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Váení spoluobèané,
nastal zaèátek nového roku a to je èas, kdy dochází k bilancování úspìšných èi neúspìšných dní minulého období. Ráda bych
touto cestou vyhodnotila èást naší práce za uplynulý rok 2012 a
souèasnì pøipomenula to, s èím se nadále budeme potýkat.
Novì narozené dìti v Hanušovicích
Milou povinností je pro mne, informovat Vás, e v roce 2012
se v našem mìstì narodilo celkem 24 miminek. Ve srovnání
s rokem 2011, kdy se v našem mìstì narodilo 20 novorozencù,
mùeme spatøovat pozvolný nárùst. Co je pro mìsto pozitivní.
Zkvalitnìní systému separace odpadù ve mìstì Hanušovice
V roce 2012 byla provedena realizace projektu na separaci odpadù, která se uskuteènila v dùsledku získané dotace ze Státního
fondu P ÈR v rámci operaèního programu ivotního prostøedí.
Dotace byla poskytnuta ve výši 573 272,- Kè. Vlastní podíl mìsta èinil 169 297,- Kè. Celkové náklady projektu dosáhly èástky
742 569,- Kè.
Konkrétnì bylo v rámci projektu poøízeno následující vybavení: jeden kontejner na nebezpeèný odpad (sbìrný dvùr), 100 ks
kompostérù 600 litrù (pro obèany), 100 ks kompostérù 900 litrù
(pro obèany), 60 ks nádob na BIO odpad (240 l svoz), 5 hnízd na
separovaný odpad (plast, sklo, papír, náp. karton), drtiè døevní
hmoty DH 10 SP a propagace.
Realizace takovéhoto projektu pøispìla ke zlepšení systému
separace odpadù. Došlo k navýšení poètu míst s nádobami na separovaný odpad a objevily se nové nádoby na biologicky rozloitelný odpad.
Nezbytné opravy a poøízení vybavení
V prùbìhu roku 2012 byly provedeny opravy veøejného osvìtlení, a to v ulici Praské v Hanušovicích, zde èinily náklady oprav
195 127,- Kè, dále pak opravy ve lebu za 98 976,- Kè. Na zakázku oprav veøejného osvìtlení bylo provedeno øádné výbìrové øízení, jeho vítìzem se stala firma MSEM, a. s. Frýdek Místek.
Dílo bylo firmou dokonèeno a pøedáno k 30. 6. 2012.
Snaíme se o to, co mùeme jako obec ovlivnit. Je to vzhled
mìsta, obnova majetku mìsta, vytváøení podmínek pro ivot našich obèanù, tj. provoz mateøské školy a základní školy. V roce
2012 jsme poøídili vybavení pro Základní školu v Hanušovicích
v hodnotì 134 688,- Kè. Souèástí tohoto vybavení jsou napø.
idle, lavice, katedry a uèitelské idle. V prùbìhu školních prázdnin jsme opravili osvìtlení v tìlocviènì ZŠ. Finanèní náklad èinil
173 832,- Kè.
(pokraèování na 3. stranì)
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Podìkování
Chci podìkovat všem,
kteøí finanènì podpoøili
letošní Tøíkrálovou sbírku.
Výsledná èástka v Hanušovicích èiní 42.949,- Kè. Pro srovnání - v loòském roce bylo vybráno 39.344,- Kè.
Výsledná èástka za celý dìkanát Šumperk je 599.840,- Kè.
Dále chci podìkovat koledníkùm za ochotnou pomoc pøi
této sbírce.
Výsledná tabulka za jednotlivé obce dìkanátu je uprostøed novin.
František Felner, asistent sbírky

Mìsto Hanušovice spolu s mìstem Králíky
pøipravuje na 9. 3. 2013 v dopoledním èase
Jízdu nostalgickým vlakem z Hanušovic do Králík.
Podrobný program bude na plakátech, v novinách a na
www.hanusovice.info

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY!
Upozoròujeme obèany, e v roce 2013 ji nebudou rozesílány sloenky k úhradì poplatku za pronájem pozemku,
který je splatný do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku.
Poplatek mùete uhradit hotovì na pokladnì mìsta Hanušovice nebo bankovním pøevodem (informace o èísle
úètu a variabilním symbolu získáte na telefonním èísle
583 034 439 – pan Oldøich Mikoláš).

UPOZORNÌNÍ PRO MAJITELE PSÙ
Upozoròujeme majitele psù, e v roce 2013 ji nebudou
rozesílány sloenky k úhradì místního poplatku za psa. Dle
Obecnì závazné vyhlášky mìsta Hanušovice è. 5/2010, o
místním poplatku ze psù, je poplatek splatný do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku.
Poplatek mùete uhradit hotovì na pokladnì mìsta Hanušovice nebo bankovním pøevodem (informace o èísle
úètu a variabilním symbolu získáte na telefonním èísle
583 034 430 – paní Lenka Féllingerová).

www.hanusovice.info

1

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
52. jednání - 17. 12. 2012
- schválila program 52. zasedání RM dne 17. 12. 2012
- schválila vystavit objednávku na zajištìní autobusové dopravy firmou Vobus, v. o. s. pro obèany mìsta Hanušovice v mìsíci lednu a únoru 2013
- schválila finanèní pøíspìvky z rozpoètu mìsta Hanušovice
pro rok 2013 dle doloeného seznamu
- vyslovila souhlas s nabídkou na zpracování publikace o Hanušovicích
- schválila a jmenovala školskou radu ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila dodatek è. 3 ke smlouvì o podnájmu nebytových
prostor na dobu urèitou v budovì èp. 1, ul. Hynèická, Hanušovice
- schválila Smlouvu o odchytu toulavých psù
- schválila Licenèní smlouvu è. JSDH-117/2012 pro nevýhradní licenci (testování softwaru)
- schválila bezplatný pronájem DK Hanušovice na akci „Štìpánská zábava“ dne 25. 12. 2012
- vyslovila souhlas se zmìnou zpùsobu uívání stávajících prostor
èásti stavby na dvì prodejny (bývalý dùm slueb na ul. Hlavní)
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemkù
pè. 1469/102 a pè. 1471/101 v kú. Hanušovice z dùvodu nezaplacení nájemného za uívání pozemkù
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. 1599/1 v kú. Hanušovice na vlastní ádost
- schválila vydaný souhlas mìsta Hanušovice k výkresové
dokumentaci a ke stavbì pøístøešku zahradního domku na pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice

- uloila zveøejnit na úøední desce mìsta Hanušovice oznámení o uvolnìní bytu - místnosti v DPS Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí oznámení o uvolnìní bytu - místnosti
v DPS Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

