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Vaříme!
Vážení a milí spoluobčané,
s potěšením vám oznamujeme, že od pondělí 6. června pro vás
vaříme obědové menu v naší Formance. Jsme rádi, že se naše Formanka stala centrem společného setkávání a slouží mnoha účelům
pro všechny generace hanušovických občanů. Ve Formance si přijdou na své hráči bowlingu, kulečníku, šipek, šachů a také karetních
her. Můžete sledovat různá sportovní utkání, či si pouštět z Barboxu
vaši oblíbenou hudbu. Nově se také stala centrem pro setkávání
seniorů na hudební akci pana Karla Weisera, kdy jednou v měsíci
organizujeme akci „Hudební odpoledne“. Formanka se také stala
přechodným útočištěm pro rodiny z Ukrajiny. A i díky tomu se nám
podařilo propojit naši vizi – poskytnout novou službu občanům, a
to nabídku poledních menu a začlenit ukrajinské ženy do života v
Hanušovicích.
Během dvou měsíců se nám podařila renovace kuchyně ve Formance. Celková rekonstrukce Formanky probíhala v režii Města, kdy
větší část potřebných prací jsme zajišťovali našimi pracovníky z údržby Města. Ale samozřejmě jsme museli objednávat i odborné řemeslné práce, na kterých se podíleli převážně hanušovičtí podnikatelé.
Rozhodli jsme se tak využít potenciál a šikovnost Ludmily a Julie
a požádali jsme šéfkuchaře Romana Ťulpu, aby nám pomohl se za-

čátkem celého provozu. Za což mu patří velké dík, protože bez jeho
zásadní pomoci a cenných rad bychom se neobešli.
Celková rekonstrukce Formanky probíhala v režii Města, kdy větší část potřebných prací jsme zajišťovali našimi pracovníky z údržby
Města. Ale samozřejmě jsme museli objednávat i odborné řemeslné práce, na kterých se podíleli převážně hanušovičtí podnikatelé.
…a tak tedy vaříme, jak funguje provoz poledního stravování?
Vaříme v pracovní dny, prozatím 2 polední menu – jedno české,
druhé ukrajinské. Ukrajinská jídla jsou podobná české kuchyni. Do
budoucna plánujeme ještě jedno hlavní jídlo. Výdej obědů probíhá
v rozmezí 11 až 14 hodin, můžete si také jídlo odnést ve vlastních
jídlonosičích. Cena obědu činí 120 Kč. Platbu upřednostňujeme platební kartou, ale lze platit stravenkou, nebo v hotovosti. Vařit budeme omezený počet jídel dle kapacity, proto je lepší si oběd nahlásit,
aby v případě většího zájmu o obědy jste měli oběd zajištěn.
Více informací o možností oběd si objednat vám sdělíme na tel.:
606 092 305.
V nejbližší době se chystáme spustit online systém objednávání z
pohodlí vašich domovů, kde bube možno si oběd objednat. Věříme,
že nová možnost poledního stravování si časem najde své pravidelné zákazníky.

Víkendovka pro rodiče s dětmi se nesla na čarodějnické vlně

V rámci projektu Hanušovice společné, který je financován z Norských fondů, připravujeme řadu aktivit zaměřených na podporu vzdělanosti dětí z vyloučených lokalit na Hanušovicku.
O tom, jak pomáháme deváťákům stát se „středoškolákem na
zkoušku“, jste si mohli přečíst v minulém zpravodaji. Tentokrát jsme
do programu zařadili víkendový pobyt pro rodiny s dětmi. Ten se
uskutečnil 7. - 8. května na Chatě Sedmikráska v Malé Morávce. Jak
probíhal?
Šlo především o terénní práci s dětmi a rodinami, motivaci k zapojení do pravidelných volnočasových aktivit a omezování rizikového
chování. To všechno jsme zabalili do víkendové hry. Všech pět rodin
spojilo síly, aby získali od čarodějnice poklad, který jim sebrala.
Mimo to se dospělí i děti seznámili se zajímavým člověkem, který
své dětství ve vyloučené lokalitě proměnil v úspěšný plnohodnotný
život. Bc. Rostislav Šivák je sociální pracovník a kariérní poradce, který
si všechny účastníky získal svým přístupem a životním příběhem.

Během pobytu se s rodinami sblížil také terapeut Bc. Jan Vrba a
my věříme, že jim bude oporou a průvodcem ve složitých situacích
i nadále. Všichni totiž mohou jeho terapeutické služby využívat i po
skončení čarodějnického víkendu.

