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

Setkání s pøedstaviteli druební obce Nitrianske Pravno
Váení pøátelé,
rádi bychom informovali obèany mìsta Hanušovice, e u rok si mùete naladit jedineèný televizní program regionalnitelevize.cz, který se
specializuje na regionální zpravodajství z moravských, èeských a slezských regionù a jejich propagaci v cestovním ruchu. Jedná se o unikátní
projekt propojující a propagující èeské regiony
mezi sebou, dávající prostor všem mìstùm a obcímv ÈR. Vprogramu nechybí ani regionální dokumenty èi tipy na výlety.
Jak nás naladíte?
1. Na satelitu Astra 23,5° východnì, na
frekvenci 12 168 MHz, polarizace vertikální,
Symbol rate 27 500, FEC 3/4. Program není
kódován a je moné jej sledovat i bez karty
Skylink èi Cs link.
2. V kabelových sítích vè. UPC a v sítích
IPTV (tam, kde nemají náš program zaøazen,
jej rádi na základì podnìtù zákazníkù zaøadí,
nebo je zdarma).
3. Ve vybraných regionech vysíláme v rámci
digitálního pozemního vysílání (Èeské Budìjovice, Plzeò, Pøíbram, Liberec, Jablonec n. Nisou,
Praha a støední Èechy).
4. Jako jedinou èeskou televizi nás mùete
sledovat i na platformì YouTube live.

Ve dnech 10. a 11. 5. 2013 mìsto Hanušovice v rámci druebních vztahù navštívili pøátelé z Nitrianského Pravna na Slovensku.
Historie partnerských vztahù mezi Nitrianským Pravnem a Hanušovicemi
sahá a do roku 1958.
V Hanušovicích jsme pøivítali poèetnou delegaci vedenou starostou obce, ve
které bylo zastoupeno vedení obce, uèitelé a další pøedstavitelé veøejného ivota.
Po oficiálním pøivítání návštìvy ze Slovenska a po kulturním vystoupení dìtí
MŠ a ZŠ Hanušovice v rámci pøipraveného programu probìhla v tìlocviènì
sportovní utkání v pøátelském duchu v rùzných disciplínách.
Následnì si všichni prohlédli prostory a vybavení Základní a Mateøské školy
Hanušovice.
Veèer byl prostor pro neformální posezení v penzionu Na Rybníèku v Nových Losinách.
V sobotu dopoledne byla pro hosty pøipravena prohlídka v Pivovaru Holba a
návštìva galerie Na pùdì, která je umístìna v historické budovì Rychty.
V odpoledních hodinách jsme se s našimi hosty rozlouèili s pøáním dalšího
setkání.
Podìkování patøí všem, kteøí se podíleli na pøípravì i vlastním prùbìhu pøátelského setkání.
- mú

Jedná se o jedineèný televizní program,
který nevytváøí kauzy, ale snaí se dokumentovat ivot v èeských regionech a zejména
prezentovat to krásné, co naše regiony nabízí.
Eva Stejskalová,
Regionální televize CZ, s. r. o.

Upozornìní ZŠ a MŠ Hanušovice!
Uzavøení MŠ v období velkých prázdnin:
15. 7.-11. 8. 2013
Uzavøení školní jídelny:
22.-29. 7. 2013
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Mìstská knihovna Hanušovice oznamuje, e ve dnech
3.-7. ÈERVNA 2013 bude pro veøejnost ZAVØENO.
Dùvodem je revize knihovního fondu dle
zákona 257/2001 Sb. § 16, o povinnosti evidence a revizi fondu.

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
60. jednání - 22. 4. 2013
- schválila program 60. jednání RM dne 22. 4. 2013
- vzala na vìdomí informaci o seznámení nájemníkù s novou
výší cen bytových jednotek
- rozhodla vybrat firmu pro zpracování vyhodnocení vlivu
územního plánu na ivotní prostøedí
- schválila pøedloenou výzvu více zájemcùm o veøejnou zakázku k podání nabídek na akci „Zajištìní dopravní obslunosti
územního obvodu mìsta Hanušovice zvláštní linkovou dopravou“
- schválila vystoupení dìtského divadelního krouku „Kostièka“ v DK Hanušovice dne 31. 5. 2013
- schválila smlouvu o poskytování pravidelného servisu s firmou ASI informaèní technologie, s. r. o.
- schválila nabídku firmy na zhotovení a montá skøíní dle
pøedloeného návrhu pro JSDH
- vzal na vìdomí informaci o probìhlém jednání na KÚ Ol.
kraje ve vìci øešení financování souèasného systému sociálních
slueb
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. st. 152/3 a 432/1
v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
èásti pozemkù pè. st. 152/3 a 432/1
- schválila pøedloený plán oprav bytového fondu mìsta Hanušovice na rok 2013, který je ve správì Hanušovické obchodní, s. r. o.
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