53. jednání - 7. 1. 2013
- schválila program 53. zasedání Rady mìsta Hanušovice
dne 7. 1. 2013
- schválila pøidìlení bytu v DPS Hanušovice
- schválila souhlas mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce koleje è. 1 a 3 v st. Hanušovice“ pro stavební povolení
- vyslovila souhlas k ádosti s napojením kanalizaèní pøípojky pro odvádìní vod od zahradního domku a pøístøešku vybudovaných na pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice do hlavní
kanalizace pro odvádìní povrchových vod
- povìøila tajemnici MÚ Hanušovice uzavíráním dohod o
provedení práce a dohod o pracovní èinnosti za mìsto Hanušovice pro rok 2013
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 2038/2 v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu è. 450/2013 na dodávku a odbìr tepla pro vytápìní a na dodávku teplé vody pro budovu èp. 92, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v I. NP
v budovì èp. 1, ul. Hynèická, Hanušovice za úèelem provozu Mìstské knihovny Hanušovice od 1. 2. 2013

- doporuèila zastupitelstvu mìsta prodej nemovitostí – pozemku pè. 897/5 a pè. 744/22 v kú. Hanušovice za cenu znaleckého
posudku; kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem
pozemkù

- schválila odpisový plán na rok 2013 pro ZŠ a MŠ Hanušovice dle doloené pøílohy

- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 1599/1 a pè. 2315 v kú. Hanušovice

- schválila Dodatek ke smlouvì o poskytnutí závodního stravování od 1. 1. 2013

- zamítla návrh H. O., s. r. o. ve vìci dluhu a jeho úhrady kupujícím nemovitosti

- schválila ceny pronájmu školní jídelny pøi ZŠ Hanušovice
od 1. 1. 2013

- schválila nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor
- schválila návrh H. O., s. r. o. na ukonèení Pøíkazní smlouvy
od 1. 1. 2013 a uzavøení Mandátní smlouvy od 1. 1. 2013
- schválila pøedloený návrh na vytvoøení funkce koordinátora a projektového manaera na DDP od ledna 2013
- schválila smlouvu o uívání tìlocvièny pøi ZŠ a MŠ Hanušovice podle § 51 obèanského zákoníku a navrené ceny za pronájem tìlocvièny

- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí návrh na zmìnu pøedsedy DIK è. 1 z dùvodu dlouhodobé nemoci
- vzala na vìdomí protokol o jednání dne 18. 12. 2012
- vzala na vìdomí informaci o zmìnì ceny obìdù v jídelnì
ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

Mistrovství Èeské republiky - vzduchové zbranì, 30.-31. 3. 2013 v Hanušovicích
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Slovo starostky
(dokonèení z 1. strany)
Nezapomnìli jsme také na Mateøskou školu v Hanušovicích
a poøídili vybavení v hodnotì 175 000,- Kè. Poøízeny byly
skøíòky, kontejnery, køesla, stolky, multifunkèní koutek, rehabilitaèní sedaèka, koberec, kuchyòky a stojany.
Podpora dobrovolných hasièù v Hanušovicích
V roce 2012 byla zrealizována rekonstrukce vozidla
CAS 32 T 815, r. v. 1989. Rekonstrukce byla provedena za
pøispìní dotace Olomouckého kraje v rámci pøíspìvku
dobrovolným hasièùm Olomouckého kraje, který byl poskytnut ve výši 200 000,- Kè. Náklady mìsta èinily
375 102,- Kè. Celkové náklady na opravu dosáhly
575 102,- Kè.
Došlo ke kompletní rekonstrukci nástavby a olakování
celého vozidla. Byla provedena výmìna elektroinstalace
spolu s osvìtlením nástavby, výmìna nádre na vodu s novým ovládáním èerpadla a nové osazení vestaveb na
uloení nádrí vè. všech dveøí.
Kulturní a volnoèasové aktivity mìsta
V uplynulém období jsme na základì schváleného rozpoètu
podpoøili nìkolik neziskových organizací, zájmových spolkù a
podnikatelù, kteøí se na území našeho mìsta snaí vytváøet kulturní a volnoèasové aktivity. Èinnosti, jako jsou napø. dìtské
dny, Mikulášování, Masopust, výstavy drobného zvíøectva,
Døevosochání, Vánoèní trhy aj.
Ve spolupráci s Domem kultury v Hanušovicích byly za rok
2012 uskuteènìny 2 plesy, 4 zábavy, 2 kulturní akce pro dìti,
3 koncerty, 14 divadelních vystoupení (ZŠ, MŠ, K2 Hynèice,
ZUŠ). Dále probìhlo 9 pøednášek, 2 výstavy s celkovým
poètem úèastníkù 5442 osob, 39 schùzí, 3 soukromé akce,
7 kroukù a klubù ( divadelní krouek, hudební skupina, Tai-Èi,
klub dùchodcù, zumba, Sbor církve adventistù, taneèní
krouek).
Kino Mír uskuteènilo 44 pøedstavení s poètem 1 361 divákù a
Dìtský filmový festival – 4 pøedstavení s poètem 261 divákù.
Územní plán mìsta Hanušovice
Koncem roku 2012 byly zahájeny první kroky k tvorbì jednoho z nejdùleitìjších strategických dokumentù, který na
dlouhou dobu ovlivní podobu mìsta, v nìm všichni ijeme.
Nový územní plán není zpracováván kvùli plánu samotnému,
aby bylo uèinìno zadost stávající platné legislativì. Tento klíèový dokument se pøedevším stane hlavním podkladem pro budoucí rozvoj a fungování mìsta.

