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Váení spoluobèané,

Louèení se školou

v únorovém a dubnovém èísle Hanušovických novin jsme Vás informovali o naší
snaze vyuít dotaèních moností k rozvoji našeho mìsta a o konkrétních ádostech,
které jsme za tímto úèelem uplatnili. Chceme Vás touto cestou opìt informovat o dalších krocích a výsledcích naší práce, které jsou nám ji v tuto chvíli známé.
Výsledky pøedkládaných ádostí a ostatní informace:
Úspory energie – budova Mìstského úøadu Hanušovice
V letošním roce byla našemu mìstu schválena dotace v rámci Operaèního programu
ivotního prostøedí na provedení stavebních prací ke sníení energetické nároènosti
budovy mìstského úøadu. Konkrétnì by mìlo dojít k výmìnì oken a dveøí, zateplení
svislého obvodového pláštì a zateplení podlahy pùdy. Po provedení tìchto prací dojde
k významnému sníení energie - roèní úspora energie deklarovaná energetickým auditem by mìla èinit 414 GJ/rok. V pøepoètu na finanèní prostøedky by tak mìlo dojít k
roèní úspoøe cca 161 000,- Kè, za pìtileté období udritelnosti projektu by pak úspora
provozních nákladù mìla èinit cca 805 000,- Kè. Celkové pøedpokládané náklady na
realizaci tohoto projektu budou 2 922 706,- Kè (100 %), z toho podíl mìsta èiní
292 271,- Kè (10 %) a dotace 2 630 435,- Kè (90 %). V souèasné dobì probíhají zahajovací práce na projektu a v mìsících øíjnu a listopadu pøedpokládáme èásteèné omezení
provozu v budovì mìstského úøadu v dùsledku realizace stavebních prací. O konkrétních omezeních vás budeme informovat v záøijovém vydání Hanušovických novin.
Veøejná prostranství v Hanušovicích
Další úspìšnou ádostí, kterou jsme uplatnili, byla ádost o dotaci na veøejná prostranství v Hanušovicích. Jedná se o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova pøedloenou na MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Pøedmìtem projektu je revitalizace
veøejného prostranství ve mìstì Hanušovice a zatraktivnìní vzhledu mìsta. Konkrétnì
by mìlo dojít k odborné obnovì celé zelenì, kácení poškozených a výsadbì nových
stromù, a dále k výsadbì okrasných druhù zelenì. Souèástí projektu je také poøízení
nového mìstského mobiliáøe - lavièek, odpadkových košù, stojanù na kola a kvìtináèù. Projekt øeší také výmìnu tøí nevyhovujících autobusových zastávek za nové. Souèasnì dojde k vytvoøení tøí klidových zón urèených k relaxaci, odpoèinku a setkávání
obèanù a návštìvníkù mìsta. Vìøíme, e realizace projektu pøispìje ke zlepšení estetického vzhledu našeho mìsta a zvýší ivotní úroveò našim obèanùm.
Celkové pøedpokládané náklady na realizaci projektu jsou 624 049,- Kè bez DPH
(100 %), z toho podíl mìsta èinní 124 810,- Kè (20 %) a dotace 499 239,- Kè (80 %). Po
realizaci projektu bude nutné, aby se o veøejná prostranství, ale zejména o novou zeleò,
koncepènì a odbornì nìkdo staral. V souèasné dobì mìsto ani Hanušovická obchodní
spoleènost, která pro mìsto zajišuje údrbu, nedisponuje takovýmto pracovníkem. Z tìchto dùvodù se v rámci udritelnosti projektu mìsto zavázalo k vytvoøení pracovního místa a jeho udrení po dobu minimálnì 5 let. Vìøíme však, e vytvoøení by
ji jen tohoto jediného pracovního místa v našem regionu bude ku prospìchu nejen našemu mìstu, tudí Vám všem, ale také jedinci, který toto zamìstnání dle peèlivého výbìru získá. V dùsledku vytvoøení této pozice budeme moci nejen udret novì
vytvoøená prostranství, ale smysluplnì a odbornì rozvíjet stávající i další èásti zelenì
ve mìstì a jeho pøilehlých èástech. Mzda na tuto novì vytvoøenou pozici zatím nebyla
stanovena a nevztahuje se na ni výše uvedená dotace. V souèasné dobì byla zahájena
výbìrová øízení v rámci projektu a všechny zmiòované aktivity projektu by mìly být
dokonèeny v letošním roce s výjimkou vytvoøení pracovního místa. Pøijetí nového pracovníka pøedpokládáme v roce 2014.