Obec Kopøivná prodává
traktor ZETOR 5245,
vèetnì pøední radlice
Výrobce: VÈEZ Rychnov nad Knìnou,
Rok výroby 1991, Stav MH 4.700
STK do èervna 2016
Prodej veøejnou drabou, která se koná 19. èervna
2013 na Mìstském úøadì v Šumperku, v zasedací
místnosti Jesenická 31, pod polokou è. 30.
Zaèátek draby v 10.00 hodin.
Cena 190.000,- Kè dle znaleckého posudku,
prodej nejvyšší nabídce.
Pøedání traktoru po pøepsání penìz na úèet
obce.
Další informace:
www.obeckoprivna.cz , mobil: 607 667 032

61. jednání - 6. 5. 2013
- schválila program 61. jednání RM dne 6. 5. 2013
- rozhodla, e pokud v obytném domì èp. 113 nebudou mít o
prodej bytù zájem všichni nájemníci domu, tak se zatím prodej
neuskuteèní
- doporuèila zastupitelstvu mìsta k projednání zakoupení objektu èp. 137
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
na pronájem èásti pozemku pè. 1612 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí vydané rozhodnutí Dráním úøadem Olomouc o povolení stavby „Rekonstrukce koleje è. 1 a 3 v st. Hanušovice“
- schválila ádost o pøepoèet nájemného z pronajaté èásti
pozemku z dùvodu zmìny výmìry pè. st. 159/1 v kú.
Hanušovice
- schválila pouití znaku mìsta na propagaèní materiál mìsta
- schválila výbìrovou komisi pro výbìrové øízení zajištìní
linkové dopravy v Hanušovicích
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti støeleckého oddílu
mládee ZO AVZO Hanušovice za rok 2012
- povìøila kontrolní výbor a finanèní výbor ZM k provedení
kontroly
- schválila Dodatek è. 8 Smlouvy è. 7720373788, týkající se
pojištìní majetku mìsta Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. st. 522/2 a 521/2
v kú. Hanušovice
- rozhodla zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èást pozemku
pè. 870/3 v kú. Hanušovice
- rozhodla o zmìnì výkonu opatrovníka
- schválila Smlouvu o uití digitálních ortofot
- schválila úèetní závìrku ZŠ a MŠ Hanušovice za rok 2012
- schválila registraci sociálních slueb
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu
mìsta Hanušovice na rok 2013
- schválila smlouvu o spolupráci pøi dodávce vody
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Èeský den proti rakovinì poprvé v Hanušovicích
Dne 15. 5. 2013 poøádala Liga proti rakovinì Praha ji 17. roèník veøejné
sbírky s ústøedním tématem „Prevence nádorù tlustého støeva“. Dùvodem je
fakt, e v naší zemi kadým rokem vzrùstá poèet nemocných s tímto
závaným onemocnìním. Úèelem této sbírky je získání finanèních prostøedkù
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality ivota onkologických pacientù,
podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.
Symbolem sbírky se stala kvìtina mìsíèku lékaøského, jejím zakoupením za
hodnotu 20,- Kè je moné podpoøit tento projekt. V letošním roce se do této
akce opìt zapojila i MAS Horní Pomoraví, o. p. s. prostøednictvím TIC
Hanušovice. Velkou pomocí ale byly také ákynì místní základní školy
Barbora Ambrozová, Eliška Valentová, Tereza Beerová a Sabina Nahodilová.
Touto cestou bychom jim chtìli moc podìkovat za dobrovolnickou èinnost.
Byla to pro nì urèitì velká zkušenost a snad ani v budoucnu na podobné akce
nezanevøou. Èeský den proti rakovinì se v Hanušovicích uskuteènil ji
druhým rokem, letos jsme mìli k dispozici 250 kusù kytièek a témìø všechny
se nám podaøilo prodat. Mìstem procházely dvì skupinky prodejcù, které
nabízely kytièky. Obleèeny byly do lutých trièek spoleènosti Liga proti
rakovinì a prokazovaly se plnou mocí spoleènosti. Letos poprvé mìli monost
obyvatelé mìsta zakoupit lutý kvítek i v turistickém informaèním centru.
Pøíští rok bychom se chtìli zapojit do této akce také a zároveò tímto krokem
napomoci lepší informovanosti veøejnosti.
Andrea Merèáková

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu Sluko ulová.
Sbìr: pondìlí od 8:30 do 11:00 hod. Výdej: pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo nemusí být oznaèeno. Informace na tel. 603 579 163.
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Hurá, máme høištì!
Po nìkolika letech touebného èekání na nové dìtské
høištì si koneènì rodièe mìsta Hanušovic a hlavnì jejich
dìti v dubnu mohli øíci:,,Hurá, máme høištì.“ Stávající
mini høištì za domem slueb bylo rozšíøeno o pruinové,
vahadlovou a klasické houpaèky, pískovištì, lanovou
sestavu, èi houpadla pro batolata. Høištì bylo také doplnìno dalšími lavièkami. Chtìli bychom touto cestou podìkovat vedení mìsta Hanušovice a panu Václavu
Joklovi za podporu. Vdy ,,kdo si hraje, nezlobí“.
Nadšení rodièe

