psát a počítat. Seznámila nás v té době pro nás s velkou školou. Všechno toto s námi
zvládla skvěle a za to si zaslouží jedno velké díky.
Nejkrásnějšími dny byly vždy ty, kdy nám bylo dáno naše vysvědčení a začaly letní prázdniny. Dny i roky plynuly a na vysvědčení
bylo více známek. Přibývaly tam i jiné známky než jen jedničky, ale to už bylo na každém z nás, co tam chceme mít. Dny, měsíce i roky
plynuly a my jsme rostli a vyvíjeli se. Společně s tím jsme si spolu zažili i mnoho krásných zážitků, nabírali nových vědomostí a stali se
chytřejšími. Na konci třetí třídy jsme se rozloučili s paní učitelkou Annou Janočkovou a nastoupili do čtvrté třídy. Novinka nebyla jen
to, že jsme zase o rok dál, ale i to, že nás přivítala naše nová třídní paní učitelka Dagmar Pěničková. Společně s paní učitelkou jsme se
rychle seznámili a hned jsme si začali užívat naše dva společné roky. Skvěle jsme se spolu bavili, užívali si nádherné školní výlety a byli
jsme šťastní. Paní učitelka nás skvěle připravila na druhý stupeň, o kterém nám všichni říkali, že bude daleko těžší než dosavadní první
stupeň.
Nastal obávaný druhý stupeň. Opravdu byl těžší než ten první, ale my jsme byli dobře připraveni a zvládli jsme to. S nástupem na
druhý stupeň jsme se seznámili i s naší novou a zároveň poslední třídní paní učitelkou-Ivetou Vondruškovou, ale taky s novými učiteli
a spolužáky. Pak bohužel nastala doba, která nás všechny ovlivnila, a to byla distanční výuka, která trvala téměř dva roky. Přesto
všechno jsme se úspěšně dostali dál, a to jak díky skvělým rodičům, tak i učitelům. Teprve na začátku deváté třídy jsme se mohli zase
začít učit prezenčně.
Devátá třída, poslední rok strávený na této základní škole. Byl to asi ten nejtěžší rok, co jsme ve škole mohli zažít. Čekalo nás jedno
těžké rozhodnutí, které spočívalo v tom, na jakou školu se vydáme dál. V těchto těžkých chvílích nám pomáhaly naše skvělé paní učitelky, paní učitelka Iveta Vondrušková a naše jedinečná češtinářka a výchovná poradkyně, paní učitelka Vladimíra Žídková. Samozřejmě
nemůžu zapomenout i na naše rodiče. Když bylo po příjímacích zkouškách, tak stále jsme byli všichni ve stresu, neboť jsme netrpělivě
čekali na výsledky. Nakonec jsme se všichni dostali na střední školy.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pedagogům, hlavně paní učitelce Ivetě Vondruškové, která s námi vždy mluvila na rovinu, vyslechla nás, chovala se k nám pěkně, poradila nám a měla s námi obrovskou trpělivost. Také chci poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové,
která si s námi vždy hezky povídala, pěkně se k nám chovala, také vždy poradila a báječně nás připravila na příjímací zkoušky, ale i na
další roky studia i života. Velké díky si zaslouží i tyto tři paní učitelky, které nás společně připravovaly na příjímací zkoušky z matematiky
- paní učitelka Markéta Kochová a paní učitelka Pavla Rulíšková, samozřejmě také naše jedinečná matematikářka paní učitelka Anna
Láníková, které bych chtěl poděkovat nejen za přípravu, ale i za ty senzační roky, které jsme s ní mohli zažít. Děkuji rodičům, spolužákům a i ostatním lidem za pomoc a podporu.
Na tuto Základní školu v Hanušovicích už sice chodit nikdy nebudeme, ale ty nádherné vzpomínky v nás zůstanou navždy. Život jde
dál, proto bych chtěl popřát všem svým spolužákům mnoho štěstí a úspěchů na jejich dalších životních cestách.
Lukáš Jakubčík, 9.B