(pokraèování na 3. stranì)
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Ani nevím, jak bych mìla zaèít. Je
tìké popsat devìt let na jeden list papíru. Pro kadého z nás byla základní škola jinak dùleitá. Bylo to období prvních
kamarádù, prvního zamilování a taky
prvních starostí. Bezstarostná léta školky se stala minulostí a my plní nových
dojmù jsme nastoupili do první tøídy.
Zaèala nám spoleèná devítiletá cesta, na
kterou nikdo z nás nezapomene.
První školní den byl úasný. Všichni
nastrojení s kytièkou v ruce se zaèali postupnì scházet ve tøídì. Pokukovali
jsme po sobì a zkoumali, kdo jak vypadá a kdo se jak chová. Vìtšinì z nás nedìlalo problém zapadnout do kolektivu,
a tak se z nás stal tým. Vystøídalo se mezi
námi mnoho spoluákù, nìkteøí pøišli a
jiní zase odcházeli.
Léta ubíhala a všichni mìli potøebu se
nìkam zaèlenit a najít si k sobì toho pravého kamaráda. Obèasným neshodám
se nevyhne snad nikdo a ani my jsme nebyli jiní. Pøi poøádání školních akcí chtìl
kadý prosadit svùj názor, ale díky tomu
se všichni nauèili toleranci a také pochopení, e nejen jejich názor je ten nejlepší. Spoleènì jsme jezdili na výlety,
exkurze a na nejrùznìjší soutìe, a tím
se stmelil náš kolektiv ještì víc.
I uèitelé nás brali takové, jací jsme, a
nikdy nás neházeli do jednoho pytle.
V prùbìhu tìch devíti let se nám stali
oporou a pomohli nám pøi rozhodování
v tìkých situacích. Kdy nìkdo nìco
nepochopil, vìdìl, na koho se má obrátit
a kde mùe ádat o pomoc.
Postupnì jsme se probrouzdali první,
pátou i osmou tøídou a èekala na nás devítka. Zaèalo období rozhodování a nejistoty. Kadý se musel rozhodnout,
kam budou pokraèovat jeho kroky a
kam si podá pøihlášku. Zaèali také pøípravy na pøijímací zkoušky a všichni se
snaili udret si co nejlepší známky.
(pokraèování na 9. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
64. jednání - 17. 6. 2013
- schválila program 64. jednání RM dne 17. 6. 2013
- vzala na vìdomí informace o kontrole usnesení
- vzala na vìdomí vyjádøení k zaslané nabídce ve vìci prodeje
bytové jednotky na ul. Zábøeská, Hanušovice
- schválila ádost o pøepoèet nájemného z pronajatých pozemkù z dùvodù uvedených v ádosti
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout èásti pozemkù pè. 199/7, 889/2, 889/16 a 896 v kú. Hanušovice o celkové
výmìøe 789 m2
- schválila pronájem èástí pozemkù pè. st. 159/1 a 897/4 v kú.
Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodou o pronájmu
èásti pozemku pè. st. 159/1, vèetnì dodatku ke smlouvì
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta pronajmout èásti pozemkù pè. 892/1 a 896 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci povolení stavby „parkovištì“ na pè. 862/6; 1516/1; 862/6; 863/1 a 863/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí KÚ Ol. kraje o povolení úplné
uzavírky silnice I/44 v obci Rapotín
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení
ve vìci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení ke stavbì vrtané studny na pozemku pè. st. 93/1 v kú.
leb
- vzala na vìdomí rozhodnutí vodoprávního úøadu ve vìci
prodlouení platnosti stavebního povolení na stavbu „Zlepšení
kvality vod horního povodí øeky Moravy – II. fáze“, Hanušovice – doplnìní kanalizace v kú. Hanušovice do 8. 5. 2015 adatele VHZ Šumperk
- doporuèuje Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej nemovitostí, pozemku pè. 354 TTP a pozemku pè. 334/2, zapsaných na LV è. 10001 v kú. Hanušovice
- doporuèuje Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej novì vzniklého pozemku pè. st. 372/2 zast. plocha, nádvoøí
za cenu znaleckého posudku a uhrazení kupujícím veškerých
nákladù souvisejících s prodejem
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej spoluvlastnického podílu 50 % k celkùm u novì vzniklých
pozemkù pè. 2059/15; 372/4; 2063/1; 2059/12; 2060/2 v kú.