Etické pøednášky osmých roèníkù
Tøídy 8. A a 8. B se na naší základní škole zúèastnily ètyø dvouhodinových etických pøednášek, které vedla paní Daniela Stehlíková.
První pøednáška probìhla dne 8. února 2013 a byla na téma „Lidský
papilomavirus (HPV)“. Dozvìdìli jsme se, o jaký lidský typ viru se jedná, jak vzniká a jak se šíøí, jaké vyvolává u èlovìka následky a v neposlední øadì, jak se proti tomuto viru bránit.
Druhá pøednáška probìhla dne 24. dubna 2013 a byla na téma „Kdo
jsem“. V této pøednášce jsme spoleènì øešili naši osobnost jako celek.
Kdo jsme, jak se chováme, kam patøíme, jak svoji osobnost rozvíjíme.
Pøedevším jsme se pokoušeli vymezit osobnost v pubertálním vìku a
vše, co k vývoji osobnosti v tomto období a v souèasné dobì patøí.
Tøetí pøednáška probìhla dne 2. kvìtna 2013 a byla na téma „Pohoda,
klídek a tabáèek“. V tomhle tématu jsme si pøiblíili témìø pøesné
sloení tabáku a tabákových výrobkù. Dozvìdìli jsme se ale pøedevším, co nám výrobci tabákových výrobkù zamlèují, jaké následky má
kouøení na lidský organismus, jak probíhá léèba jednoho kuøáka atd.
Ètvrtá pøednáška probìhla dne 9. kvìtna 2013 a byla na téma „Láska
a vztahy“. V této poslední pøednášce jsme diskutovali o lásce – partnerství ve vztahu. Snaili jsme se objasnit pojem láska, co je na ní hezké a
pøíjemné. Dále, na co si dát v partnerském vztahu pozor, jak vnímáme,
kdy jsme zamilovaní, co je a co není ve vztahu dùleité, jakých hodnot
bychom si mìli všímat atd.
Za všechny áky osmých tøíd bych závìrem ráda øekla, e pøednášky
byly hodnì zajímavé, dozvìdìli jsme se plno nových informací, které
jsme buïto nevìdìli, anebo vùbec neznali. Pøednášky byly doplnìné
spoustou obrázkových a zvukových materiálù, soutìí a doplòovacích
cvièení. Tímto èlánkem bych chtìla podìkovat tøídním uèitelùm
osmých roèníkù za zajištìní tìchto pøednášek pro naše tøídy a paní Stehlíkové za odborný a zábavný výklad.
Za ZŠ Hanušovice, Lenka Jarošová 8. A, Tomáš Rajnoha, tø. uè. 8. A

Pøednáška o volbì budoucího povolání na Úøadì práce v Šumperku
Ve dnech 6. a 13. kvìtna se tøídy 8. A a 8. B zúèastnily pøednášky o volbì povolání na Úøadì práce v Šumperku.
Pøednáška probìhla v informaèním poradenském støedisku (IPS). V úvodu jsme se dozvìdìli, jaké sluby a akce IPS nabízí. Dále
jsme byli informování o volbì povolání, pøedevším o charakteristických znacích povolání, jako jsou napø. pracovní obsah – èinnost,
pracovní prostøedí, pracovní prostøedky a pracovní cíle dané profese apod.
Rozebírali jsme také charakteristické znaky osobnosti a pokoušeli se na pøíkladech uvést, do jakých profesí se hodí jaké typy
osobností apod.
V neposlední øadì jsme se dozvìdìli, kde všude získat informace o dalším vzdìlání po ukonèení základní školy a pøedevším kde
hledat informace na internetu.
V závìru pøednášky jsme si mohli v pøehledných poøadaèích prolistovat informace o støedních školách a uèilištích z Olomouckého kraje, jednotlivých výstupních profilù studentù a uplatnìní v následných profesích na trhu práce.
Pøednáška pro áky osmých roèníkù, kteøí se pomalu zaèínají rozhodovat o tom, na jakou školu po ukonèení základního vzdìlání
pùjdou studovat, byla jistì velkým pøínosem. áci získali nové informace, které jim jistì alespoò nepatrnì ulehèí výbìr a rozhodování o tom, na jakou školu si mají pøihlášku v 9. roèníku podat.
Za osmé roèníky, Tomáš Rajnoha, tø. uè. 8. A
PRODÁM PØEDSÍÒOVOU SESTAVU VYRÁBÌNOU NA ZAKÁZKU.
SKØÍÒ – BOTNÍK – POLICE – VÌŠÁKY – VELKÉ ZRCADLO, BARVA SVÌTLÝ BUK. ŠÍØKA 119 CM. TEL.: 739 750 108

Obìdy a k Vám
rozvoz obìdù ze školní jídelny Hanušovice
Cena: 58,- Kè, Dovoz: 13,- Kè
Dva obìdy v jídlonosièi:
obìdy: 116,- Kè, dovoz:13,- Kè

Kontakt: Jan Beer, tel.: 608 934 852
Leoš Hatoò Hlavní 88, Hanušovice

3

www.hanusovice.info

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2013

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
Nabízíme pronájem 2 vybavených kanceláøí v Hanušovicích.