Devět let je dlouhá doba, ale když se ohlédneme zpět, utekly nám jako voda.
Když jsme v září roku 2013 vstupovali do první třídy s kornouty většími než my sami, těšili jsme se na jedničky, razítka, paní učitelku a na nové
kamarády. Den, kdy jsme jako prvňáčkové dostávali vysvědčení, byl určitě krásný. Později se na vysvědčeních objevovaly nejenom jedničky,
ale i dvojky, trojky…. Někteří spolužáci odešli, ale přicházeli jiní a dobré jádro kolektivů se neměnilo. Stejně tak přibývaly společné zážitky ze
školních výletů a dalších akcí.
Než jsme se stačili rozhlédnout, přešli jsme na 2. stupeň, kde na nás čekaly velké změny - noví třídní učitelé, spousta dalších učitelů a předmětů. A opět i tady jsme zažili skvělé výlety, lyžařské výcvikové kurzy, projektové dny, měřili jsme svoje schopnosti a dovednosti ve vědomostních a sportovních soutěžích. Tak, jak jsme rostli, nabírali jsme nové zkušenosti, vytvářeli si vlastní názory.
Co se zdálo jako nejtěžší chvíle na základní škole, bylo období přijímacích zkoušek, kde jsme měli prokázat, že jsme se za těch 9 let opravdu
něco naučili. Přijímací zkoušky jsme všichni úspěšně zvládli, hlavně díky našim učitelům, kteří nás na ně skvěle připravili a snažili se, aby učivo
pochopil úplně každý žák. Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat, na učitele, na své spolužáky a na úspěchy, které
jsme zde prožili.
A tímto bych chtěla poděkovat hlavně naší úžasné češtinářce-paní učitelce Vladimíře Žídkové a skvělým vyučujícím matematiky – paní
učitelce Anně Láníkové a paní učitelce Pavle Rulíškové a samozřejmě i mým nejlepším třídním učitelkám Ivetě Vondruškové a třídní učitelce
Anně Janočkové. Tak se s vámi loučím a doufám, až se někdy potkáme, že si spolu zavzpomínáme na těch krásně společně prožitých 9 let
školní docházky.
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Natálie Honišová, 9.B
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zpravodaj
V roce 2013 jsem nastoupil do první třídy do Základní školy v Jindřichově.
V té době jsem byl přesvědčen o tom, že moje vzdělávací cíle směřují k zemědělství. Jak plynul čas, tak se moje plány měnily. Vzhledem
k tomu, že škola v Jindřichově měla jen první stupeň, tak pro mě pátá třída znamenala něco jako nyní devátá. Po druhé jsem se stal členem
třídy nejstarších žáků.
Po vysvědčení v páté třídě jsem se měl rozhodnout, kam vlastně přestoupím na druhý stupeň. Začaly letní prázdniny a já přemýšlel o tom,
kde budu pokračovat v dalším vzdělávání. Nakonec jsem se rozhodl pro školu v Hanušovicích a této volby opravdu nelituji.
Bylo 1. září a já přišel do nového kolektivu. Ze začátku jsem si říkal, jak moc bude těžké si najít nové kamarády. Uběhl zhruba týden a poté
jsem zjistil, že si s těmi neznámými dětmi mám co říct a svým způsobem jsme si „padli do oka.“ Pamatuji si, když mi každý vyprávěl o tom, že
druhý stupeň bude úplně něco jiného. Nevěřil jsem tomu! Ale ono to opravdu bylo něco jiného. Nakonec šestá třída rychle utekla. Ano, přiznávám, občas to jednoduché nebylo, ale převažovaly ty chvíle, kdy to bylo fajn. Jako každý rok nás čekalo vysvědčení. Takže tak, jak to všichni známe, paní učitelce předáme kytičku a my na oplátku dostaneme vysvědčení. Po předání započaly další prázdniny a čekal nás přechod do 7. třídy.
Ano 7. třída, když to tak vezmu, kapitola sama o sobě. V České republice se totiž objevil Covid - 19. Díky této nemoci jsme byli nuceni přestoupit na distanční výuku. Díky této situaci jsme přišli o náš strávený čas s kamarády a učiteli. Chybějící kontakt s učiteli sena nás nepříznivě
podepsal. Přes kameru to bylo úplně jiné! Ale musel jsem se sžít s tím, že to budu muset přetrpět a tuto nelehkou dobu zvládnout. V distanční
výuce mi to doma vůbec neutíkalo a vše bylo velmi zdlouhavé. Byl to jen denní rituál toho, že ráno v sedm hodin vstanu, dám si snídani a od
8 hodin ráno až do 12 hodin odpoledne sedím u počítače, dívám se do obrazovky a poslouchám vyučujícího. Říkal jsem si: „Kdy toto skončí?“
Tuto stejnou otázku jsem si sám sobě pokládal každý den a jak je všem jasné, odpovědi jsem se nedočkal. Skončilo první pololetí v distanční
výuce a já přemýšlel nad tím, jestli se vrátíme zpět do svých školních lavic. A ono ne! Začalo druhé pololetí a podle zpráv ministerstva školství
se návrat žáků neplánoval. Takže jsme si na konci roku přišli jen pro vysvědčení. V 8. třídě to bylo velice obdobné. A pro nás všechny to bylo
víc a víc nepříjemné, nudné a tak dále. Ve druhém pololetí se k nám dostala příjemná zpráva a zjistili jsme, že náš předpokládaný návrat do
lavic bude v květnu. A bylo tomu tak. Byli jsme velice rádi, když jsme se všichni mohli vidět po takové dlouhé době. Celý květen a červen jsme
si užili a pilně se připravovali do školy.
Nástup do deváté třídy byl pro mě šokující, a to v tom slova smyslu, protože jsem si uvědomil, jakou rychlostí uběhlo devět let základní školy.
Měl jsem také obavy. A jak jinak. Největší strašák byly příjímací zkoušky na naši vysněnou střední školu. A ty mě čekaly v dubnu, přesněji 12.
dubna a 13. dubna 2022. Díky učitelům, kteří s námi prožívali to, co cítíme, tak byla pro nás tato situace jednodušší. V prvním pololetí jsme
dostali vysvědčení a k tomu jsme také obdrželi přihlášky na střední školu. A už to začalo - příprava na přijímací zkoušky. Poděkování patří paní
učitelce Vladimíře Židkové, která nás perfektně připravila na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Dále bych rád poděkoval paní
učitelce Anně Láníkové, Markétě Kochové a Pavle Rulíškové za přípravu na přijímací zkoušky z matematiky.
Závěrečné poděkování náleží naší skvělé třídní učitelce Ivetě Vondruškové za krásné čtyři roky a také děkuji za to, že s námi vydržela naše
pubertální projevy.