MUDr. KUBÁČEK SVATOPLUK – LETNÍ DOVOLENÁ 2022
ČERVEN –ČERVENEC: 27. 6. – 8. 7. 2022
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Zábavné a soutěžní dopoledne pro děti ze Základní školy Hanušovice
Dne 27. 05. 2022 ožil H-Park dětskými úsměvy. Pracovníci údržby
města Hanušovice spolu s JSDH Hanušovice ve spolupráci s kulturní
komisí za podpory města Hanušovice uspořádali zážitkové dopoledne pro děti 1. stupně ZŠ Hanušovice. Děti si mohly prohlédnout
techniku údržby města, hasičská a policejní vozidla včetně technického a zásahového vybavení. Dále pro ně bylo připraveno několik
soutěží o drobné ceny a sladkosti (slalom na koloběžkách, střelba ze
vzduchovky, skákání v pytlích). Zpestřením pro všechny byl skákací
hrad, který splnil svůj účel a děti snad aspoň trošku unavil. Po urputném zápolení si mohly děti opéct špekáček a namalovat obrázek
s hasičskou tematikou. Autoři pěti nejhezčích obrázků byli odměněni tričky s motivem dráčka Soptíka. Především si ale odnesly ze
společného setkání radost a úsměvy na tvářích. Společné dopoledne, kterému přálo počasí, si užili v H-Parku jak děti tak i dospělí.
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Hasičská i policejní technika byla slyšet na kilometry daleko. Děti si
před odchodem zatleskaly a to byla ta největší odměna pro všechny
zúčastněné.
Sluší se poděkovat všem, kteří se podíleli na téhle vydařené akci, a
to městu Hanušovice, hasičům, Policii ČR, městské policii, firmě Kostka Kolobka, Střeleckému klubu Hanušovice, MAS Horní Pomoraví a za
fotodokumentaci panu Karlovi Prodělalovi. Zároveň nesmíme zapomenout na sponzory, kteří přispěli finančně nebo drobnými dárky.
Jmenovitě: Pokrývačství Novák a syn, firma CBA, účetnictví Ing.
Vlasta Pichová, Jiří Gábler starší, Oleg Večeř, Radek Schwarzer, Olga
Schwarzerová, Milan Schwarzer, Zdeňka Havlínová, Martin Havlín
Závěrem starosta města Hanušovice Marek Kostka poděkoval všem
zúčastněným pořadatelům za krásnou a povedenou akci, která by se
měla stát tradicí.
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Otázky a odpovědi k odpadům – co kam patří?
Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické
potřeby, do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad.
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, do sběrných nádob
určených pro sběr kovů nebo nádob na plasty (na třídící lince se
kovové předměty automaticky vytřídí). Větší množství můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe nejsou
jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na léky
(„platíčko“ se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných
obalů nelze zpracovat. Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další kombinované
papírové obaly.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat
hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v
tubě, takže se jedná o znečištěný obal.
Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?
Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů, zbytky
slijte a v menším množství je můžete vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte na sběrný dvůr.
Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie,
světelné zařízení, nebezpečný a objemný odpad nebo o odpad, se
kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv),
lze ho odložit do nádob na směsný odpad.
Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako
každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný.
Tím se myslí i biologické nečistoty.
Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí
tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný odpad pak
můžete klidně prázdné obaly vhodit.
Patří laminátový papír do papíru?
Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.
Kam patří CD, DVD nebo videokazety?
Plastové obaly patří do plastů. DVD a videokazety odvezte nejlépe na sběrný dvůr. CD můžete v malém množství vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří na sběrný dvůr.
Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?
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Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít
hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin,
odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.).
Kam patří účtenky z termopapíru?
Do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky pak znečišťují vodu
v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy
třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. Informaci o
obsahu těchto látek však běžně na samotném termopapíru nedohledáme.
Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve
větším množství patří do sběrného dvora.
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji
vhazujte do směsného odpadu.
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině
případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu.
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými
látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek,
většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší
je nechat si olej vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku.
Proč třídit, když za svoz odpadů platím, a to rok od roku více?
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na
nakládání s odpady z městského rozpočtu. Čím větší množství
odpadů je vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží město od
společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení
směsného komunálního odpadu na skládku. Tato úspora městských financí se promítá do paušálních poplatků za odpad, či do
počtu kontejnerů a informačních aktivit na třídění odpadů.
Dělám správně, když vhazuji do kontejneru pro plast kromě PET
lahví i všechny sáčky od pečiva, které přinesu z obchodu, sáčky
od jiného zboží, nebo plastové výlisky zbavené papírového přílepu?
Ano, je pravděpodobné, že tyto odpady do plastů třídíte správně.
Proč se v našem městě třídí jiným způsobem než v sousední obci?
Často se můžeme setkat s tím, že téměř v každé obci se třídí
jiným způsobem. Někde se třídí jen PET lahve, jinde také směsné
plasty. V některých městech se třídí papír s nápojovým kartonem,
jinde zase zvlášť, někde se nápojové kartony zase netřídí vůbec.
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Navíc někde se třídí do kontejnerů, jinde pomocí pytlů.
Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a protože
v republice je přes 6000 obcí, je pestrost na místě. V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi
obcí a příslušnou svozovou firmou. Každá obec má své specifické
potřeby, představy a finanční možnosti a svozová firma jí podle
toho dodává patřičné služby. Například město rozhoduje o tom,
kde budou stát kontejnery na tříděný odpad či bude-li ve městě
sběrný dvůr. Stejně tak město rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím. Ve většině případů záleží na svozové firmě
i to, jaké odpady se budou v obci třídit. Svozová firma je závislá na
svých odběratelích, zejména dotřiďovacích linkách, a podle toho
se určuje sortiment sbíraných odpadů. Až se pořídí vlastní svozové
vozidlo, pak bude způsob třídění více variabilní.

tem občanů o sesypávání odpadů.
Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou odpady
nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad
vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není
možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen
a musí s ním být naloženo jako se směsným odpadem. Proto je tak
důležité třídit odpady správně!
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Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná
technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně
označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnos-

Jak bude fungovat odpadový systém po plánovaných změnách?
Bude fungovat úplně normálně. Občané téměř nic nepoznají,
jen svozové auto bude hezčí a bude pouze pro Hanušovice. Auto
bude svážet v jednotlivých a určených dnech samostatně směsný
komunální odpad, plast, papír, sklo, bioodpad a objemný odpad
ze SD. Město dopředu najde nejpříznivější skládku a třídící linku,
aby bylo dosaženo nejvýhodnějších podmínek na trhu. Celkové výdaje budou nižší, a hlavně si město ve spolupráci s občany bude
systém provozovat samostatně a podle potřeb a požadavků.
Pokud máte dotazy, neváhejte napsat. Ty nejzajímavější uveřejníme
v některém z následujících zpravodajů.