Tel.: 607 890 834.
Prodej bytu 2+1 s lodií v pan. domì, zateplený, plastová okna – vše splaceno, jeden
pokoj prùchozí. V OV, nízké náklady na bydlení. 4. patro bez výtahu,
v pùvodním stavu. V blízkosti parkovištì, aut. zastávka, pošta, zdravotní stø.
supermarket a škola, vše 100 m. Cena k jednání 340 000 Kè. Tel.777 11 44 22.

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
V mìsíci èervnu 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Marie Mináøová, Helena
Cikrytová, Sylvia Pekaøová,
Blanka Grabovská, Hana
Kováèková, Ludmila Marková
a Alena Bandri;
pánové Josef Gronych a
Miroslav Rouèka.
Blahopøejeme!

Vzpomínáme
Ti, kdo ho znali, vzpomenou,
kdo ho mìli rádi,
nikdy nezapomenou.
Dne 2. 6. 2013 vzpomeneme
25. výroèí úmrtí
pana Otakara Kozáka.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami, vnouèata a pravnouèata.

Vzpomínka
Maminko, ruku Ti ji nepodáme,
abychom Ti mohli pøát,
jen kytièku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 15. èervna 2013 vzpomeneme
nedoitých 90 let naší maminky,
babièky a sestry,
paní Marie Kadlecové.
Dne 26. bøezna uplynulo 46 let, co
nás navdy opustila.
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou
dcera Marie a syn Jan s rodinami.

DPS v Hanušovicích slavil Den matek
Den matek je svátek všech maminek. Mùeme jim podìkovat za jejich lásku a péèi.
Vdy naše maminka je ta nejlepší, nejkrásnìjší a nejmilovanìjší. Maminka je vdy
první, na koho si vzpomeneme v nesnázích.
Dne 9. 5. 2013 nás navštívily dìti ze ZŠ v Hanušovicích, aby spolu s našimi klientkami oslavily svátek. Svým pìkným vystoupením dojaly všechny maminky. Po vystoupení pøedala paní starostka kadé mamince kytièku. Jsme rádi, e si kadý rok áci
základní školy vzpomenou a stráví s námi v mìsíci kvìtnu hezké odpoledne.
Za všechny klienty, peèovatelka Alena Klemešová

Poèítaèový kurz na Základní škole v Hanušovicích
Dne 28. bøezna 2013 se na naší Základní škole v Hanušovicích v uèebnì výpoèetní
techniky rozjel v historii školy první poèítaèový kurz pro veøejnost, který je svou
náplní a obsahem urèen pro zaèáteèníky a mírnì pokroèilé v obsluze PC.
S myšlenkou jeho vzniku pøišli spoleènì èlenové Klubu 60+ Hanušovice, vedení
základní školy a vedení mìsta Hanušovice. V dnešní dobì vládne svìtem internet,
obecnì práce s poèítaèem, a tak cílem tohoto poèítaèového kurzu bude co nejvíce
široké veøejnosti pøiblíit poèítaèovou terminologii, zdokonalit ji v práci s poèítaèem a
jeho základní obsluhou. Kurz vznikl pod mottem „Poèítaèe u se nebudu bát, poèítaè
je mùj kamarád“.
Kurz je obsahovì rozdìlen do dvou èástí. První èást probíhá od 28. bøezna do 23. èervna
2013 a druhá èást bude probíhat po velkých letních prázdninách, a to od 12. záøí 2013 do
konce roku 2013.
V první èásti se posluchaèi seznámí s touto náplní:
1. HARDWARE a SOFTWARE
- základní ovládání poèítaèe (zapnutí, vypnutí a restart PC)
- stavba PC (základní èásti poèítaèové sestavy)
- ovládání základních vnìjších komponentù (souèástí) PC, (pøedevším monitor,
myš, klávesnice)
- nejvíce pouívaná pøipojitelná zaøízení k PC (webkamera, mikrofon, tiskárna,
scanner, reproduktory aj.)
- základní orientace v poèítaèi v prostøedí Microsoft Windows (pracovní plocha
poèítaèe, hlavní panel, nabídka start, uspoøádání dat na disku „prùzkumník“ – soubory
a sloky aj.)
2. INTERNET
- seznámení s internetem, princip internetu, práce a ovládání internetové stránky
- bezpeènost na internetu
- e-mail, tvorba a práce s e-mailovou schránkou
- internetové vyhledávaèe a práce s nimi, základy vyhledávání na internetu
- internetová encyklopedie Wikipedia
- moderní komunikaèní technologie Skype, ICQ, Chat
- sociální sí Facebook aj.
Ve druhé èásti se posluchaèi seznámí s touto pøedbìnou náplní:
1. KRÁTKÉ OPAKOVÁNÍ Z I. MODULU
2. MICROSOFT OFFICE
- základní ovládání Microsoft Word
- základní ovládání Microsoft PowerPoint
- základní ovládání Microsoft Excel
3. DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
- práce s digitálními fotografiemi (import do poèítaèe, jejich úprava aj.)
První èást kurzu ji naplno bìí a informace k druhé èásti kurzu a monosti
pøihlášení vyjdou v mìsíci záøí 2013 v hanušovických novinách, na internetových
stránkách školy a mìsta.
Za ZŠ a MŠ Hanušovice, Tomáš Rajnoha, lektor kurzu