Filip Tabiš, 9.B
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Rok se s rokem sešel a my se pomalu musíme rozloučit. Vzpomínám na ten den, kdy jsme se všichni potkali v jedné třídě. Byli jsme nervózní
a nevěděli jsme, co nás čeká. V první třídě jsme se naučili číst, psát a počítat. Za to můžeme poděkovat paní učitelce Anně Janočkové. Pamatuju si, jak jsem byla nadšená, když jsem dostala své první vysvědčení. Úspěšně jsme zvládli první a druhou třídu. Pak přišla třetí třída a s ní
anglický jazyk, ze kterého jsme měli obavy, ale nakonec jsme ho všichni úspěšně zvládli. Pak následovala čtvrtá a pátá třída a s nimi také nový
třídní učitel. Tím se stala paní učitelka Dagmar Pěničková, které taky patří velké díky. Za dva roky jsme nasbíraly několik krásných vzpomínek.
Druhý stupeň k nám přivedl nové spolužáky, učitele, vyučovací předměty a také novou třídní učitelku Ivetu Vondruškovou. Od šesté třídy
nám přibylo mnohem víc učení, takže jsme se museli pilně připravovat na vyučování. V sedmé třídě přibyl další cizí jazyk, ze kterého jsme měli
nejdříve obavy, ale podle mě jsme ho zvládli na jedničku. Pak ale přišlo něco, co nikdo nečekal-koronavirus. Mysleli jsme, že to bude na chvíli,
ale to jsme se mýleli, protože jsme šli do školy jenom pro vysvědčení.
V osmé třídě jsme doufali, že se budeme vzdělávat ve škole, ale nebylo to tak. Od listopadu jsme byli zase doma až do května. A pak přišla
devátá třída a tím pádem poslední rok na základní škole. Čekalo nás nejtěžší rozhodnutí, na kterou školu si máme podat přihlášku. Ne všichni
věděli, kam mají jít, co by je bavilo a naplňovalo po zbytek života. Někteří měli při výběru střední školy jasno hned od začátku. K středoškolskému studiu jsem si vybrala střední zdravotnickou školu a obchodní akademii. Když byly přihlášky poslány, už nám nezbývalo nic jiného než čekat
a připravovat se. A pak to přišlo. Nejvíce obávaný den devítky-přijímací zkoušky. Den, kterého jsme se nejvíc obávali. Nakonec jsme to všichni
zvládli a jsme přijatí na naší vysněnou školu.
Je červen, to znamená poslední měsíc na základní škole. A já bych chtěla poděkovat všem učitelům, kteří nás učili a neztratili s námi trpělivost. Také chci poděkovat paní učitelce Anně Janočková a Dagmaře Pěničkové. Velké díky patří paní učitelce Ivetě Vondruškové, která tady
pro nás vždy byla a pomohla nám vyřešit každý problém. Mohli jsme si s ní povídat o vážných i legračních tématech. Za skvělou přípravu na
přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury bych chtěla poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové a také za to, jak nám pomáhala při výběru
budoucího povolání. Díky patří také paní učitelce Anně Láníkové, paní učitelce Pavle Rulíškové a paní asistence Markétě Kochové za přípravu
na přijímací zkoušky z matematiky. Závěrem bych chtěla poděkovat mým spolužákům za krásných devět let. Zažili jsme spolu tolik situací, na
které můžeme už jen vzpomínat. Samozřejmě nastaly mezi námi někdy neshody nebo hádky, ale ty jsme vždy společně vyřešili.
Přeji všem hodně úspěchů na středních školách a ať se Vám všem dobře daří.