Z pracovní schùzky k Územnímu plánu vyplynul hlavní
úkol, a to jasné zadání pro zpracovatele plánu. Návrh zadání
bude vyvìšen na úøední desce – k tomuto návrhu se mohou
všichni vyjadøovat, posílat své pøipomínky, námitky, které se
vyhodnotí a zapracují. Následnì bude návrh schválen zastupitelstvem mìsta. Schválené zadání bude slouit jako podklad pro
zpracování výkresù projektantem.
Strategický plán rozvoje mìsta Hanušovice
Dalším dùleitým dokumentem, který bude ovlivòovat vývoj našeho mìsta, je Strategický plán rozvoje mìsta Hanušovice, který vzniká v souèasné dobì za pøispìní mìsta a jeho
obèanù. Nositelem projektu je NS VKŠ se sídlem v Borech,
partnery projektu jsou obec Bartošovice a pan František Winter.
Jedná se o projekt tzv. „Rovné pøíleitosti“, aktivita 5 – Vytvoøení strategií. Jádrem strategického plánu je stanovení problémových okruhù našeho mìsta s tím, e jsou u kadého okruhu
definovány zámìry, jejich prostøednictvím se má dospìt k øešení daných problémù. U kadého zámìru jsou pak uvedena konkrétní opatøení, která urèují, co je nutno splnit, aby
došlo k nastartování ádoucích procesù a postupù, které ve
svém dùsledku pøinesou v delším èasovém horizontu spoleènou
koordinaci veøejných a soukromých aktivit, rozvoj hospodáøské prosperity a sociální stability mìsta.
Plánování je klíèovým prvkem øízení a v tomto ohledu by realizace strategického plánu mìsta mìla zajistit koncepèní podporu aktivit a projektù, které se budou navzájem posilovat,
(synergický efekt) a nikoliv vyluèovat nebo odporovat. Celý
materiál je nutno chápat jako materiál otevøený, aktivní a reagující na spoleèenskou a hospodáøskou situaci mìsta.
Rozpoètové urèení daní
Mìsto Hanušovice bude mít vlivem zmìny rozpoètového urèení daní od letošního roku vìtší daòové pøíjmy. Po dlouhých letech vyjednávání se politická reprezentace dohodla na
èásteèném narovnání rozdílù mezi pøíjmy malých a velkých
mìst v ÈR, a to novelou tzv. zákona o rozpoètovém urèení daní
(z. è.243/2000 Sb.). Tato legislativní zmìna pøinese od roku
2013 do rozpoètu Hanušovic významné finanèní prostøedky.
Tato skuteènost je pro další rozvoj naší obce mimoøádnì
dùleitá a pozitivní.
Váení spoluobèané, na závìr Vám chci podìkovat za všechny Vaše pøipomínky, názory i kritiku, která nám pomáhá v naši
práci. Dále dìkuji všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem zasadili
o pozitivní prezentaci obce, kteøí se spolupodíleli na organizaci
rùzných kulturnì spoleèenských a sportovních akcí pro všechny, poèínaje akcemi pro dìti, pro rodiny s dìtmi a konèe akcemi
pro dospìlé. Souèasnì bych Vám všem, jménem obce, chtìla
popøát mnoho úspìchù ve Vašem ivotì i v práci.
Ivana Vokurková, starostka

Váení rodièe, zveme Vás a budoucí prvòáèky na

Zápis do prvních tøíd pro školní rok 2013/2014.
Tento rok budeme novì dìti registrovat ještì pøed oficiálním zápisem, registrace pro ty kteøí nestihli termín
od 28. ledna do 31. ledna 2013, bude probíhat v kanceláøi školy 4. a 5. února 2013 v dobì od 8,30 do 13,30 hodin.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÙKAZ zákonného zástupce.

Zápis do prvních tøíd se uskuteèní ve ètvrtek 7. února 2013 v 15 hodin
v jídelnì školy (vstup zadním elezným schodištìm).
Ti, kteøí v daném termínu nestihli své dítì zaregistrovat, se dostaví k zápisu ve 14,30 hodin
k vyøízení administrativních záleitostí také do jídelny školy (vstup zadním elezným schodištìm).
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost k zápisu pøijít, nech nás kontaktuje
na telefonním èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy.
František Felner, øeditel školy
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Naše zdraví (11)
V dalším pokraèování našeho povídání o zdraví a správné
výivì si øekneme o ovoci, které se nachází mezi prvními v ebøíèku vitamínových bomb.
Kiwi, které je té nazýváno zeleným vajíèkem, je plod popínavé rostliny aktinídie ovocné, která mùe dosahovat a výšky
osm metrù. Nejpìstovanìjší odrùda se nazývá Hayward a z jednoho stromu se sklidí a 200 kilogramù plodù. Ovoce pøipomíná slepièí vejce, je oválné, má hnìdou chlupatou slupku a
obvykle zelenou duinu s èernými semínky.
Rostlina pochází z Èíny, èasto se jí také øíká èínský angrešt.
Pùvodnì se toti chu pøirovnávala právì k tomuto ovoci, ale
nemá s ním vùbec nic spoleèného. Vyšlechtìné velkoplodé odrùdy kiwi však mají pùvod na Novém Zélandì a odtud se poèátkem 20. století rozšíøily do všech koutù svìta. Rostlina se toti
mùe pìstovat ve vìtšinì mírných klimat s adekvátním letním
teplem. Pokud vybereme vhodné odrùdy, mùeme ji vysadit i u
nás na zahradì. Kiwi je pomìrnì otuilé, vydrí a do prvních
mrazù a vyaduje pouze pøihnojování a zálivku. Výhodou je
té, e netrpí obvyklými houbovitými chorobami, ani není napadáno škùdci. A navíc nám mùe zdobit zahradu svými pìknými kvìty.
Chu kiwi poznáme vìtšinou u pøi výbìru v obchodì. Nezralé plody jsou pøíliš tvrdé, mají ménì šávy, dají se jíst, i kdy
jsou vìtšinou kyselejší. Pokud je necháme v teple dozrát,
mùeme se tìšit na jemnì sladkou chu. Pøíliš mìkké plody jsou
chutné, ale musíme je urychlenì zkonzumovat nebo z nich udìlat marmeládu. Nejlépe chutná v syrovém stavu, ale dá se i tepelnì upravovat. Nejèastìji se kiwi pøed spotøebou oloupe, ale
málokdo ví, e se mùe jíst jako jablko, tedy i se slupkou, která
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je zdravotnì nezávadná. Mùeme si ho také rozpùlit a lièkou
vydlabat mìkkou duinu.
Kiwi je velmi zdravá pochutina, protoe obsahuje velké
mnoství vitamínu C. V jednom gramu kiwi je jeden miligram
tohoto vitamínu, a tak nám konzumace jednoho plodu pokryje
denní spotøebu. Obsahuje té vitamíny A, B1, B2, D a další
zdraví prospìšné látky, jako je elezo, fosfor, vápník a jód. Ovoce podporuje látkovou výmìnu a dobrou náladu, pomáhá nám
soustøedit se a zlepšuje imunitní systém. Nachází se v nìm i hoøèík, který pøispívá ke zdravé funkci srdce. Navíc má nízkou
energetickou hodnotu (asi 200 kj v jednom plodu), proto je
vhodný pro lidi s nadváhou a pøi rùzných dietách.
Pro zajímavost ještì uvedu, e se pìstuje i vzácné zlaté kiwi,
které má ménì chloupkù a je kulatìjší. Je sladší, jemnìjší, není
tak kyselé, ale kvùli nákladùm na pìstování je mnohem draší.
-hp

Autoškola
Staré Mìsto
Pavel Franìk
Výuka ØP skupiny B
Školení øidièù
referentské, profesní

Monost i na splátky.
Tel.: 776 845 673
HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2013