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
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Cestování po Evropì
Potøetí a naposledy se dnes vrátíme do Vatikánu a povíme
si zajímavosti z historie konkláve, tedy volby nového papee.
Kdy nìkdy kolem roku 1050 nìmecký císaø sám o své vùli urèil hned tøi papee za sebou, padlo rozhodnutí, e jediným volitelem hlavy církve smí být napøíštì sbor kardinálù. Tak se v roce
1059 zaèal rodit dnešní sloitý ceremoniál. První historicky
doloená volba nejvyššího pøedstavitele køesanství - konkláve,
kdy skupina kardinálù v uzavøené místnosti provádí volbu, se
uskuteènila v roce 1241. Tehdy pøi nepøíliš regulérním konkláve,
je naøídil drsný politik Matteo Rosso z øímské rodiny Orsiny, si
kardinálové pøipadali spíše jako vìzni. Byli zamèeni v tmavé
místnosti s malými okny, a jak historické dokumenty uvádìjí: „Na
støeše nad hlavami volitelù konali stráci potøebu, která spárami
a mezerami kapala na loe našeho bratra a v noci se za deštì
rozlévala i na loe jiného.“ A do 16. století papee volilo sedm
a deset kardinálù a povolena byla i sebevolba, to znamenalo,
e se kandidát mohl volit sám, co pøi malém poètu bylo zavádìjící. Takto se na papeský stolec dostal i smutnì proslulý
Alessandro Borgia, pøedposlední pape, který nemìl ve chvíli
svého zvolení ani knìské svìcení. Snad i jeho pùsobení ve
funkci pøispìlo k tomu, e po 300 letech byla sebevolba zakázána. Dalším problémem bylo zasahování svìtské moci do volby.
Nechybìlo ani uplácení a nátlakové akce na volitele. Asi nejvíce
se to projevilo v dobì „avignonského zajetí“ (1309-1378), velkého schizmatu z let 1378-1415, a pak za protireformace. Tehdy

státy získaly právo vetovat kandidáty, které povaovaly za nepøijatelné. Veto naposledy pouilo Rakousko-Uhersko, které se
pøed 110 lety postavilo proti zvolení jednoho italského kandidáta.
Kromì Vídnì mìly i Madrid, Øím èi Paøí právo zamítnout uchazeèe. Za témìø tisíc let, co volby probíhají, se mìnila i doba, za
kterou byl nový pape zvolen. Nejkratší trvala jen nìkolik hodin.
Ta nejdelší probìhla v létech 1268-1271 ve mìstì Vitrebu. Tøi
roky se kardinálové doslova handrkovali a stále se nemohli rozhodnout pro toho pravého. Obyvatelé mìsta dokonce ze vzteku
nad neschopností volitelù jim zaèali rozebírat støechu nad hlavou
a vysvìtlovali to tím, e jim otevøou hlavy, aby do nich mohl pøímo
vstoupit Duch svatý.
Tyhle doby a nechutné praktiky volby jsou ji minulostí. Dnes
ji rozhodují kardinálové z celého svìta, kromì tìch, co pøekroèili
osmdesátý rok ivota. Volí asi 60 Evropanù a pøiblinì stejný poèet zástupcù ostatních svìtadílù. Take jedinì na tìchto hodnostáøích záleí, jaký kouø se objeví na støeše Sixtinské kaple. Èerný
v pøípadì nezvolení a bílý, co je signál pro køesany z celého
svìta, e nový pape byl zvolen. Døíve se na bílý kouø pouívala
ke spalování sláma, dnes prý hoøí hlasovací lístky, do kterých se
pøidává chemikálie.

Toulky po okolí

øadí a výstroj dávných cestáøù, formanský vùz a silnièní sánì z
poèátku 20. století nebo ceduli k výstavbì silnice na Èervenohorském sedle z roku 1911. Zmínìný kovový kololis, asi sto let
starý, získal Roman Bednáø (vedoucí šumperské poboèky Správy silnic Olomouckého kraje) od potomka známého kováøského rodu Šanovcù ze Svébohova.