Lucie Pavlínová, 9.B
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A je to tady! Poslední měsíc na základní škole, nemůžu uvěřit, že uběhlo už devět let.
Nedávno se mi dostala do rukou fotografie z mého prvního školního dne. Stála jsem před našimi vchodovými dveřmi s mou první aktovkou.
Přijde mi to jako dnes, když jsem nastoupila do základní školy. Po příchodu do třídy jsem jako první viděla naši paní učitelku, Annu Janočkovou.
Měla jsem velkou radost, že mě bude učit někdo tak sympatický. Už na první pohled bylo vidět, že jí práce s dětmi baví a že se těší, až nás bude
moci naučit číst a psát. Taky se tak stalo. Naučila nás všechny perfektně číst, psát a počítat. Moc jí chci poděkovat. Děkuji.
Ve čtvrté třídě přišla nová třídní učitelka-Dagmar Pěničková a s ní nové předměty a povinnosti. Následovala pátá třída, kdy už jsem se cítila
chvíli velká, protože jsme byli nejstarší na prvním stupni. Pak jsem si ale uvědomila, že se blíží šestá třída a s ní obávaný druhý stupeň. Nakonec
byl přechod plynulý, protože nás skvěle připravila naše bývalá třídní učitelka Dagmar Pěničková, za což jí moc děkuji.
Druhý stupeň bylo úplně něco jiného než ten první. Ani jsem nečekala kolik nových předmětů a povinností budeme mít. Druhý stupeň pro
mě byl nová kapitola. Přišli k nám žáci z Jindřichova, ze kterých se následně stali noví kamarádi. Třídní učitelkou se stala paní Iveta Vondrušková, která mi nebyla až tak neznámá, jelikož nás na prvním stupni učila anglický jazyk. Znala jsem ji a moc jsem se na ni těšila. A jak jsem
předpokládala, vždy nám se vším pomohla a nikdy nám neřekla, že nemá čas s námi řešit nějaký náš problém. A to se mi na ní moc líbí. Se
sedmým ročníkem přišla další novinka, a to druhý cizí jazyk. Nebylo to jednoduché se s tím vypořádat, ale myslím, že většina z nás to zvládla na
výbornou. Ve druhém pololetí sedmé třídy přišel další problém, a to pandemie Covidu-19. Byli jsme všichni zavření od poloviny března doma.
Ze začátku jsme měli radost, budeme dva týdny doma, takže takové prázdniny, jenže se tak nestalo a sedmé třídy jsme si příliš neužili. Všichni
jsme doufali, že v osmé třídě to bude lepší, už žádný covid nebude, bohužel nebylo tomu tak. V záři jsme měli všichni radost, že jsme zase spolu
a doufali jsme, že tomu tak bude po celý rok. V listopadu jsme už všichni zase byli doma a přetrvalo to pomalu až do května. Když jsme se viděli
po tak dlouhé době doma, ani jsem nemohla uvěřit tomu, jak moc všichni vyrostli a vyspěli. Bylo to jako přijít mezi úplně jiné lidi, ale i přes to
všechno to byli pořád oni – mí spolužáci.
Devátá třída, nejobávanější rok nás všech, vybrat si střední školu bylo pro většinu těžké, protože je to rozhodnutí, které může ovlivnit budoucí povolání většiny z nás. Já to naštěstí tak složité neměla. Už od šesté třídy jsem měla jasno, že půjdu na Vyšší odbornou školu a Střední
průmyslovou školu do Šumperka. Podala jsem si přihlášku a snažila se pořádně připravit na příjímací zkoušky, ať dopadnu, co nejlépe. Měla
jsem obrovskou radost, když jsem zjistila, že mě přijali. Nikdy by se mi to nepovedlo bez pomoci paní učitelky Vladimíry Žídkové, která mě i mé
spolužáky výborně připravila na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Také bych jí chtěla velmi poděkovat za skvělé hodiny českého
jazyka, které mě i mým spolužákům hodně daly nejen do oblasti českého jazyka a literatury, ale i do života. Moc jí tímto děkuji. Další velké
díky patří paní učitelce Anně Láníkové za výbornou přípravu na příjímací zkoušky z matematiky a skvělé hodiny matematiky. Také jí tímto moc
děkuji. A když paní učitelka Anna Láníková nemohla být přítomna ve škole z rodinných důvodů, byly tu paní učitelky Pavla Rulíšková a Markéta
Kochová, které jí plnohodnotně zastoupily. Moc jim děkuji.
Na závěr bych chtěla ještě velmi poděkovat naší úžasné třídní učitelce Ivetě Vondruškové za skvělý přístup ke mně i mým spolužákům.
A také moc děkuji všem učitelům za přípravu do ostatních vyučovacích předmětů. Přeji všem hodně štěstí do budoucna a ať se vám všem moc
daří.