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Pro pojišovací kanceláø na Zábøesko, Šumpersko hledáme

schopné a samostatné obchodníky
na pozici pojišovacího poradce.
Oèekáváme aktivní pøístup k práci, spolehlivost, práci na L.
Nabízíme volnou pracovní dobu. Vzdìlání nerozhoduje.
Pavel Lenhart, tel. 602 515 666.
Prodám starší dvoukolovou káru. Málo pouívaná a bez „obutí“.
Tel.: 775 749 642
Koupím byt v Hanušovicích. Horší stav nevadí. Tel.: 734 255 150
Dùchodce shání chalupu se zahrádkou v okolí Hanušovic. Tel.: 734 622 739
PRONAJMU drustevní byt v Hanušovicích v os. vl. 2+kk, ve 3 podlaí,
2 balkony, sklep v centru mìsta. Cena 6.500,- Kè. Tel. 737 083 394

Z lékárny mé babièky

Následný návod je pro bolest v krku a prùdušek.
Ohøejeme 1/4 litru mléka, rozpustíme v nìm vrchovatou èajovou lièku másla
a dvì vrchovaté lièky medu. Po rozpuštìní pijeme teplé. Pøed kadým napitím
nápoj zamícháme, to proto, e máslo plave na povrchu mléka.
V akutních pøípadech podle potøeby opakujeme.
-zv
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je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Koupím
poštovní známky,
pohledy, obálky,
staré bankovky,
tuzexové bony,
losy, staré akcie,
jízdenky ÈSD,
celé sbírky - vìtší
mnoství - pozùstalost
po sbìrateli.
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92
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Jubilea

Vzpomínáme

V mìsíci únoru 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“

paní Vlasta Haltmarová,
Marie Rýznarová, Hana
Šrajerová, Ludmila Olbortová,
Alena Berlínská, Ivana
Bartošová a Jana Hégrová;
pánové František Gattyán,
Ladislav Vaculík, Antonín
Procházka a Pavel Rulíšek.

Dne 4. 2. 2013 vzpomeneme 5. smutného úmrtí
paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.

Vzpomínka
14. 2. 2013 by se doila 100 rokù
naše milá maminka a babièka,

Blahopøejeme!

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

Váení ètenáøi,
upozoròujeme, e všechny pøíspìvky do
novin, vèetnì vzpomínek na Vaše blízké a
blahopøání, musí být psané strojopisem, ne
ruènì. Pøedejdeme tak nedorozumìní a
chybám pøi jejich pøepisu. Dìkujeme za
pochopení. -redakce

Vzpomínka

S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
27. 2. 2013 by se doil 80 rokù
manel, tatínek a dìdeèek,
pan Stanislav Aujezdský.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
„Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobì zùstává nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
e Ty jsi pro nás vdycky jen ila.
Èas plyne, ale bolest v srdci zùstává.“

Dne 8. února 2013 si pøipomeneme 15. smutné
výroèí úmrtí naší maminky a babièky,
paní Vìry Pavelkové.
„Tak, jak Ti z oèí záøila
láska a dobrota,
tak nám budeš chybìt
do konce ivota.“
Dne 8. února
by se doila 100 let
naše maminka,

Dìkujeme za tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenou dcery

Vzpomínáme
Dne 27. 2. 2013 vzpomeneme
25. smutné výroèí úmrtí

paní Františka Gronychová.
Dne 20. bøezna uplyne 10 let,
co nás navdy opustila.
S láskou vzpomínají dìti,
vnouèata a pravnouèata.
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pana Václava Václavka.
S láskou vzpomínají manelka,
syn s rodinou a vnouèaty.

www.hanusovice.info

6

Cestování po Evropì
Dalším místem, které v našem seriálu navštívíme, je poloostrov Peloponés, nacházející se v jiní èásti Øecka.

Vzniklo tak svobodné Øecko a hlavním mìstem se na nìkolik let
stalo dnes ji zapomenuté mìsto Nafplio.
Nejnavštìvovanìjším místem na Peloponésu je bezesporu

Uvedl jsem poloostrov, ale od 19. století, kdy byl v úzké šíji
spojující Peloponés s pevninou prokopán Korintský prùplav, jde

Olympie. Mìsto, vybudované na soutoku øek Alfeios a Kladeos,
je podle øecké mytologie místem zasvìceným bohu Diovi.

vlastnì o ostrov. Svým tvarem pøipomíná list moruše a ije na

A právì zde vznikla tradice konání olympijských her. Od tìch-

nìm nìco pøes milion stálých obyvatel. Povrch vnitrozemí je pøe-

to her se odvozoval i øecký kalendáø. První, historicky doloené

vánì hornatý, nejvyšším pohoøím je Taygetos s nejvyšší horou

hry se zde konaly r. 776 pø. n. l., poslední pak r. 393 pø. n. l. Hry se

mìøící 2 407 metrù. Území je rozdìleno do sedmi správních pro-

neomezovaly jen na sportovní soutìe, ale soutìilo se i v pøed-

vincií a prý je zde nejúrodnìjší pùda v Øecku.

nesu veršù a èetbì filosofických dìl. Souèástí her bylo i konání

První lidé se zde usadili pøed více ne 100.000 lety pø. n. l.,

hudebních koncertù a dramatických pøedstavení. První novodo-

tedy ve starší dobì kamenné. Nejvìtší rozkvìt zaznamenal Pe-

bé olympijské hry se konaly r. 1896 v Athénách. Od tohoto roku,

loponés v dobì mykénské (1600-1100 pø. n. l.), kdy vznikaly

stejnì jako v minulosti, se v posvátném okrsku Olympie zapaluje

mocné mìstské státy jako Mykény, Pilos a hlavnì Sparta. Konec

pomocí sluneèních paprskù olympijský oheò, který je tradiènì

dobrých èasù pak nadešel v dobì neustálých válek mezi silnými

pøenášen do místa konání her. Na hlavním stadionu je pøi zaha-

Athénami a militantní Spartou. Tehdejší poloostrov nadobro

jovacím ceremoniálu zapálení ohnì momentem zahájení celé

ztratil svoji samostatnost pøíchodem Alexandra Velikého, který

olympiády. Po ukonèení soutìí pak jeho uhašením oficiálnì

území zahrnul do sjednoceného státu. Posledních 150 let pøed

konèí zápolení nejlepších sportovcù svìta.
-hp

zaèátkem našeho letopoètu území zabrali Øímané, a ne se stalo souèástí Byzantské øíše, bylo nìkolikrát znièeno barbary. Po
rozpadu Francké øíše si území na 500 let zabrali Turkové. V roce
1821 právì zde vypukla vítìzná válka za nezávislost zemì.