Město Hanušovice

Nulový odpad – obaly
Obaly mají chránit výrobek a zajistit tak zákazníkovi, že dostane produkt v kvalitě neovlivněné skladováním nebo přepravou. Někdy se však
stává, že zboží je zbytečně baleno do nadměrného počtu obalů. Cestu
k efektivnějšímu nakládání s obaly otevřela legislativa, nicméně výrazným dílem mohou přispět i samotné domácnosti.
Systém třídění a sběru obalů v ČR
V České republice se systém třídění a sběru obalového materiálu rozvíjí již více než 25 let. Firmy, které vyrábí balené zboží, mají zákonnou
povinnost zajistit pro své obaly vytřídění a zpracování na využitelnou
druhotnou surovinu. Tuto povinnost uplatňují přes AOS EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi systém zajišťuje. Obce tak získávají od EKO
-KOM finanční odměnu za vytříděné množství odpadů, které pravidelně
vykazují prostřednictvím čtvrtletních hlášení.
Je žádoucí redukovat množství obalového materiálu, který je v současné době využíván? Jak na to a kdo má největší možnosti – jedinec,
města, firmy?
Množství obalového materiálu mohou primárně redukovat výrobci
baleného zboží a mnoho z nich se již touto cestou vydalo. Tzv. prevence snižování zdrojů je navíc přímo stanovena zákonem o obalech. EKO
-KOM k tomu firmy systémově motivuje i výší poplatků za zpětný odběr
a využití obalů. Ta se totiž odvíjí od množství obalů, které uvedou na
trh. Obaly jsou tak stále častěji konstruovány s důrazem na to, aby jejich
hmotnost i rozměry byly co nejmenší (s ohledem na velikost baleného výrobku). I přes tuto minimalizaci musí obal stále plnit své základní
funkce, zejména chránit výrobek.
Množství obalového materiálu mohou do jisté míry ovlivnit i spotřebitelé, například tím, že budou (pokud je v domácnosti více členů)
preferovat tzv. rodinná balení, která ve výsledku také snižují množství
obalového materiálu; mohou preferovat výrobky, které jsou baleny do
menších obalů; některé výrobky není nutné balit vůbec. Na zeleninu
nebo ovoce v obchodech mohou například opakovaně použít vlastní

sáček atp.
Města a obce pak občany spíše motivují k lepšímu třídění odpadů a k
omezení produkce směsného komunálního odpadu.
Které obaly je efektivní vracet zpět do oběhu a pomůže to v rámci
předcházení vzniku odpadu?
Do oběhu bychom měli opakovaně vracet zejména ty obaly, které
jsou určeny k opakovanému použití. To se týká zejména přepravních
obalů a z menší části i prodejních obalů, jako jsou například vratné pivní
lahve.
V některých případech lze opakovaně využít i vlastní sáček na pečivo,
ovoce nebo zeleninu, které si do obchodu přineseme z domova. Na nákupy jsou sice nejlepší z hlediska opakovaného použití látkové tašky, ale
i klasickou igelitovou odnosnou tašku nebo papírovou tašku můžeme
použít vícekrát (opakovaně), čímž ušetříme spotřebu obalového materiálu i množství vyprodukovaného odpadu.
Jak velkou roli hraje kvalita třídění při následné recyklaci? Kde jsou
největší rezervy?
Čím kvalitněji občané odpad vytřídí, tím snadnější a také efektivnější
je pak následná recyklace. Kvalita třídění je tedy důležitá. Pokud se ale
lidé při třídění odpadu občas spletou a chybně vytřídí například kompozitní obal (nerecyklovatelný) do plastů, pak se nejedná o žádnou tragédii. Tuto chybu napraví zkušená obsluha na dotřiďovací lince, která
rozhodne o tom, zda je možné daný odpad využít pro recyklaci nebo
bude využit energeticky či jinak. Obecně ale platí, že čím kvalitněji lidé
odpady třídí, tím nižší bývají náklady na jejich následné dotřídění a zvýší
se i množství odpadu, který je možné použít pro kvalitní recyklaci.
Zajímavosti o sběrné síti
Síť kontejnerů a nádob na tříděný odpad již v České republice přesáhla počet 678 tisíc kusů. Průměrná vzdálenost k nejbližším barevným
kontejnerům je 89 metrů – to je zhruba 127 kroků.
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V Hanušovicích se chystají změny
O plánovaných změnách jsme vás již informovali a nyní je stručně
shrneme. Aby město zajistilo co možná nejvýhodnější svoz odpadů za
přímé náklady, pořizuje vlastní svozové vozidlo, které bude dodáno do
února 2023 a vyjet do ulic by mělo asi od března. Půjde o speciální
nákladní automobil s lisovací nástavbou o obejmu 19 m3, s nosností
odpadů cca 10 t, které bude samostatně svážet směsný komunální odpad (SKO) z popelnic, tříděný plast, papír, sklo a také ze sběrného dvora
objemný odpad. Aby vozidlo mělo požadovanou nosnost je třínápravové, je o něco větší, ale zadní náprava je natáčecí, tudíž bude mít velmi
dobré manévrovací vlastnosti. Bohužel do některých míst zejména v
zimních měsících nevjede (o tom až před zimou r.2023/2024).
Město bude nyní usilovat o získání dotace z Operačního programu
životní prostředí na popelnice o objemu 240 l na tříděné plasty a na
papír. Ty budou primárně určeny pro vlastníky rodinných domů a menších bytových domů. Pokud bude město úspěšné nádoby by mohly být
distribuovány v polovině roku 2023. Tím se umožní pohodlné třídění
přímo od jednotlivých domů. K panelovým apod. domům se umístí
více kontejnerů na plast a papír z míst, které byly určeny pro zástavbu
rodinných domů (tam již potřeby nebudou, protože bude mít každý sa-

mostatnou popelnicích na plast a papír).
Pro přehled, vyhodnoceni a pro zavedení motivačního prvku – „zaplať kolik vyhodíš“ budou všechny nádoby opatřeny identifikačním kódem, který zaznamená každý výsyp nádoby (datum, hodina, velikost
nádoby, druh odpadu, průměrná váha odpadu, závada – špatný odpad
apod.). Motivace bude vázána pouze na množství SKO podle objemu
nádoby (popelnice, kontejnere) přepočteno na obyvatele, případně bydlícího v domě. Spuštění tohoto systému bude po dodání všech nádob
na tříděné odpady a po načipování. Předpokládáme, že od roku 2024.
Město Hanušovice chystá změny, které jsou nutné pro plnění zákonem stanovených pravidel a požadavků. Také chce, aby byl odpadový
systém pro občany dostupný, pohodlný a úplný. Navíc by měl být spravedlivý, tedy „zaplať, kolik vyhodíš“. Je na vás, na občanech, abyste se
plně zapojili do řádného nakládání s odpady a ovlivnili si výši místního
poplatku. Společně se nám to povede a děkujeme za to, že se chováte
zodpovědně.