Beata Jordová, 9.B
Konec? Opravdu už je konec? Není to tak dávno, co jsem odškrtával dny, kdy půjdu poprvé do školy. Tenkrát jsem se nemohl dočkat, ale
uteklo to jako voda a najednou jsme byli na začátku devátého ročníku. Museli jsme se rozhodnout, kam se vydáme. Výběr střední školy nebyl
jednoduchý. Řekl bych, že ten poslední rok utekl asi nejrychleji. Nejnáročnější bylo období přijímacích zkoušek. A ty nervy, než jsme se dozvěděli výsledky! Všichni jsme se dostali tam, kam jsme chtěli. A už je tu konec školního roku, konec jedné etapy mého života a začátek nové.
Na této škole jsem strávil 9 let svého života. Naštěstí jsme byli dobrá parta, která nezkazila žádnou legraci. Nebylo to vždy jednoduché. Zažili
jsme i náročná období, ale stejně budeme stále vzpomínat na to hezké a veselé.
Poslední tři roky byly opravdu hodně těžké. Nejdřív nás zbrzdil Covid - 19 a distanční výuka, kvůli které jsme museli mnoho věcí letos dohánět. Ale díky podpoře učitelů jsme to úspěšně zvládli.
Já osobně bych chtěl poděkovat všem vyučujícím, kteří mě za celých devět let učili a zejména pak svým třídním učitelkám: Anně Janočkové,
Dagmar Pěničkové a Ivetě Vondruškové. Moc Vám děkuji za vše, co jste mě naučili.
Brzy se každý rozejdeme jiným směrem. Poznáme nové lidi a navážeme nová přátelství. Přeji všem, ať se Vám dobře daří a splní se Vám
Vaše sny a životní cíle.
Mějte se krásně a někdy příště na viděnou......
Daniel Sekanina, 9.B

A je to tady - 9. třída. Čas, kdy jsme všichni jako utržení z řetězu a kdy se chystáme přejít na jinou školu. Všichni jsme napjatí, jaký tam bude
kolektiv, učitelé a jak bude náročné učivo.
Paní učitelky/učitelé nás varovali, že na střední škole bude vše těžší a že se budeme muset více učit.
Nedávno jsme se ještě učili číst, psát a počítat. Za těch 9 let to tak neskutečně rychle uteklo. Na jednu stranu jsem rád, že poznám nové
lidi a konečně změním prostředí, ve kterém se budu vzdělávat, ale bude mi chybět těch fajn prožitých 9 let se svou třídou a se svými učiteli
a učitelkami.
Chtěl bych poděkovat paní učitelce Vladimíře Žídkové za perfektní výuku češtiny, paní učitelce Anně Láníkové za to, že se mnou měla trpělivost v matematice, paní učitelce Anetě Suchánkové za super angličtinu, kterou určitě budu potřebovat na střední škole.
Moc bych chtěl poděkovat naší třídní učitelce Ivetě Vondruškové, která se s námi smála a povídala si.
Vzpomínám na neskutečně rychlých a krásných 9 let na této základní škole. Ačkoliv jsme se občas neshodli, tak na zážitky se svou třídou
nikdy nezapomenu. Teď přichází ten moment, kdy se všichni vydáme životní cestou za našimi sny a vzpomínky na naše přátele ze základní
školy s námi půjdou do dalšího života.