Toulky po okolí
Dnešní pøíspìvek bude o výrobcích Zemìdìlského drustva
Jeseník. Jestli se nepletu, tak to bude poprvé od bøezna roku
1995, kdy zaèaly naše noviny vycházet, kdy se budeme tímto tématem zabývat.
Od roku 1962 se místní zemìdìlské drustvo zabývá chovem
ovcí, ke kterým bylo pozdìji pøidrueno i stádo koz. A právì
díky této doplòkové èinnosti se dnes mùe pyšnit výrobou jedineèných sýrù. Specialitou místní produkce je sýr Bìlá ze smìsi
ovèího a kozího sýra. Rùzné druhy sýrù navíc pøipravují s bylinkami, které si sami pìstují. Díky dobré mléèné uitkovosti ovcí
a koz jsou výrobky z mléka v prvotøídní kvalitì. Není proto
divu, e kromì zákazníkù z celé Moravy jsou výrobky
dováeny do øetìzce hotelù v Praze, kde si na nich pochutnávají
zákazníci z celého svìta. Výroba sýrù je ale sezonní záleitost.
Zaèíná ihned po prodeji jehòat a kùzlat, co je pøiblinì koncem
dubna nebo zaèátkem kvìtna. Jedním z prvních sýrových výrobkù je májová brynza. Sýr ze smìsi ovèího a kozího mléka
prodává drustvo v pøírodní formì nebo ochucené rùzným koøením a bylinkami. Jsou zde schopni na pøání zákazníka vyrobit i
sýry balkánského typu s obsahem soli. Další specialitou je prohøívaný sýr v horké syrovátce nebo sýr riccota. Po dohodì s od-

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2013

bìrateli pro nì vaøí i další specialitu – inèicu. Novì té
drustvo zaèíná s výrobou sýrù z kravského mléka, které je dostupné i v zimních mìsících, kdy ovce a kozy nedojí. e jde o
kvalitní výrobky, dokazuje i fakt, e Zemìdìlské drustvo Jeseník obdrelo v létech 2007, 2008 a 2010 od olomouckého
hejtmana ocenìní Výrobek roku.
Drustvo také chová krávy, vysocepodílové køíenky
holštýnského plemene, kde základní stádo tvoøí 485 kusù dojnic. Jalovice jsou odchovávány pastevnì a i vìtšina dojnic je
v prùbìhu roku pasena na nedalekých horských pasekách. Pobyt ve zdravém horském prostøedí, spoleènì s kvalitním krmivem se pak projevuje i na kvalitì mléka. A právì toto mléko je
dodáváno do dvou automatù na èerstvé mléko v Jeseníku. Jeden
se nachází u Penny Marketu a druhý u koupalištì na Dukelské
ulici. Bìhem prodeje je mléko i automaty pod neustálou veterinární a hygienickou kontrolou. Prodej splòuje naøízení Evropského parlamentu a Rady ES o prodeji a produkci syrového
kravského mléka. A i automaty jsou provozovány dle návodu
výrobce a mají schválený systém HACCP, co je systém kritických kontrolních bodù. O mléko je velký zájem, spokojeni jsou
nejen kupující, ale i prodejci. Nutno ještì dodat, e toté mléko
odebírá i italská sýrárna v Litovli, která z nìj vyrábí parmezán
pod oznaèením Gran Moravia.
-hp
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za prosinec 2012
Mnoho èasu zabraly pøípravy programu na vánoèní besídku a Hrmesvu (hry mezi vánoèními svátky a novým rokem), vèetnì výzdoby klubovny a klubové vitrínky u pošty.
Na vánoèní besídce nechybìly písnièky a rùzné hry. Zasmáli jsme se pøi høe Zrcadlová cesta, poté chlapci chytali do náruèe molitanovou rybu z rùzných vzdáleností. Štìstí zkoušeli pøi kostkové høe Osmnáct, pak chytali zlaté rybièky na udici a do podbìráku na
èas. Akce vyvrcholila vánoèní nadílkou pod speciálním stromeèkem a nakonec ètením pohádky Jesenický zvoneèek.
O vánoèních prázdninách pøi akci Hrmesva probìhl pestrý program v klubovnì i venku: 27. 12. netradièní hry s pexesem a víèkem,
28. 12. turnaj ve šprtci, odpoledne závody s umyvadlem na snìhu, 29. 12. tradièní oblíbená stolní hra Boj o ostrovy, 30. 12. napøíklad Na zvíøata, Londýn, venku Stínová honièka.
Dìti si prázdniny s námi pìknì uily a znovu platilo: Zvítìzili všichni, kdo se zúèastnili!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ p. Felnerovi, p. uèitelce Janoèkové.
Vedoucí klubu M. Pecho

Pøednáška „Finanèní gramotnost“
Dne 14. prosince 2012 se naše tøída zúèastnila pøednášky
„Finanèní gramotnost“ na Støední prùmyslové škole v
Šumperku. Po pøíjezdu nás velmi mile pøivítaly paní uèitelky
Anna Janderková a Lenka Kundrátová. Nejprve nás provedly
školou a poté nás zavedly do uèebny výpoèetní techniky, kde
jsme si všichni posedali k notebookùm.
V úvodu nás obì paní uèitelky seznámily s programem
pøednášky a pøedstavily nám také jednu nejmenovanou
studentskou firmu.
Nejdøíve jsme se dozvìdìli pár základních pojmù z oblasti
finanèní gramotnosti jako napø., co jsou pøíjmy a výdaje, hrubá
a èistá mzda, danì a jednotlivé typy daní, sociální a zdravotní
pojištìní (co vše zahrnuje), OSA poplatky apod. Dále také, jaký
je rozdíl mezi zamìstnavatelem a zamìstnancem apod.
Poté jsme si vyzkoušeli sestavit rodinný rozpoèet a následnì
také náš osobní finanèní rozpoèet. Dozvìdìli jsme se ještì, jak
se vypoèítá èistá mzda a jaké všechny poplatky se od hrubé
mzdy sráí.

Jedna nejmenovaná studentská firma nám také ukázala
finanèní rozpoèet školního plesu, a co vše se pøed takovou akcí
musí zajistit.
Nakonec pøednášky nám paní uèitelka Janderková vyhlásila
soutì. Kadý z nás si mìl vymyslet vlastní druh akce, pøièem
jsme do pøíjmù dostali pomyslných 10.000,- Kè a naším úkolem
bylo sestavit finanèní rozpoèet naší zvolené smyšlené akce.
V prùbìhu celé pøednášky probíhaly veškeré odpovìdi na
zadané otázky formou soutìe. Kadému se zapisovaly pøi
správné odpovìdi body a ten, kdo získal nejvìtší poèet bodù, si
mohl vybrat malou symbolickou cenu.
Po skonèení pøednášky jsme si mohli ve stejné uèebnì projít i
tzv. „indiánskou stezku“, ve které jsme mìli monost v rùzných
stanovištích vyzkoušet rùzné úkoly a èinnosti z oblasti
informaèní technologie, fyziky a matematiky.
Pøednáška byla pro áky 8. A velkým pøínosem, a to
nejen v oblasti finanèních pojmù a porozumìní penìzùm,
ale zároveò i jako pøehled o tom, jak probíhá výuka na
støední škole a jaké konkrétní obory se mohou na Støední
prùmyslové škole v Šumperku studovat.
Chtìl bych tímto podìkovat
obìma výše uvedeným uèitelkám,
paní Janderkové a Kundrátové a také
vybraným studentùm SPŠ Šumperk
za pøíjemné a odborné provázení
celou akcí.
Za tøídu 8. A,
Tomáš Rajnoha, tøídní uèitel