Město Hanušovice

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022
V letošním školním roce - 2021/2022 – ukončí Základní školu v Hanušovicích celkem 46 žáků. Po přijímacím řízení na střední školy bude
pokračovat v dalším vzdělávání 23 žáků – v učebním oboru a 21 žáků
- ve studijních oborech ukončených maturitní zkouškou. 2 žáci neprojevili zájem o další vzdělávání. Výběru budoucího povolání předcházely
aktuální informace výchovné poradkyně – PaedDr. Vladimíry Žídkové
– na úvodních třídních schůzkách v měsíci září 2021, její pravidelná poradenská a konzultační činnost v podobě individuálního a skupinového
poradenství, nabídka testů profesní orientace realizované ve spolupráci
se Školským poradenským zařízením – PPP a SPC Šumperk, aplikace
pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior realizovaná se
žáky 8. tříd v praxi, zasílání informací ze středních škol přímo na školní
e-maily vycházejících žáků, osobní konzultace se žáky i jejich rodiči o
správné volbě střední školy s humanitním či technickým zaměřením.
Pro příští rok opět nabídneme vycházejícím žákům nábory profesních
odborníků do hodin občanské výchovy a setkání vycházejících žáků se
zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje, které bylo
zrušeno z důvodu epidemiologické situace. Již druhým rokem výchovná poradkyně pracuje v projektu: ,,Implementace krajského akčního
plánu Olomouckého kraje,“ který zahrnuje spolupráci s regionálními
středními školami a seznámení s nabídkou oborů, s budoucími zaměstnavateli, další vzdělávání výchovné poradkyně účastí na vzdělávacích

seminářích i setkávání s odborníky na soft skills, hard skills, nadané
děti, program pro kariérové poradce, mentoring, sdílení zkušeností
kariérových poradců s ostatními kariérovými poradci Olomouckého
kraje, schůzky kariérových poradců dané oblasti, práce s nadanými žáky
a jejich zapojení do různých soutěží a olympiád, individuální a skupinové poradenství pro žáky domovské školy. Výchovná poradkyně školy se
účastní také pravidelných setkání metodika Krajského centra prevence
předčasných odchodů ze vzdělání organizovaných Mgr. Markétou Horákovou – PPP a SPC Šumperk a při nezájmu žáků o další vzdělávání na
střední škole spolupracuje s Bc. Michaelou Vrbovou v rámci projektu
MAS Horní Pomoraví o.p.s. – Hanušovice společné.


PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy
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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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zpravodaj
Rozloučení se školou
Jedno velké díky, to je to, co bych Vám chtěl říct. Ale jak to vlastně začalo? A komu to díky patří?
Naše cesta začala před devíti lety v jeden, pro nás velmi významný den, a to bylo vítání prvňáčků. S mnohými jsem se už znal, ale s některými
jsem se viděl poprvé, a to hlavně s novou paní učitelkou. Poznal jsem nové kamarády, naučil jsem se psát, číst a počítat, jezdil jsem na školní výlety,
nacvičoval jsem různé besídky a bavil se. Ani jsem se nenadál a šel jsem do čtvrté třídy, kde mě přivítala nová třídní učitelka. Ze začátku jsme se jí obával, protože byla nová na naší škole, ale napětí do měsíce pominulo a já jsem zjistili, že paní učitelka Dagmar Pěničková je fajn. Já a mí spolužáci jsme
se s ní měli o čem bavit a čemu se zasmát. S ní jsme poprvé nocovali ve škole a byli jsme na dvoudenních výletech. I přes krušnější chvíle to byly super
dva roky. Naše třídní nás nestrašila druhým stupněm jako ostatní, ona nás na něj připravila a věřila, že to tam zvládneme. A věřila správně. V šesté
třídě na nás už čekala třídní učitelka Iveta Vondrušková, známá z hodin anglického jazyka. Provází nás druhým stupněm do současnosti. Ano bylo to
těžší, ale myslím si, že všichni noví učitelé se snažili nám to ulehčit. Postupně jsme si na nové učitele, předměty i povinnosti zvykli a šestá třída utekla
jako voda. V sedmé třídě na nás čekalo rozhodnutí, které nás rozdělilo na dvě skupiny. Jedna skupina si vybrala ruský jazyk a druhá německý jazyk.
V prvním pololetí jsme se učili normálně, ale 10.3.2020 nám v hodině tělesné výchovy řekl pan zástupce něco, co asi nikdo nečekal. Sdělil nám,
že další den nemáme chodit do školy a vrátíme se asi po týdnu. Žáci byli nadšení! V tu chvíli nikdo nevěděl, že se na nás řítí něco, co nám všem
zasáhne do života. Kvůli koronaviru jsme téměř rok a půl seděli zavření doma, viděli se jen přes monitory a ve škole jsme strávili měsíc před a měsíc
po prázdninách. Toto období nás značně ovlivnilo a samozřejmě to mělo na naši třídu velký dopad. Vždycky jsme byli prospěchově silnější třída, ale
bohužel se to odráželo v našem kolektivu a po návratu do škol se to ještě zhoršilo. My jsme se dokázali v některých záležitostech spojit i jsme se společně zasmáli. Vztahy ve třídě však byly napjaté a bohužel jsme se nedokázali bavit tak jako dříve. Mohli jsme si ten poslední rok „na naší základce“
více užít, ale i přes všechny starosti mě to tady s vámi bavilo.
A komu tedy patří opravdové díky? Samozřejmě děkuji všem-od pana školníka, přes kuchařky, až po celý učitelský sbor a pana ředitele. Ale
největší dík patří třídním učitelkám Anně Janočkové, která nás skvěle naučila základní dovednosti, Dagmar Pěničkové, se kterou jsme se vždy zasmáli
a Ivetě Vondruškové, na kterou jsme se mohli s čímkoliv obrátit a vždy tu pro nás byla. Velké díky také patří paním učitelkám Vladimíře Žídkové a
Anně Láníkové, které nás připravili na naši asi nejtěžší zkoušku prozatímního života a neztráceli s námi trpělivost. Nesmím zapomenout na naši třídu,
které i přes všechny spory a starosti děkuji za celou dobu, co jsem s nimi strávil. Uteklo to jako voda a já tu teď sedím a přemítám si těch devět let.
Vzpomínám na všechno dobré i zlé a čekám, co mi přinese školní rok na nové škole.
Nakonec bych chtěl popřát mým spolužákům, ať se jim v dalším životě daří, učitelům přeji pevné nervy s novými i stávajícími žáky a žákům, aby
si ten čas, který tráví na této škole pěkně užili. Bylo mi potěšením a budu na Vás všechny vzpomínat jen v tom dobrém.