Pavel Malaska, 9.B
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zpravodaj
Vážení učitelé, milí spolužáci!
A je to tady! A je konec! Rok se s rokem sešel.
Takto začíná téměř každá závěrečná slohová práce, kterou pravidelně píší žáci devátých tříd na naší Základní škole v Hanušovicích.
A já můžu začít stejným sloganem. A je to tady!!! Vrátím se na úplný začátek - do roku 2013.
Představte si, že je vám šest let a vaše máma vás poprvé ráno vzbudí, že musíte do školy. Ten pocit je vzrušující, ale zároveň i znepokojující. Dítě si řekne: „Co když si tam nenajdu žádného kamaráda? Co když mi nepůjde učení?“ Takové obavy jsou zcela zřejmé,
dokonce i já jsem je měl. Posuňme se ale dál. Už jen to nové prostředí školních lavic je velmi neobvyklé, natož když pak vzhlédnete
k výši na nějakého deváťáka, který se na vás tváří jak na tvora z jiné planety. Ale to už předbíháme.
V první třídě jsme se učili plno zajímavých věcí, jako třeba první písmenka a číslice nebo i to, jak se jmenuje mládě od kravičky atd.
Tyto základy nás výborně naučila paní učitelka Anna Janočková, která na nás byla vždy hodná a přívětivá. Byla to naše historicky první
učitelka. Děkuji ji moc za všechno.
Uběhlo to jako voda a v ruce jsme drželi své první vysvědčení. Poprvé vidíte,že jste něco dokázal, že něco doopravdy umíte. Paní
učitelku jsme pak měli až do třetí třídy a tady začal největší postrach žáků třetí třídy: anglický jazyk. Nakonec to nebylo tak hrozivé.
Všichni jsme ho zvládli a už jsme z něj neměli takovou obavu. Na konci třetí třídy už jsme se cítili jako znalostmi obrnění silní hoši, co
hravě zvládnou cokoliv.
Avšak tento pocit hned zmizel po příchodu paní učitelky Dagmar Pěničkové. Kdybyste viděli ty naše dětské tváře, jak reagovali na příchod naší nové třídní učitelky. Ten zážitek je nezapomenutelný. Na paní učitelku jsme si rychle zvykli a ihned se s ní skamarádili. Čtvrtá
a pátá třída utekla jako voda. V páté třídě proběhlo velké zastrašování ze stran učitelů, které bylo oprávněné. „Na druhém stupni je to
mnohem těžší, připravte se na to!“ slýchali jsme den co den. A pak to přišlo-znovu loučení s naší třídní učitelkou. Děkuji ji moc za dva
krásně strávené roky mého školního života.
Ani jsme se nenadáli a byl tu druhý stupeň, šestá třída, vyšší patro, nová třídní učitelka Iveta Vondrušková, které děkuji za to, že to s
námi vydržela a že nás dotáhla až do konce naší cesty základní školou. Dále tu bylo více učitelů, více předmětů, zkrátka byl to „mazec.“
Tolik nových věcí, které na nás čekali. Avšak vše jsme úspěšně zvládli a hurá do sedmé třídy, kdy nám přibyl druhý cizí jazyk a nově
i volitelný předmět. Ufff! Blížíme se už do finále, jak se zdá. V osmé třídě nám přibyla chemie a odpolední vyučování. Navíc v těchto
dvou letech nás zastihla světová pandemie Covid-19 a my zůstali doma za obrazovkami notebooků, počítačů či telefonů a pravidelně
jsme se přihlašovali na online výuku. Popravdě mi to vůbec nechybí a jsem raději ve škole mezi svými spolužáky. Určitě to byla dobrá
zkušenost do budoucna.
Devátá třída. Všichni si oddechli. No konečně. Ale vzápětí přišla studená sprcha. Přípravy na příjímací zkoušky k dalšímu vzdělávání
na středních školách. To bylo asi nejtěžší školní období, co jsem, kdy ve škole zažil. A pak to přišlo! Dvanáctého a třináctého dubna,
přijímačky!!! Opravdu moc děkuji všem učitelům, kteří se podíleli na naší přípravě na tuto první větší zkoušku v našem životě.
Závěrem bych chtěl poděkovat za devět let mého života, na které nikdy nezapomenu.
Mé díky patří všem, co jste se podíleli na našem pobytu na základní škole. Mým spolužákům přeji, ať se jim na nové střední škole
líbí, ať se jím splní všechny sny, ať mají na co vzpomínat a doufám, že se někde potkáme a popovídáme si. Ještě jednou děkuji opravdu
všem našim učitelům, co nás touto dlouhou cestou provázeli a co nás naučili. Dále také upřímně děkuji personálu hanušovické školy,
jako jsou uklízečky, kuchařky a školník za to, že nám po celou tu dobu poskytovali krásné čisté prostředí, ve kterém se nám dobře učilo,
jedlo, ale i tvořilo mnoho přátelství, vztahů a plno dalších zajímavých věcí. A na závěr musím poděkovat našim rodičům, kteří s námi
byli za každé situace, co se nám přihodila a že při nás stáli, ať už jsme udělali cokoliv. Děkuji Vám moc, Vám všem.
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Vážení učitelé, milí spolužáci, drazí kamarádi, loučím se s vámi všemi a doufám, že se nevidíme naposled. Bylo mi ctí tu s Vámi být.


Jakub Rajnoha, 9.B

Tak, a je to tady! Poslední rok na Základní škole v Hanušovicích!
Byl to jeden z nejtěžších školních roků na této základní škole. Je to tak. Valí se na nás spousta věcí, kam půjdeme na střední školu
a jak zvládneme přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i matematiky. Chtěla bych tímto poděkovat paní učitelce PaedDr. Vladimíře Žídkové za vzornou a kvalitní přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Také paní učitelce Mgr. Anně Láníkové,
Mgr. Pavle Rulíškové a Ing. Markétě Kochové, které nás připravili na přijímací zkoušky z matematiky.
Učitelé nám na prvním stupni říkali, že druhý stupeň je obtížnější a že nám přibydou další předměty. Měli pravdu. Bylo to tak. Vše
jsme úspěšně zvládli a jsme v deváté třídě. Začalo to naší úplně první třídní učitelkou. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Anně Janočkové za to, co nás naučila v první, druhé a třetí třídě - číst, psát, počítat. Od čtvrté třídy jsme měli za třídní učitelku Dagmar Pěničkovou a nyní máme poslední třídní učitelku-Ivetu Vondruškovou. Byla to naše opora ve všem. Mohli jsme za ní kdykoliv přijít a popovídat
si s ní o našich problémech. Vždy nás vyslechla, poradila, pomohla a hlavně-stála při nás. Mé poděkování patří všem učitelům, co nás,
kdy učili. Připravili jste nás na cestu životem. Budete nám chybět. Budeme na Vás vzpomínat pouze v dobrém. Děkuji svým spolužákům, se kterými jsem strávila úžasných devět let života. Ta každodenní legrace, ty naše neshody a další věci. Bude mi to chybět. A také
přátelé. Jednoduše bych to shrnula slovy: „Bylo to tady úžasné!“ Čas se naplnil a je na čase ukončit jednu kapitolu života a pokračovat
dál. Místo nás sem přijdou noví žáci, kteří zasednou do našich lavic, kde jsme sedávali po 9 let my.