Dìti recitovaly seniorùm
Ve ètvrtek 13. prosince 2012 zavítali ji tradiènì áci recitaèního krouku pøi Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích za milými seniory do Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích s kulturním programem s vánoèní tematikou.
Po úvodním slovu paní starostky Ivany Vokurkové zaznìly z úst dìtí krásné verše
pøipomínající svým obsahem blíící se sváteèní chvíle. Vydaøený pøednes ákù byl
odmìnìn hlasitým potleskem a pochvalnými slovy všech zúèastnìných.
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku
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Cílem klubu bude vytvoøit pro nás, starší obèany, rùzné
monosti aktivního vyuití volného èasu úèastí na besedách,
kurzech, pøednáškách, workshopech apod. Do tìchto aktivit budou individuálnì pøispívat samozøejmì i èlenové sdruení svými znalostmi, dovednostmi a kreativními èinnostmi. Dále
chceme pøipravovat akce, které povedou k rozvoji pohybové
aktivity èlenù, tzn. organizovat turistické vycházky, sportovnì
zamìøené soutìe èi výlety na kole s poznáváním zajímavostí
našeho regionu. Tyto aktivity povedou k upevnìní fyzické kondice.
K tìmto aktivitám bychom chtìli pøidat také práci na poèítaèi, pøi vyuívání internetu v kadodenním ivotì rozvíjet u èlenù poèítaèovou gramotnost a pod vedením lektorù se také
vzdìlávat v cizím jazyce.
Bude záleet jen na vás, o kterou oblast se budete zajímat.
Oèekáváme Vaše podnìtné nápady a pøipomínky k èinnosti
Klubu 60+ Hanušovice.

Pozvánka
Zveme všechny zájemce na ustavující schùzi Klubu 60+
Hanušovice, která se bude konat dne 12. 2. 2013 v 15.00 hodin v Domì kultury v Hanušovicích.
Pro zájemce budou k dispozici na schùzi písemné pøihlášky!

Obèanské sdruení

„Klub 60+ Hanušovice“

Všechny informace o èinnosti Klubu 60+ Hanušovice budou
vdy zveøejnìny ve vývìsní skøíòce vedle programu kina u pošty.

Váení spoluobèané!
V letošním roce vznikl v našem mìstì „Klub 60+ Hanušovice“. Toto obèanské sdruení je urèeno pro všechny seniory z Hanušovic a okolí.

Kontakty:
e-mail: klub60plushanusovice@seznam.cz
mobil: Dana Urbanová, 722 921 256

Stravování ve školní jídelnì
Školní jídelna Hanušovice nabízí výbìr ze dvou jídel. Obìd
se skládá z polévky, hlavního jídla, nápoje a doplòku obìda
v podobì salátù, kompotù, ovoce, musli tyèinek, jogurtù,
mouèníkù. Aktuální jídelníèky jsou k dispozici na internetových stránkách Základní školy Hanušovice a Mìsta Hanušovice.

Rozvoz jídel zabezpeèuje dopravce p. Jan Beer.
Jídlo je dennì rozváeno teplé v dobì od 10:30 hod. do 13:00
hod. Dovozce má k dispozici jídelníèky na dobu 14 dnù, ze kterých si strávníci vybírají obìdy.
Cena rozvozu je 15,- Kè dennì za jeden jídlonosiè.
Poèet porcí v jídonosièi nerozhoduje.

Cena obìda pøi odbìru do jídlonosièù je 55,- Kè
Cena obìda pøi odbìru v jídelnì je 57,- Kè

Kontakt:
Tel.: 608 934 852

Kontakt:
Tel.: 581 030 204,
e-mail: jídelna.hanusovice@seznam.cz

Prodám starší kotel (paøák),

9

Pøíprava i rozvoz jídel probíhá dle platných hygienických
pøedpisù a splòuje i veškeré kvantitativní a kvalitativní normy.
-šj

Autoškola Pavel Lenhart, Hanušovice

ve vnitøku smaltovaný.
Kotel byl málo pouívaný
a je v dobrém stavu.

Adresa: jídelna ZŠ Hanušovice
Mobil: 605 934 218, 602 515 666
Email:

Tel.: 775 749 642

www.autoskola-hanusovice.eu

lenhartp@seznam.cz
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ètenáøù a divákù. Soubor se ji na minulém Šokáèku pøedstavil

Divadelní pøehlídka
ochotnických souborù
ŠOKÁÈEK 2013!

muzikálem Elektrická puma.
Po polední pøestávce, kterou mohou diváci i uèinkující vìnovat poøádnému posilnìní vydatnou domácí stravou podávanou
pøímo v prostorách kulturního domu a nezbytným douškem vynikajícího kvasnicového piva z Pivovaru Holba Hanušovice za-

Doufám, e snad udìlám pøíznivcùm dobrého ochotnického

èínáme dalším kusem od 14:00 hod. v podání divadla ze

divadla radost, kdy si je dovolím pozvat na ji šestý roèník pøe-

Slavièína. A bude to doslova „pecka“. Kdo pøijde, urèitì nebu-

hlídky amatérských divadel ŠOKÁÈEK 2013, který se usku-

de litovat po shlédnutí erotické grotesky Mu sedmi sester, kdy

teèní v Kulturním domì ve Starém Mìstì ve dnech 22.- 24. 2.

trojice mladých recesistù rozjede nejvìtší ert svého ivota. Je-

2013. Jako kadý rok pøed touto událostí, která si u našla pev-

nom doufám, e enská èást publika nebude ponìkud pobouøe-

né místo v kulturním kalendáøi Starého Mìsta, pøedcházel peè-

na, pøíbìh je tak trochu ze ivota a to se ne vdy dobøe snáší.