Brzy na shledanou!

Matyáš Poprach, 9.B
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Milí učitelé, rodiče a spolužáci!
Je to tady! Ani jsme se nenadáli a už jsme v deváté třídě. Rok se s rokem sešel a stejně jako před devíti lety, kdy nám dávala paní učitelka Anna
Janočková naše první vysvědčení, tak i tento rok dostaneme naše poslední vysvědčení na Základní škole v Hanušovicích.
Pokud bych si měla zavzpomínat na mé první setkání se školou, vzpomenu si na zápis do první třídy. Spolu s ostatními prvňáčky jsme 1.září 2013
usedli poprvé do školních lavic a těšili jsme se na svá první razítka a na naši první jedničku. Paní učitelka Anna Janočková nás naučila číst, psát, počítat
a všechny tyto důležité školní povinnosti. Měla s námi velkou trpělivost a za to si zaslouží velké díky.
Snad nejkrásnějším dnem v první třídě byl den, kdy jsem dostala své první vysvědčení. Jenže roky plynuly a vedle jedniček se na vysvědčeních objevovaly i jiné známky. Společně s mladým kolektivem jsme rostli, stávali se chytřejšími a jezdili na výlety. Jak léta plynula, končil první stupeň a začínal
druhý. Přibývaly nové vyučovací předměty, noví spolužáci a také nová třídní učitelka-paní učitelka Iveta Vondrušková. Od šesté třídy jsme se museli
začít víc učit, ale některým se příliš nechtělo.
Nestihli jsme se ani rozkoukat a už tu byla devátá třída. To byl asi nejtěžší rok, který jsme ve škole zažili. Čekalo nás nejtěžší rozhodnutí, na kterou
školu se máme přihlásit. Hodně nám v tom pomohla výchovná poradkyně školy – paní učitelka Vladimíra Žídková, paní učitelka Iveta Vondrušková
a samozřejmě naši rodiče. Po přijímacích zkouškách a následném čekání, zda se dostaneme na tu či onu školu, na kterou jsme se přihlásili, se nám
všem ulevilo, když jsme se dozvěděli o úspěšném přijetí na naši střední školu.
A proto chci touto cestou velmi poděkovat všem pedagogům, hlavně paní učitelce Ivetě Vondruškové za to, že nám vždy pomohla, poradila,
vyslechla a za to že s námi měla tak velkou trpělivost. Samozřejmě chci také poděkovat paní učitele Vladimíře Žídkové a Anně Láníkové za vzornou
přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury i matematiky. Děkuji rodičům a spolužákům za veškerou pomoc a podporu.
Na tuto Základní školu v Hanušovicích sice již nikdy chodit nebudeme, ale ty nádherné vzpomínky zůstanou navždy. Život jde dál, proto přeji všem
svým spolužákům mnoho štěstí a úspěchů na jejich dalších životních cestách.

Kateřina Hanáková, 9.B

Jako první bych poděkoval paní učitelce Anně Janočkové za její nekonečnou trpělivost a ochotu, která mi umožnila zkrotit neposlušná písmenka a
číslice a za zájem, se kterým se mi věnovala na prvním stupni.
Dále chci poděkovat všem učitelkám a učitelům, které jsem poznal při studiu na hanušovické základní škole, za pomoc a ochotu, nám žákům,
poslušným i neposlušným, předat to, co nám předáno být mělo.
A ten největší dík díků patří paní učitelce Vladimíře Žídkové za její klid, pochopení, vždy otevřené dveře pro radu i povzbuzení a hlavně za to, že nám
neustále dávala další a další šance ke zlepšení vědomostí - nás jako lidí, žáků. Díky.

Štěpán Martinka, 9.B
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Obnova pískovcového kříže - Vysoké Žibřidovice
Drobné sakrální stavby, jako jsou třeba boží muka, kříže, kapličky či
sochy svatých, jsou už po staletí nedílnou součástí krajiny v českých zemích. Místní obyvatelé je pořizovali převážně na paměť nějaké události
v jejich životě, zpravidla se jednalo o tragédie osobní, společenské nebo
přírodní. U mnohých z těchto drobných památek byly však již důvody
jejich vzniku zapomenuty.
Realizace takovýchto drobných staveb měla i v minulosti svá pravidla. Pořízení nebylo možné realizovat bez souhlasu církevních úřadů.
Bylo nutné sepsat písemný revers, kde se žadatel zavázal, že dílo nejen
vytvoří, ale především, že se o něj on a následně jeho potomci budou
starat. Často byla k této žádosti připojena nějaká finanční částka, ta
byla pak uložena na nejbližší faře a z jejich úroků se prováděly opravy
a udržovací práce. Tyto dokumenty byly podepisovány svědky, zpravidla se jednalo o rychtáře a při větší akci i přísežní. Dokumenty se pak
ukládaly na faře a v nadřízeném úřadu. V případě Hanušovicka to byla
arcibiskupská konzistoř v Olomouci. V Hanušovicích existovalo cca patnáct takovýchto památek, převážně křížů.
Na území, spadající pod správu města Hanušovice, konkrétně v katastru Vysoké Žibřidovice na parcele č. 940/2, se nacházel další rozbitý
pískovcový kříž. Tento byl sražen již cca před dvaceti lety, utrženou větví
z přilehlé lípy a od těch dob ležel v rozvalinách na zemi, podepisovalo
se na něm chátrání a některé části se začaly pomalu ztrácet. Historicky se kříž nacházel na spojnici mezi dnes již zaniklou osadou Cibulka
a Vysoká.