Dominika Ačová, 9.B
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Letní dobroty od našich čtenářů
Letní rybízová buchta
Potřebujeme: 2 vejce, prášek do pečiva, 150 g cukr krystal, 200 g polohrubá mouka, vanilkový cukr, bílý jogurt,
500 g rybízu, máslo, cukr a mouka na drobenku.
Postup: V míse smícháme mouku, cukr, prášek do pečiva, vejce a bílý jogurt. Vše důkladně promícháme a vlijeme
do vymazané a vysypané formy. Těsto poklademe ovocem. Ovoce posypeme drobenkou a dáme péct. Ovocný
koláč z bílého jogurtu pečeme asi 25 minut na 180 °C.

Mrkvová polévka
Potřebujeme: 4 mrkve, lžíce světlé jíšky, lžíce másla, 250 ml sladké 12% smetany, zeleninový vývar, sůl, pepř,
muškátový oříšek, 4 brambory
Postup: V hrnci rozehřejeme máslo a na něm osmahneme očištěnou nastrouhanou mrkev (restujeme 10 minut na
mírném ohni). Poté mrkev zalijeme horkým zeleninovým vývarem a osolíme. Oškrábeme a nakrájíme brambory,
přidáme do polévky a necháme chvíli vařit. Když jsou brambory téměř měkké, polévku zahustíme světlou jíškou,
přidáme smetanu a polévku necháme zvolna vařit, až jsou brambory měkké. V průběhu vaření osolíme, dokořeníme pepřem a špetkou muškátového oříšku, vše dle chuti. Pokud je třeba, dosolíme.

Melounovo – malinová limonáda
Potřebujeme: melounovou dužinu, maliny, pomeranč, led, perlivá voda
Postup: Meloun rozmixujte spolu s malinami zcela dohladka. Přidejte vymačkanou šťávu z pomeranče a podle
chuti zřeďte perlivou vodou a vhoďte pár kostek ledu.

Univerzita třetího věku pro seniory aneb
ani v důchodu nemusíte jen sedět doma
Od 5. října 2022 v 13:00 nabízíme vzdělávací přednášky na téma
České dějiny a jejich souvislosti II. v rámci Univerzity třetího věku pod
záštitou MAS Horní Pomoraví na adrese Hlavní 137 Hanušovice (kancelář nad TIC Hanušovice naproti Penny marketu). Ve druhém semestru
kursu České dějiny v souvislostech University třetího věku se budeme
zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Jeho šest přednášek provede základními etapami českých dějin, tak jak je známe už ze školních
lavic. Dovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.
Univerzita třetího věku je specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Cílem těchto programů je poskytnout seniorům možnost, aby se
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s
nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.
Mimo toho plní univerzita také výraznou sociální funkci a motivuje studenty k další aktivitě.
Studenti absolvují zajímavé přednášky a exkurze a na konci se zúčastní promoce, kdy jim vydá Univerzita Karlova osvědčení v pražském
Karolinu (po absolvování šesti cyklů přednášek). Studenti se také naučí
základní práci s počítačem.
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Přihlášku a další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích nebo 5. října na adrese Hlavní 137 Hanušovice (kancelář nad TIC
Hanušovice naproti Penny marketu). Kontaktní osoba Veronika Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606 596 878).
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Buďte obezřetní na internetových inzertních portálech!
V posledních dnech evidují policisté na Šumperku nárůst
oznámení od občanů, která se týkají podvodných jednání na
internetových inzertních portálech. Tato jednání mají většinou
totožný scénář. Probíhají zpravidla písemnou formou a jedná se
o takzvané reverzní internetové podvody, při kterých se podvodník staví do role falešného zájemce o koupi nabízeného zboží.
Pachatelé v těchto případech nejprve kontaktují prodávajícího
!a předstírají zájem o koupi zboží, které nabízí k prodeji. Následuje nabídka zajištění veškerého komfortu spojeného s
přepravou a platbou zboží. Poté rádoby kupující odešle prostřednictvím e-mailu nebo chatovací aplikace fiktivní odkaz
zpravidla na přepravní společnost. Jakmile na tento link prodávající klikne, je přesměrován na podvrženou platební bránu, kam vyplní ve většině případů veškeré přihlašovací údaje
k elektronickému bankovnictví, platební údaje a rovněž údaje
k platební kartě. Bohužel si v této chvíli neuvědomí, že se jedná
o podvod. Při kontrole svého bankovního účtu posléze prodejci
zjistí, že jim nebyla připsána suma z prodeje zboží, ale naopak
byly z účtu finanční prostředky odčerpány.
Obdobný případ se stal i koncem května tohoto roku na Šumperku, kdy pětačtyřicetiletá žena nabízela na jednom z inzertních portálů k prodeji dámské boty v hodnotě 800 Kč. I na její
inzerát bohužel zareagoval podvodník a předstíral o koupi zboží
zájem. Ženě odeslal prostřednictvím chatovací aplikace falešný
odkaz na přepravní společnost. Po kliknutí na odkaz prodávající
žena vyplnila do podvrženého platebního okna údaje ke své platební kartě a bankovnímu účtu. Kontrolou svého internetového
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bankovnictví vzápětí zjistila, že jí podvodník z účtu postupně odčerpal finanční prostředky ve výši 90 000 Kč.
Případ prověřujeme pro podezření z trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, z
trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a
nosiči informací a trestného činu podvod, za které lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody až na dvě léta.
Od začátku roku evidujeme v rámci územního odboru Šumperk celkem 58 takových případů, kdy průměrná škoda na jeden
případ se pohybuje ve výši okolo 40 000 Kč.
Buďte obezřetní!
Apelujeme proto na všechny, kteří k prodeji využívají internet
a inzertní portály, aby byli při těchto aktivitách maximálně
obezřetní.
Je nutné si především uvědomit, že za prodávané zboží by
měl platit výhradně kupující a ne prodávající.
V žádném případě nikomu nesdělujte jakékoliv přihlašovací
údaje do elektronického bankovnictví, platební údaje ani údaje k vašim platebním kartám. Tyto údaje pokud možno nikam
nevyplňujte ani neposílejte.