livý výbìr úèinkujících souborù. A jak jsem zjistil, je nejlepší

Kdo vydrí a do finále veèera, které se uskuteèní od 19.00

osobní zkušenost. Bylo by èasovì velmi nároèné a finanènì ná-

hod., bude „doraen“ muzikálovou parafrází známého románu

kladné absolvovat jednotlivá pøedstavení. Jedinou schùdnou

A. Dumase Tøi mušketýøi v podání praského souboru Ty-já-tr/

cestou je proto návštìva divadelních pøehlídek v pøijatelné

NAÈERNO. Málokterému souboru se povede ji od zaèátku

vzdálenosti. Jako první jsem navštívil v divadle Drak v Hradci

nasadit øeèeno sportovní terminologií „vysoké tempo“, výbor-

Králové pøehlídku Audimafor 2012 prezentující experimentál-

nì pobavit publikum a v tomto tempu vydret a do konce. Je-

ní a studentské divadlo. Z této pøehlídky jsem mìl velmi rozpo-

nom se obávám, aby se nám nìkteøí diváci doslova

ruplné pocity. Vedle mnoha zajímavých kusù jsem mìl monost

„neuchechtali“. Vidìl jsem ji mnoho divadelních kusù, ale ta-

zhlédnout i experimenty, které jsem velmi tìko „rozdýchá-

kovou „prèu“ jsem ještì nezail. Srovnání by to snad sneslo jen

val“. Urèitì nebyly urèeny pro široké publikum. Dalším podni-

s komedií, kterou jsem mìl pøed drahnými lety monost shléd-

kem, kde se koncentrují dobrá divadla, je ji také tradièní

nout v Jeseníku, a to Létající snoubenky v podání „profíkù“ ml.

Týnišský divadelní podzim. Poslední a pro letošní roèník Šo-

Brouska, Trávníèka, Andrlové atd. Musím však napsat, e je-

káèku bylo rozhodující zhlédnutí 6. roèníku soutìní pøehlídky

jich pozdìjší komedie nebyly ji zdaleka tak zdaøilé.

ochotnických souborù O Václava z Václavova, poøádaný divadelním souborem Václav z Václavova. V této malinké obci
leící cca 5 km od Zábøehu, lze kadoroènì zhlédnout opravdové „perly“ ochotnické scény. Z tìchto pøehlídek nakonec vykrystalizoval program našeho Šokáèku, na který bych Vás chtìl
pozvat.

Nedìlní dopoledne bude zase pohádkové. Pokud se hostujícím praským ochotníkùm podaøí nepodlehnout kouzlu sobotního veèera a ráno budou fit, tak se dìtský divák mùe tìšit od
10:00 hod. na kouzelnou werichovskou pohádku Fimfárum.
Závìr pøehlídky bude patøit nároènému divákovi, kterému od
14:00 hod. nabídneme známé psychologické drama Ucho v po-

V pátek zaèínáme ji tradiènì v 19:00 hod. zdravicí, kterou

dání divadla TRIARIUS z Èeské Tøebové. Snad kadý toto dra-

Vás pøivítá starostka mìsta Vlasta Pichová. Po tomto slavnost-

ma mìl monost zhlédnout jako tzv. „trezorový film“ v podání

ním úvodu se na našich prknech objeví herci divadelního spol-

Jiøiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého. Toto pøedstavení

ku Kromìøí s hudební komedií Jeptièky k výroèí. Tento soubor

bylo ozdobou Týnišského divadelního podzimu, stejnì jako

ve Starém Mìstì ji dvakrát vystupoval s výbornými komedie-

loni to byla komedie W. Shakespeare Mnoho povyku pro nic

mi Habaïura a Bájeèná Anna. Také tento divadelní kus bude

v podání hradeckého divadla Q 10. Repertoár pøehlídky je opìt

jistì pohlazením po duši. Vtipné dialogy prokládané výteèný-

„namíchán“ z rùzných ánrù, a tak si snad kadý pøijde na své.

mi pìveckými výkony budou urèitì ozdobou pøehlídky na ni

Ty veselé však jednoznaènì pøevaují, reálný ivot není zas tak

se bude dlouho vzpomínat. Sobotní dopoledne bude ji tradiènì

velká sranda, a tak nechceme diváka ještì více stresovat. Budou

od 10:00 hod. vyhrazeno pohádce. V našem pøípadì ji klasic-

zde soubory ji nám dobøe známé a osvìdèené (Divadelní spo-

kému Povídání o pejskovi a koèièce od Karla Èapka v dramati-

lek Kromìøí, Sem Tam Fór Slavièín) , ale i úplnì novì hostují-

zaci Petra Vaòka v podání mladého a velmi talentovaného

cí (Triarius Èeská Tøebová, Ty-já-tr/Naèerno Praha). Urèitì se

souboru Sem Tam Fór ze Slavièína. Tato veselá vyprávìní o

máme na co tìšit a bude litovat ten, kdo nepøijde.

dvou nerozluèných kamarádech potìšila ji nìkolik generací
Za poøádající DS ŠOK Staré Mìsto, Ruda Šmùla
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Setkání v adventním èase
v Hanušovicích
Sváteèní atmosféru blíících se Vánoc si pøipomnìli áci
základní školy pod vedením svých uèitelù pøi odpoledním
zpívání koled a recitaci básní s vánoèní tematikou pøi slavnostním rozsvícení stromu ve mìstì. Snahu dìtí ocenili zasloueným potleskem jejich rodièe s prarodièi i ostatní
obèané Hanušovic.
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

áci naší školy v Tovaèovì
V pátek 14. prosince 2012 navštívili áci se speciálními vzdìlávacími potøebami ze 6. a 7. roèníku v rámci nového projektu školy: „Na správné cestì“
v souvislosti s budoucí volbou povolání Støední školu øezbáøskou v Tovaèovì, zajišující výuku oborù umìleckoøemeslné zpracování døeva se zamìøením na øezbáøské práce, truhláø pro výrobu nábytku a truhláøské práce. Na
zakázku provádí truhláøské, øezbáøské a restaurátorské práce. Dìti zaujala
prodejní a prezentaèní výstava øezbáøských a truhláøských prací.
Exkurze byla velmi zajímavá a pro naše áky podnìtná. Obohatila je o
mnoho nových informací o nabízených uèebních a studijních oborech, podmínkách pøijetí a pozitivním smìrem rozvinula jejich dovednosti. Nejvíce
se áci tìšili na samotnou øezbu – práci se døevem. S radostí odcházeli z truhláøské dílny s ruènì vyrobenou døevìnou miskou, která byla urèena jako vánoèní dárek pro jejich nejbliší.
Vlaïka ídková,vedoucí exkurze

Prodej brambor

Ètyøi ètvrtky - pozvánka k
návštìvì kurzu

Zemìdìlská farma Jandrt, Hanušovice
Konzumní brambory
Odrùda: Rosára - lutomasá, pøílohová, varný typ BA
Princess - lutomasá, pøílohová, varný typ AB
Balení: 10 kg, 25 kg
Krmné brambory
Kontakt: 583 231 374, 604 204 905

Mìsto Šumperk a Støední
zdravotnická škola v Šumperku
zvou,
nejen obèany Šumperka,
k návštìvì akce civilní ochrany

Malý bezplatný
kurz zdravotnické
první pomoci
Je moné navštívit nìkteré nebo
všechny èásti kurzu.
Akce se koná ve ètyøech
ètvrtcích 14. února, 21. února,
28. února a 7. bøezna.
Kadý ètvrtek zahájení
v 16.00 hod. a ukonèení v 18.00 hod
v budovì Støední zdravotnické školy,
ul. Kladská, Šumperk.