Obr. 1, 2 - Nálezový stav kříže červen 2020

Záchrana a celková rekonstrukce objeveného rozvaleného pískovcového kříže při cestě u zaniklé osady Cibulka byla započata v roce
2020. Na akci byl zpracován restaurátorský záměr a žádost o dotaci
ze státního rozpočtu programu Ministerstva zemědělství, která dopadla
úspěšně. Samotným restaurováním kříže byl pověřen vybraný kamenosochař Tomáš Hořínek z Olomouce.
Původní kříž byl tvořen ze čtyř částí. Soklová část opatřena textem,
který se při restaurování podařilo obnovit opis nápisu je následující:
Wie ein Lamm wurd er zur
Schachtbank gefúhrt und ófnete seinen Munnd nicht leß 53:7
překlad: Jako beránek vedený na porážku, ústa neotevřel Obr. 3 – foto nápisu na soklu kříže
Izajáš 53:7
Dále byl kříž tvořen největší střední částí s figurálním zobrazením Bolestné panny Marie. Na zadní straně opatřen opět textovou částí, která
nám určuje dataci vzniku kříže. Dozvídáme se zde, že kříž byl darován od
Ferdinanda a Emilie jejich matce Theresii Scholz v letech 1868. Vrchní
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část tohoto kusu je opatřena profilovanou římsou
s božím okem. Další části
kříže při nálezu na místě
úplně scházely. Jednalo
se o horní část s volutami
a plochou s figurálním zobrazením Sv. Jiří. Tato část
se díky místním občanům
nalezla dochovaná a byla
opět navrácena ke zbytku
kříže. Prvky, které se však již
nalézt nepodařilo a musely být nově vyrobeny, jsou
samotný kříž a postranní
Předávání hotových restaurátorských
sošky andělů. Celek byl po- Obr.4 – prací,
říjen 2021
staven na podstavci ze tří
pískovcových schodů, opatřen dřevěným oplocením se čtyřmi kamennými sloupky v rozích. Původní umístění kříže mělo jako součást stavby
dvě lípy, které však měly za následek dočasné zničení kříže.
Restaurátorské práce a nové umístění kříže byly dokončeny v říjnu
2021. Na jaře 2022 byly provedeny dokončovací terénní úpravy a místo
bylo doplněno vhodným posezením. V sobotu 7. 5. 2022 požehnal farář R. D. Mgr. Artur Andrzej Górka nově opravený kříž za účasti starosty
města pana Marka Kostky a místních obyvatel.
Návštěvou tohoto místa bezpochyby dochází k propojení člověka
s krajinou a místem života, místem, kde se něco mimořádného událo.


Marie Pecháčková
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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 poC
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licií 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.
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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.

Zastavte se za námi v TIC Hanušovice
Až půjdete okolo turistického informačního centra
a kanceláře MAS Horní Pomoraví naproti Penny
Marketu, nakoukněte dovnitř.
Zastavte se především v případě, že potřebujete:
• zjistit zaručené tipy na výlety a akce v okolí,
• připojení k internetu (prvních 15 minut je
zdarma) nebo něco vytisknout,
• koupit něco dobrého a hezkého od regionálních výrobců pro sebe nebo jako dárek,
• půjčit si skákací hrad, masky, podium a další
vybavení na oslavu,
• půjčit si paddleboard,
• pomoc sociální pracovnice - s oddlužením
a dalšími sociálními problémy.
Od 15. června navíc prodlužujeme otevírací dobu.
Naše dveře pro vás budou otevřené ve všední dny
od 8:00 do 16:00.
Více informací na www.mashp.cz
a tel.: 583 285 615
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Český den proti rakovině v Hanušovicích

Dne 11. 5. 2022 se konal již 26. ročník celonárodní sbírky Český den
proti rakovině, který jako každý rok pořádá Liga proti rakovině Praha.
Tentokrát za ústřední téma bylo zvoleno nádorové onemocnění děložního čípku a varlat. Každý, kdo si zakoupil kytičku měsíčku lékařského,
obdržel také leták s informacemi o možnostech prevence.

Ani letos nevynechala MAS Horní Pomoraví, o.p.s. prostřednictvím
Turistického informačního centra (TIC) Hanušovice účast na dobročinné
sbírce a do této akce se zapojila. Velkou pomocí se stali opět žáci základní školy Hanušovice, kteří byli rozděleni do tří skupinek.
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat za dobrovolnickou činnost těmto žákům: Anička Sklenářová, Klárka Majznerová, Lukáš Koletschka, Anička Vyroubalová, Jiří Polách a Lucie Markovská.
Zároveň také děkujeme za spolupráci řediteli školy Františku Felnerovi a zástupci ředitele Petrovi Jordovi, kteří nám pomohli oslovit
dobrovolníky z řad žáků školy a také zajistit širší působnost sbírky do
okrajových částí města.
Letos se prodalo celkem 474 kusů kytiček a celková vybraná částka činí 15.647,-Kč,což je o 1.614,-Kč více než v loňském roce 29. 9. 21.
Ovšem i loni na podzim byla vybraná vysoká částka oproti předchozím
rokům a to 14.033 Kč, což je o 7.910,-Kč více než v roce 2020.
Děkujeme všem, co přispěli do sbírky a podpořili ji i v tomto nelehkém období.