por. Mgr. Jílek Ladislav
preventista

Městská policie informuje
Městská policie provádí na území
Hanušovic měření rychlosti ručním
měřicím přístrojem v rámci snahy o
zklidnění dopravy, v souladu s par.
79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Měření rychlosti bude prováděno ručním
laserovým rychloměrem LTI 20/20
TruCam II a to vždy od 07.00 hod. do
17.00 hod. na vybraných a schválených úsecích komunikací - ulic, podle
aktuálních podmínek provozu v Hanušovicích. Jedná se o rychloměr schváleného typu, jehož výstupy lze
použít jako důkaz ve správním řízení. Předností modelu rychloměru
je vysoká spolehlivost a přesnost naměřených údajů, nízké pořizovací
a provozní náklady a nízká hmotnost, která tak umožňuje bezproblémové ruční měření bez použití stativu.
Měření rychlosti patří mezi jednu z doplňkových činností městské
policie. Při zjištění překročení povolené rychlosti městskou policií v

obci, par. 125c 1f) 4 a 3 v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, bude mít řidič možnost, uhradit
pokutu -dnes příkaz na místě- prostřednictvím platebního terminálu
nebo v hotovosti strážníkovi na místě. Zjištěné přestupky řidičů bude
městská policie dále oznamovat příslušnému správnímu orgánu pro
zápis do bodového systému.
Úseky měření: ul. Hlavní, ul. Pražská, ul. Zábřežská, ul. Sportovní,
ul. Školní, ul. Jesenická, část Hanušovic – Potůčník,
Informace k měření naleznete na stránkách města Hanušovice:
https://www.hanusovice.info,
pod odkazem Městská policie Hanušovice: https://www.hanusovice.info/organizace/mestska-policie-hanusovice/mereni-rychlosti-mp-hanusovice/
Město Hanušovice má za cíl preventivně působit na neukázněnost
řidičů a ohrožení dětí i dospělých v souvislosti s rychle jedoucími vozidly. Cílem měření rozhodně není šikanovat řidiče a vybrat co nejvíc
pokut, ale jde o zklidnění dopravy ve městě a zvýšení bezpečnosti.
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Básničky
Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky a mnoho námětů a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Čekání

Svítání

Ani slunce svit nevydrží věčně,
než se naděješ,
připluje po obloze mrak,
slunce zakryje, je to fakt.

Za chvíli začne svítat,
já sedím a píšu,
oči se klíží a začnu zívat,
však spánek nepřichází je pryč,
snad začnu i zpívat.

Co udělat, aby mrak zmizel,
vzal s sebou všechny trable, svízel.
Než dočkáme se toho,
asi uplyne dní či týdnů mnoho.

Čím přivábit hezké sny,
protahuji den
jak by to měl být poslední.

Moc času už nemám,
proto se ptám kdekoho,
co dělat mám.

Já chystám se na ranní závod se sluncem,
kdo dřív chytne rosu do svých dlaní.
Květy se probouzí pomalu,
tráva omamně voní,
opatrně našlapuji na ni,
pozoruji slunce,
jak svými paprsky stírá rosu na ni.

Čekat, doufat jak dlouho,
mě na čekání
už nezbývá času mnoho.
Tak prosím nebesa,
pošlete paprsků pár,
ať proříznou rozmočenou oblohu,
co úsměv rozzáří.
To, oč tu prosím,
to je ten z nebesa dar.






Věra Matějčková

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích blízkých,
není mrtev,
je jen vzdálen.
Dne 23. července 2022 si připomeneme
7. výročí úmrtí paní

Boženky Vrbové.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají manžel
František, syn Libor a dcera Simonka s rodinami.
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HLEDÁME
SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení
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Ať už pojedeš na kole, autem nebo
hromadnou dopravou, na dojíždění
10 a více kilometrů ti přispějeme
CMY

K

www.pracujtepronejlepsi.cz

www.dormerpramet.com
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