Dalším místem, které stojí za návštìvu pøi toulkách po našem okolí, je Muzeum silnic ve Vikýøovicích nedaleko Šumperka.
Stavba byla zahájena v prosinci r. 2008 díky finanèní podpoøe Olomouckého kraje a získáním grantu z Evropského mechanizmu EHP/Norska a dokonèena byla v èervenci r. 2010.
Slavnostní otevøení muzea vèetnì vernisáe stálé expozice pod
názvem Via es vita - Silnice je ivot se uskuteènilo dne 26. 10.
2010. Ve stálé expozici, zachycující vývoj silnic od nejstarších
stezek a po dnešní moderní silnice, je mono vidìt nespoèet
historických map, dobových dokumentù, vzácných fotografií,
výjimeènou sbírku sluebních a firemních odznakù a medailí,
bryèku, kololis èi panorama s výjevem ze ivota cestáøe. V interaktivní èásti expozice mùeme vidìt nìkolik zajímavých dokumentù z historie výstavby silnic a dálnic. Ve venkovní
expozici se pak nachází historické silnièní mechanizmy a ocelové pøíhradové mosty. A se podaøí opravit i zbývající dvì køídla budovy, rozšíøí se muzeum ještì o oddìlení mostù a
oddìlení vìnované firmì bratøí Kleinù, úspìšných budovatelù
silnic a eleznic v Rakousku-Uhersku.
Pøístup do objektu muzea lemuje øada historických kamenných patníkù, v expozici pak najdou návštìvníci napøíklad ná-
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Od 9. dubna do 15. èervna 2013 budou mít návštìvníci silnièního muzea ve Vikýøovicích monost zhlédnout další zajímavou výstavu, která je zavede do historie dopravních
prostøedkù, které se od 20. století pohybovaly na našich silnicích. Po koèárcích, které jistì potìší zejména eny, maminky
s dìtmi i babièky, budou tentokrát k vidìní staré motocykly,
z nich nìkteré brázdí naše silnice dodnes. Èasto jsou k vidìní
na rùzných srazech veteránù nebo na nejrùznìjších soutìích a
závodech. K velké radosti poøadatelù své „miláèky“ v pøedsezonním èase zapùjèili sbìratelé historických motocyklù ze
Šumperka a okolí. Vystaveny budou jak èeskoslovenské stroje,
prvorepublikové i pováleèné motocykly vyrobené firmami
JAWA a ÈZ, tak i motokolo Agon - regionální výrobek z Louèné nad Desnou, a také nìkolik zahranièních motocyklù. Dále
zde bude k vidìní šest motocyklù vyšších kubatur, v patøe potom pamìtníkùm dobøe známé „Paøezy“, Stadiony, ale také dobové motorkáøské obleèení, kukly a pøilby, rukavice, náøadí,
odznaky, prospekty, plakáty a fotografie.
-hp

podatelna@mu-hanusovice.cz
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SK Silový trojboj HOLBA
Hanušovice, o. s.

Naše zdraví (15)
Hlíva ústøièná

Produkèní pìstování hlívy ústøièné - houby jako potraviny, zahájili a
maïarští mykologové v polovinì 60. let minulého století. V té dobì zakládali velké plantáe špalkù pøedevším topolového døeva, naoèkované podhoubím hlívy ústøièné. Vzhledem ke sklizni 1x za rok, nedostatku
topolového døeva, malé jakosti plodnic hlívy a špatným hospodáøským
výsledkùm v této èinnosti dále nepokraèovali. Oblíbenost této houby však
rostla témìø po celém svìtì, a tak se pìstováním ve velkém dnes zabývá
velké mnoství firem.
Na zaèátku 70. let se hlíva ústøièná zaèala pìstovat jako významná houba v Itálii na pšenièné slámì a v kukuøièných vøetenech. Pro pøípravu substrátu pro pìstování houby vyuili zapaøovací tunely, které se pouívaly
k pøípravì substrátu pro jiné houby, napø. ampiony. Tak se tedy pìstování
hlívy ústøièné rozšíøilo do sezonních staveb, jako jsou drùbeárny, fóliovníky a další pøístøešky.
V 80. letech se rozšíøilo pìstování tropických druhù hlív na rùzných
rostlinných odpadech v Indii, Malajsii a dalších zemích jihovýchodní
Asie. V roce 2000 se vypìstovalo ve svìtì pøes 1 300 000 tun hlívy a hlavním svìtovým výrobcem se stala Èína. V Evropì jsou nejvìtšími producenty Itálie, Francie, Maïarsko a Polsko.
Zájem o ni je stále vìtší. Není divu, vdy odborníci u mnoho let mluví
o obdivuhodných úèincích této houby na lidský organismus. Je toti zdrojem prospìšných látek, které by nemìly chybìt v bìném jídelníèku. Obsahuje mnoství vitamínù a minerálù jako mastné kyseliny èi steroly. Je
zdrojem beta-glukanù, které stimulují imunitní systém, pùsobí na bílé krvinky, které posilòují obranyschopnost organismu a vytváøí obranný štít
vùèi chorobám. Díky vysokému obsahu vlákniny pak hlíva ústøièná podporuje zvýšení prospìšné mikroflóry ve støevech a pùsobí jako tzv. probiotikum, co je výiva pro probiotické kultury.
A na závìr nìco pro ty, kteøí nemají v oblibì konzumaci hub a hlívy
ústøièné. V lékárnách se dá zakoupit pøípravek Terezia 100 Hlíva ústøièná
+ probiotika, obohacený o šípek a vitamín C, jeho základní úlohou je
zvýšení imunity a zesílení úèinkù probiotik a hlívy v našem tìle.
-hp