Vlasta Tesárková, TIC

Jak dostat z podvodného e-shopu nazpět peníze
1. Někdy se stane, že v e-shopu koupíte nějaký šmejd a nedaří se vám
z obchodníka dostat zpátky peníze. Pro někoho není tato možnost známá. Česká spořitelna a další, mají možnost vám tyto peníze někdy dostat zpátky. Tato možnost se jmenuje CHARGERBACK. Spořitelna tomu
říká ‚‚Reklamace platby kartou v George“. Zavoláte do spořitelny, tam
se s nimi domluvíte a uvidíte. 800 207 207.
Úspěšnost navrácení peněz je asi 50 procent. Možnost vrácení je do
1 roku od nákupu. Podmínka využití této služby je, že musíte být klientem České spořitelny, musíte mít platební kartu a zboží zaplatíte kartou. Pokud platíte v hotovosti, nelze této možnosti využít. Kdo je chytrák
a sedí na penězích doma a nemá účet od banky, tuto možnost nemá.
Dá se to reklamovat i z PC na GEORGE: https://www.penize.cz/osobni-ucty/429260-platbu-kartou-od-sporitelny-muzete-reklamovat-v-mobilu.
2. Ještě dodatek o podvodných e-shopech. Dobrá pomůcka je si dát
do GOOGLE CHROME rozšíření „Rizikové weby“. Je to žlutá ikonka ve

tvaru erbu. Na internetu zahlédnete nějaké lákavé zboží, a když je to
podvodný web, vyskočí vám na displeji červeným písmem, že jste na
podvodném webu a je na vás, jestli risknete na tom nakoupit. Databázi
podvodných webů udržuje ČOI a to je integrované do rozšíření.
3. Ještě dodatek ke komunikaci se spořitelnou.
Je vhodné si zřídit ověření hlasem. Zavoláte do spořitelny na 800
207 207 a požádáte o zřízení služby „ověření hlasem“. Operátor si nahraje váš vzorek hlasu a při příští komunikaci zavoláte 800 207 207
a operátor s vámi uskuteční krátký hovor a podle vzorku najde vaši
identitu. Pak už řeknete, co potřebujete vyřídit. Je to vhodné i pro zadání vaší transakce když nemáte kartu, přístup na internet atp. Sdělíte, jakou transakci chcete provést, komu a částku a operátor to zadá
a provede. Je to zpoplatněné částkou asi 20 Kč, ale je to pohoda. Stačí
i úplně obyčejný telefon. +spořitelna rady+220516+


Odpoledne ve Formance
Vážení a milí spoluobčané,
v úterý 31. května proběhlo již druhé setkání seniorů ve Formance.
Jsme velice potěšeni, že se vám všem odpoledne ve Formace líbilo a
těší nás, že stojíte o pravidelné setkání. K poslechu a k tanci hrál opět
pan Karel Weiser, který zpříjemnil všem společně strávený čas.
Pan starosta úvodem představil systém fungování restaurace a představil kuchařky, které budou od června vařit obědové menu pro širokou
veřejnost. Poděkoval panu šéfkuchaři Ťulpovi, který ukrajinské kuchařky
zaučil a vše potřebné vysvětlil. Spolu s paní Schwarzerovou zahájil zábavu.
Děkujeme všem hostům, kteří nás podporují v kulturních a společenských akcí. Příští setkání ve Formance proběhne ke konci června, o
přesném termínu budeme zavčas informovat prostřednictvím rozhlasu
a zpráv.
Těšíme se na další setkání s vámi!

Htým

10

Polášek F.

titulka_zari.pdf 1 26.08.2020 21:40:28

zpravodaj
Další studijní rok Univerzity třetího věku je úspěšně za námi
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Zimní semestr minulého roku začínající každý říjen na téma Rituály
evropských královských rodů úspěšně dokončilo 9 studentů, kteří se
opět vrátili ke společným setkáváním, které se nově konaly v klubovně
Klubu 60+ Hanušovice. V kurzu se studenti a studentky dozvěděli informace o nejdůležitějších životních událostech, jako jsou třeba narození,
svatby, rozvody či smrt evropských královských rodů 19. a 20. století.
Pozornost byla věnována nejen těm královských rodinám, o kterých
jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich
novinářů a televizních štábů, ale i těm pro nás méně známým.
Letní semestr, který odstartoval 16. února zvládli studenti a studentky
opět na výbornou. V kurzu se studenti a studentky dozvěděli informace o českých dějinách. Připomněli si jejich hlavní události a osobnosti,
které je vytvářely a utvářely od raného středověku, od 9. století do 14.
století s jeho problémy. Kurz na téma České dějiny a jejich souvislosti
úspěšně dokončilo 10 studentů.

Osvědčení o absolvování virtuální univerzity třetího věku si zasloužily
celkem tři studentky a to na podzim minulého roku studentka Naďa
Záhorová. V květnu letošního roku dostaly osvědčení na slavnostním
předání přímo v Praze Berta Dokoupilová a Eva Jahnová.
Další kurz na téma České dějiny a jejich souvislosti II bude otevřen
pro stávající ale i nové studenty od 5. října 2022 od 13:00 v klubovně
Klub 60+ Hanušovice. 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.
Další informace získáte v Informačním centru v Hanušovicích. Organizátorem univerzity je MAS Horní Pomoraví, kontaktní osoba Veronika
Škrottová (email: skrottova@hornipomoravi.eu, tel: +420 606

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.