Jiøí Skrbek,
bezpeènostní rada mìsta Šumperk
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Z innosti obanského sdružení SPV Hanušováek
Speed badminton
Mezinárodní speed badminton
Svtový žebíek hrá a hráek speed badmintonu pro rok 2012 byl uzaven v ukrajinském Užhorodu
mezinárodním turnajem druhé kategorie. A pro eskou republiku dopadl rok 2012 pedevším díky SPV
Hanušováku více než úspšn. Tetí místo z Užhorodu v kombinaci s umístním dalších hrá na tomto
turnaji znamenalo, po medailovém umístní na mistrovství Evropy, další obrovský úspch - 3. místo
v koneném hodnocení svtového žebíku jednotlivc roku 2012 pro Pavla Podvoleckého v kategorii
muž +40 (ve tyhe 200. místo), a tedy nejlepší umístní eského zástupce v krátké historii speed
badmintonu. Z dalších hrá reprezentujících Hanušovice se Blanka Podvolecká umístila na 23. míst
v kategorii dívek do 14 let a Jií Barboík na 255. míst v kategorii muž. Celkov se v roce 2012
zúastnilo mistrovství Evropy a oficiálních mezinárodních turnaj v tomto mladém sportovním odvtví
více než 1350 hrá a hráek: z toho tém ti desítky z R.
Speed badmintonový turnaj v Hanušovicích
V sobotu 9. 2. 2013 budou mít zájemci o speed badminton možnost poznat a vyzkoušet tuto hru na
dalším turnaji, který je uren pro všechny vkové kategorie: dívky do 14 let, dívky do 18 let, ženy open,
ženy +35, ženy zaáteníci, chlapci do 14 let, chlapci do 18 let, muži open, muži +40, muži zaáteníci.
V pípad malého potu úastník se bude hrát také tyhra open, tyhra mládež do 14 let, tyhra
mládež do 18 let, tyhra zaáteníci.
Prezence je od 8.45 do 9.00 hod. pro kategorie zaáteníci + mládež, do 11.00 hod. kategorie
dosplých. Pihlášky do 4. 2. 2013 tel. na . 732 264 952, e-mail hanusovacek@seznam.cz nebo v dob
prezence v míst konání. Od 8.00 do 9.00 budou mít zájemci možnost tréninku (nutno nahlásit pedem).
Po dobu turnaje zajištn doplkový program - turnaj ve stolním tenisu a bollo-ballu. Pro zájemce
zajistíme rakety (kontaktujte nás pedem).
Pravidelné hodiny speed badmintonu v Hanušovicích
Zájemci o pravidelné hodiny speed badmintonu se mohou pihlásit na tel. 732 264 952 nebo e-mailu:
hanusovacek@seznam.cz. Hrajeme zatím jednou týdn, ve stedu od 17.00 do 18.00 hodin. Zájemcm
rakety zapjíme.

Florbal
V sobotu 2. 3. 2013 se v Hanušovicích uskutení florbalový turnaj žactva, dorostu a dosplých.
Sportovní kroužek žactva
lenové sportovního kroužku SPV Hanušováku se rozlouili s rokem 2012 soutží ve víceboji. Proti
nim se „postavili“ jejich rodie a sourozenci. Všichni do souboje vložili veškeré umní a bojovnost.
Zápolení mlo velký náboj a nkteí rodie opravdu pekvapovali svoji šikovností své spoluhráe,
soupee a možná i sami sebe. Ale na vítzství nad dtmi to tsn nestailo. Každý úastník souboje si
odnesl drobnou pozornost, dti za vítzství a rodie se sourozenci za nasazení.

innost obanského sdružení SPV Hanušováek
dlouhodob podporují Olomoucký kraj a Msta Hanušovice.

PEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADELNÍCH
SOUBOR

2013
Kulturní dm Staré Msto 22.-24. 2. 2013
Program:
Pátek 22. 2. 2013
19.00 hod. Slavnostní zahájení pehlídky
19.05 hod.

Jeptišky k výroí,

Jana Štpánová, hudební komedie,

Divadelní spolek Kromíž
Sobota 23. 2. 2012
10:00 hod. - pohádka pro dti

Povídání o pejskovi a koice, Karel apek,
divadelní soubor SemTamFór Slaviín
14.00 hod.

Muž sedmi sester, Jaroslav Havlíek, Olga Šubrtová, Martin Glaser,
erotická groteska, divadelní soubor SemTamFór Slaviín
19.00 hod.

Ti mušketýi, Daniel Hrbek a Jií Jank muzikálová parafráze podle
A. Dumase, divadelní soubor Ty-já-tr/Naerno Praha
Nedle 19. 2. 2012
10.00 hod. - pohádka pro dti i dosplé

Fimfárum, Jan Werich, Ludk Horký, veselá pohádka,
divadelní soubor Ty-já-tr/Naerno Praha
14.00 hod.

Ucho, psychologické drama podle námtu J. Procházky,
DS Triarius eská Tebová
Slavnostní zakonení
Vstupné na jednotlivá pedstavení 30 K, zvýhodnné vstupné na celou pehlídku 100 K
(pedprodej Turistické informaní centrum Staré Msto od 1. února).
Oberstvení zajištno (teplá a studená kuchyn, kvasnicové pivo, pun).
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anabízímeVámtytoakce:

Únor
Dne12.2.2013v15.00hod.sekonáustavujícíschze
Klubu60+Hanušovice.Všichnizájemciolenství
vKlubu60+Hanušovicejsousrdenzváni.









BOWLING
Mžemesiprotáhnouttlaatebasiizasoutžit.
KDY? 


14.2.2013
KDE? 


vrestauraciFORMANKA
VKOLIKHODIN? 
ve14hod.
POTEBY


sportovníobuvnapezutí
ZAKOLIK


20,Knavstupné



BEZEN:





Od bezna pobží pro naše leny poítaový kurz. Kdo má zájem, mže se
pihlásit do 25. 2. 2013 na:
x Mstském úad Hanušovice u paní Machovské

x

Nebo na tel. ísle 722 921 256 – D. Urbanová

4. 3. 2013 plánujeme spolené velikononí „pracovní“ posezení

Keramická tvoivá dílnika
lektorka:
pihlášky na ísle:
cena:

I. Vondrušková
722 921 256
50,- K

A kdo bude mít zájem o zdobení
vajíek, pipravili jsme další tvoivou
dílniku
dne 12. 3. 2013
techniky: vítáme i Vaše nápady
lektorka: D. Prodlalová
cena: 30,- K
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