21. Mistrovství Èeské republiky v silovém trojboji
Dne 27. 4. 2013 se v Praze konalo 21. MÈR v silovém trojboji muù a en Masters, kterého se zúèastnil
i náš závodník Lubomír Rùièka, a to ve váhové kategorii do 120 kg.
V silné konkurenci se náš závodník neztratil a i pøes
drobné zdravotní problémy podal v trojboji skvìlý výkon
717,5 kg (v døepu 245 kg, tlak v lehu 212,5 kg a mrtvém
tahu 260 kg), svou kategorii vyhrál a stal se tak mistrem
Èeské republiky pro rok 2013.
Soutìe se zúèastnilo celkem 45 závodníkù, z toho
4 eny. V absolutním poøadí náš závodník obsadil
pìkné 10. místo. Na závìr bychom rádi podìkovali
všem našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu Rùièka Lubomír

Inzerát - pronájem zahrady
Pøenechám pronájem zahrady v kú. Hanušovice, v èásti nad starou èistièkou odpadních vod (ulice Na Holbì), za
symbolické odstupné.
Nízké nájemné, zahradní altán, ovocné
stromy. Vhodné pro zahrádkaøení, chov
hospodáøských zvíøat apod.
Informace na tel.: 608641635

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Okresní finále v atletickém Poháru
Rozhlasu 2013
Dne 7. kvìtna 2013 se naše škola zúèastnila na Tyršovì stadionu v Šumperku okresního finále v atletickém „Poháru Rozhlasu“ ákù základních škol a niších gymnázií.
Na okresním finále mezi s sebou soupeøí školy z celého okresu Šumperk. Vzhledem k tomu, e se závodù zúèastòují i sportovní školy, zamìøené na rozšíøenou výuku tìlesné výchovy,
pøedevším pak atletiky, je konkurence v jednotlivých disciplínách opravdu veliká.
Naše škola nedisponuje takovým všestranným sportovním
areálem a vybavením, ale i pøesto se tìchto závodù naši áci zúèastòují a mohou si tak mezi ostatními vrstevníky z jiných škol
vyzkoušet všechny atletické disciplíny „oficiálním závodním
zpùsobem“, které provádí v rámci výuky tìlesné výchovy na
naší škole. Pro áky je to tedy i urèitá forma motivace, zmìøit
síly s jinými áky z jiných škol.
Soutìilo se v tìchto disciplínách:
Sprinterský bìh na 60 m, vytrvalostní bìhy na 600, 800, 1000
a 1500 m;
štafetové bìhy na 4x60 m, skok daleký, skok vysoký, hod
míèkem a vrh koulí.
Výsledky našich drustev:
Mladší ákynì 6.–7. tøída (štafeta 4x 60 m, skok daleký, skok
vysoký, hod míèkem, 600 m)
Jmenovitì:
Vénosová Barbora, Merèáková Karolína, Brostíková Lucie
(6. B), Cholevová Tereza, Fictumová Kamila, Hrùzková Lucie,
Kreifová Nikola (7. A), Recová Alexandra, Tihlaøíková Dagmar
(7. B)

Podìkování naší recitátorce
Romanì Winterové, ákyni 9. Atøídy za
vzornou reprezentaci Základní školy
a Mateøské školy v Hanušovicích v pátek
26. 4. 2013 v krajském kole v recitaci.
Úèast v této prestiní soutìi je velkým
úspìchem naší dlouholeté èlenky recitaèního krouku, která se svým umìleckým
pøednesem zaøadila mezi nejlepší soutìící Olomouckého kraje.

Celkové umístìní: 15. místo z 15 škol
Mladší áci 6. – 7. tøída (štafeta 4 x 60 m, skok daleký, skok
vysoký, hod míèkem, 1000 m)
Jmenovitì:
Jurèa Rostislav (6. B), Šastný Jakub, Fibich Radek, Majzner
Adam (7. A), Felner František, Vítek Jakub, Brázda Ondøej, Kadlec Kryštof (7. B)
Celkové umístìní: 12. místo z 18 škol
Starší ákynì 8.– 9. tøída (štafeta 4x 60 m, skok daleký, skok
vysoký, vrh koulí, 800 m)
Jmenovitì:
Jarošová Lenka, Bugnová Natálie, Geistová Lenka (8. A),
Morongová Hana, Winterová Romana, Horvátová Šarlota, Davidová Karolína (9. A), Slováèková Michaela, Kurková Andreda, Geistová Adriana (9. B)
Celkové umístìní: 15. místo ze 17 škol
Starší áci 8. – 9. tøída (štafeta 4x 60 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, 1500 m)
Jmenovitì:
Zatloukal Petr (8. A), Dvoøák Jan, Køenek Lukáš (8. B), Ondráèek Jakub, Schwarzer Filip, Sedlaèík Lukáš (9. A)
Celkové umístìní: 16. místo z 19 škol
Za ZŠ a MŠ Hanušovice, kabinet Tv a sportu
Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová