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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Aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior –
pomocník při volbě budoucího povolání
na Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích

Pod vedením výchovné poradkyně Základní školy a Mateřské školy
v Hanušovicích - PaedDr. Vladimíry Žídkové – se měli možnost žáci 8.
tříd seznámit s novou aplikací pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior. Tato aplikace umožňuje žákům dozvědět se více o sobě
a lépe plánovat svou budoucnost, výchovným poradcům získat nové
podklady pro svou práci a zefektivnit ji a následně napomoci účelnému
dialogu mezi žákem, rodičem a školou při kariérním rozhodování žáka.
Zamýšlenou rolí Salmonda Junior v poradenství je, aby aplikaci mohli používat samostatně přímo žáci, byla pro ně srozumitelná a praktická,
a zároveň obsažené metody poskytovaly cenné informační podklady,
na které je možno navázat osobní konzultací. Takový přístup umožňuje
přiblížit kariérní poradenství ke každému žákovi a probudit v nich zájem
a aktivitu. Kariérním poradcům Salmondo poskytuje nástroj, metody
a podklady pro práci. Díky tomu, že žáci se přípravě na konzultacivěnují samostatně, poradce může při rozhovoru s nimi využít již existující
výstupy z aplikace. Poradenství je tak efektivnější pro obě strany a čas
poradce lze lépe využít.
Postup žáka při kariérním rozhodování a osobním rozvoji lze z většiny
popsat následujícími kroky:
1. Poznat sám sebe
2. Poznat možnosti, které má
3. Zvolit tu pravou variantu
4. Naplánovat si cíle
5. Udržet motivaci a cíle splnit
Aplikace Salmondo Junior je složena z pestré palety modulů, z nichž
každý určitým způsobem zapadá do výše zmíněných potřeb žáka, který
těmito moduly postupně prochází pomocí „průvodce“, což je připravený doporučený průchod aplikací. Žák má následně možnost nasdílet
své výsledky výchovnému poradci, který si je jednoduše zobrazí ve svém
účtu, případně k nahlédnutí do nich pozvat rodiče.
Obsah Salmonda Junior se člení na 3 hlavní části, do kterých jsou
řazeny jednotlivé moduly.
1. Testování – část zaměřená na sebepoznání a obsahuje dotazníky,
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které přispívají k lepšímu uvědomění si svých zájmů, silných stránek a
různých aspektů výběru studia a profese.
2. Profil – část věnovaná rovněž sebepoznání, tentokrát cestou otevřených modulů, které doplňují dotazníky o přímé sebeprojevení žáka,
který hodnotí,
jaké aktivity ho motivují, co považuje za své osobní úspěchy, které
hodnoty ve školním a pracovním světě vnímá jako důležité a jaký má
vztah k jednotlivým předmětům ve škole.
3. Plán – třetí část podporuje žáka v plánování a poskytuje mu také
informace o středních školách a poradenských službách
4. Doplňkové moduly – obsahuje další nástroje pro podporu kariérového poradenství
Žáci 8. ročníků se seznámili s výše uvedenou aplikací a vyzkoušeli si
různé typy testů – S – Focus Junior, S – Talent, Co mě baví, Co se mi
daří, Hodnoty, Předměty, Sny, Plán, Test studijního rozhodování atd.
Jsem ráda, že nová aplikace pro podporu kariérního poradenství Salmondo Junior žáky zaujala a přispěla k důležitému životnímu kroku –
správné volbě budoucího povolání.
Přístup k této aplikaci byla žákům umožněna na základě zapojení
naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích do projektu: „Implementace krajského akčního plánu II Olomouckého kraje,“ který je
realizován v období 3 let – od listopadu 2020 do listopadu 2023.
Projekt školy zahrnuje:
• individuální a skupinové poradenství
• sdílení zkušeností s kariérními poradci základních škol
• komunikace s pedagogy a rodiči
• seznamování se se středními školami a firmami regionu
• úvodní vzdělávací program určený pro rozšíření kompetencí po
stránce teoretické i praktické – kariérové poradenství
• semináře zaměřené na práci s počítačovým diagnostickým
programem
PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy
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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…
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Jak ulehčit srdci,
jak dát mu náděj,
aby hřálo ve dne v noci
a neztrácelo se v beznaděj.
Vroucí jsou mé myšlenky
co nedají se vypudit,
jak trnitý věnec na hlavě,
místo zářivé čelenky.
Proč hlodají v hlavě
jak mouční červy,
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nedají se vyhnat hravě
jen dál drásají mé nervy.
Hlava bolí a v ní hučí
jak vodopád.
Co nikde svůj tok nekončí.
Proč jedna vzpomínka smutná
druhou střídá,

proč veselejší nepřichází

alespoň ve snu
a tu smutnou nevystřídá.

Ve snu abych veselá byla,
na vše smutné zapomněla.
Snažím se dát myšlenkám
veselou notu, to bych chtěla,
však nejde to,
jako by má hlava oněměla.

Věra Matějčková

Blahopřání
Dne 30. června 2022 oslaví zlatou svatbu manželé

Hana a Pavel Lenhartovi.

Hodně dalších společných let a pevné zdraví
přejí děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal,
jen láska, úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 24. června 2022 si připomeneme 20. smutné výročí
úmrtí našeho syna

Martina Štangla.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče, sestry Jana a Pavlínka.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

13

06/2022 9. 6. 2022

Od roku 1968
OBSLUHA SVAŘOVACÍHO AUTOMATU
(SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM)
FORTEX – AGS, a.s. divize kovovýroby, hledá pro pracoviště v Hanušovicích kandidáta na pozici obsluha svařovacího automatu – svařování pod tavidlem.
Požadavky:
• vyučen ve strojírenském oboru
• svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem
• praxe v oboru výhodou
• spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
Nabízíme:
• proškolení a zaučení na tomto stroji
• týden dovolené navíc
• příspěvky na závodní stravování
• příspěvky na penzijní nebo živ. pojištění 1.000 Kč/ měsíc
• motivační finanční ohodnocení, závislé na výkonnosti
pracovníka
• možnost dalšího profesního rozvoje - odborná školení
a kurzy

Kontakt:
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Ivo Černocký, vedoucí personálního oddělení,
email: kariera@fortex-ags.cz

Volejte zdarma: 800 900 015 nebo na tel. 583 310 369.
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zpravodaj
HLEDÁME
SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení

C

M

Y

CM

MY

CY

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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