Sháním ke koupi rodinný dùm na pìkném místì v okrese SU. Tel: 734 255 150
V Hanušovicích nebo blízkém okolí koupím chalupu k rekreaci.
Tel: 734 622 739

Recitovali jsme maminkám
a babièkám ke Dni matek
Ve ètvrtek 9. kvìtna 2013 potìšili áci
z recitaèního krouku pøi Základní škole
a Mateøské škole v Hanušovicích svým
zdaøilým kulturním programem ke Dni
matek maminky a babièky z Domu peèovatelské sluby v našem mìstì. Pìkný
pøednes dìtí pohladil jejich srdíèka a mnohé dojal k slzám. Všechny pøítomné zaujalo milé pøání a kvìtiny paní starostky Ivy
Vokurkové.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku
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Pohodlné a levné cestování v Jeseníkách
prostøednictvím
jednodenní oblastní jízdenky
Spoleènost Veolia Transport Morava (VTM) nabízí od
1. kvìtna 2013 monost rychlé a cenovì dostupné autobusové
dopravy v Jeseníkách prostøednictvím nové jednodenní jízdenky. Tu mohou zájemci zakoupit u øidièe autobusu. Zavedení turistické oblastní jízdenky Jeseníky je spoleènou aktivitou
Euroregionu Pradìd, Moravskoslezského kraje, Koordinátora
ODIS, Koordinátora IDS Olomouckého kraje a dopravce VTM.
„Tato novinka pøipravovaná pro letní turistickou sezónu je
urèena všem, kteøí pøesednou ze svých automobilù do autobusù.
Jejím smyslem je podpora turistiky a pouívání prostøedkù veøejné dopravy na horách,“ vysvìtlil Miloš Hnilica, generální øeditel Veolia Transport Morava. „Lidé se mohou dopravit do øady
atraktivních míst turistické oblasti Jeseníkù pohodlnì a opravdu
levnì,“ dodal Hnilica.
Cestující mohou v autobuse od 1. kvìtna do 30. záøí 2013 zakoupit dva druhy jízdenek, a to pro jednotlivce za 100 korun, èi
skupinu cestujících v poètu a pìti osob bez ohledu na vìk v
cenì 250 korun. Jízdenka bude nabízena jak v pracovních
dnech, tak dnech pracovního klidu.
„Volba jízdenky pro skupinu pìti osob je dána maximálním
naplnìním kapacity bìného osobního automobilu, kterému by
mìla jízdenka konkurovat,“ doplnil Aleš Stejskal, jednatel Koordinátora ODIS.
Oblastní jízdenka Jeseníky bude platit na všech linkách dopravce VTM, a to na území vymezeném zónami ODIS (Moravskoslezský kraj) è. 90, 100, 101, 102, 103 ,106, 107, 108, 110,
111, 112, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 134, 135, 230 a zónami IDSOK (Olomoucký kraj) è. 1, 2, 4,
5, 6, 10, 27, 30, 31, 32, 40, 110, 100, 120. Celkem se jedná o 26
zón na území Moravskoslezského kraje a 14 zón na území Olomouckého kraje.

Bliší informace o jízdence naleznete na adrese: www.kodis.cz
Více informací o firmì Veolia Transport naleznete na adrese:
www.veolia-transport.cz

Veolia Transport Èeská republika a Slovensko
sdruuje v Èeské republice 5 spoleèností a 2 spoleènosti na
Slovensku. Celkový obrat za obì zemì pøevyšuje 3,8 miliardy
Kè. Hlavní èinností skupiny je linková autobusová doprava –
skupina Veolia Transport provozuje v Èeské a Slovenské
republice pøes 1000 pravidelných pøímìstských a mìstských linek. Její vozový park èítá více ne 1900 autobusù a 38 trolejbusù a ve svých spoleènostech zamìstnává více ne 3 100
zamìstnancù. Na trhu pravidelné osobní autobusové dopravy v
Èeské republice zaujímá Veolia Transport s více ne 20% podílem jedno z èelních postavení. Roènì pøepraví pøes 100 miliónù
cestujících. Veolia Transport je také provozovatelem osobní
eleznièní dopravy.

Kontakt:
PAN Communications
Mgr. Pavel Novák
Senior Consultant PR & PA
gsm: 774 730 730
pavel.novak@pancom.cz

PLYNOSERVIS Bludovská 12, ŠUMPERK
REMONS-CZ, s. r. o. tel. 583 213 706
Provádíme:
- èištìní kotlù, karem a topidel po sezonì
- opravy kotlù, topidel a karem:
MORA, KARMA, DAKON, DESTILA, VIADRUS,
PROTHERM, VAILLANT, AMICA, QUANTUM,
ARISTON, VIESSMANN, THERM
- revize a kontroly plynových zaøízení
- výmìnu starých spotøebièù za nové
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Kadeønictví
Veronika Horáèková a Petra Štefancová
Školní 252, Hanušovice
(RELAX CENTRUM ANDÌLKA)
Objednávky mohou být i telefonicky.
tel. Veronika – 605082707
tel. Petra – 777126163
Tìšíme se na Vaši náštìvu.
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