Hanušovice za cenu znaleckého posudku a uhrazení kupujícím
veškerých nákladù souvisejících s prodejem nemovitostí
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej spoluvlastnického podílu 2/3 k celku u novì vzniklého pozemku pè. 372/6 za cenu znaleckého posudku a uhrazení
kupujícím veškerých nákladù s prodejem nemovitostí
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej bytové jednotky
- neschválila poadavek na prodej bytových jednotek v obytném domì ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila rozhodnutí starostky mìsta o zøízení komise pro
projednávání pøestupkù
- schválila Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace a
úpravì vzájemných vztahù a uloila smlouvu podepsat
- schválila bezúplatné vyvìšení poutaèe sv. Cyrila a Metodìje na budovu DK Hanušovice
- schválila nabídku koncertu na varhanní koncert v mìsíci
prosinci 2013
- pøidìlila byt vel. 2+1 v Potùèníku, èp 428 jedinému zájemci
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- schválila finanèní pøíspìvek na akci 125. výroèí eleznice
Hanušovice–Glucholazy
- doporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
finanèní pomoc zaplavené obci Hoøín
- projednala program 14. zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 24. 6. 2013
- schválila zadání veøejné zakázky na jednotný vizuální styl
mìsta Hanušovice a stanovila výbìrovou komisi

65. jednání - 1. 7. 2013
- schválila program 65. jednání RM dne 1. 7. 2013
- na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- rozhodla o zveøejnìní oznámení o uvolnìní 3 bytù v DPS
Hanušovice na úøední desce mìsta
- schválila nájemní smlouvu o pronájmu bytu v domì èp. 428
v Potùèníku
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci vydání povolení k nakládání s vodami a stavebního povolení ke stavbì vrtané studny
na pozemku pè. 93/1 v kú. leb
- schválila prodej pozemku pè. 62/2 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
dohodou – pè. 432/3 v kú. Hanušovice vèetnì dodatkù ke
smlouvì
- schválila zveøejnit zámìr pronajmout èást pozemku pè.
432/3 v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu o zajištìní dopravní obslunosti územního obvodu mìsta Hanušovice linkovou dopravou
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu „zahradního
domku“ na pè. 866/1, v kú. Hanušovice
- schválila pøipomínky k návrhu jízdních øádù veøejné drání
osobní dopravy pro období 2013/2014
- schválila Smlouvu o dílo „Vyhodnocení vlivu územního
plánu Hanušovice na ivotní prostøedí a posouzení vlivu územního plánu Hanušovice na lokality NATURA 2000“ a uloila
starostce smlouvu podepsat
- vzala na vìdomí návrh organizaèní struktury øídící skupiny
a pracovních skupin pro komunitní plánování sociálních slueb
na Hanušovicku, návrh jednacího øádu øídící pracovní skupiny
pro komunitní plánování, návrh statutu øídící a pracovní skupiny pro komunitní plánování soc. slueb na Hanušovicku
- vzala na vìdomí zmìnu obchodního jména spoleènosti Veolia Transport Morava, a. s. na Arriva Morava, a. s. od 1. 7. 2013
- vzala na vìdomí informace z valné hromady VHZ Šumperk
konané dne 25. 6. 2013
- schválila darovací smlouvu na úhradu vìcného bøemene za
pozemek pè. 46/1 v kú. Hynèice
- schválila výši vstupného na Dìtský filmový festival 2013
- schválila vydání plné moci Hanušovické obchodní, s. r. o.
pro zastupování mìsta Hanušovice ve vìcech vymáhání
dluného nájemného a úhrad za sluby s ním spojených
- schválila ukonèení smlouvy o pronájmu pozemku na pronájem èásti pozemku pè. 1612 v kú. Hanušovice dohodou
- schválila výsledek výbìrového øízení na jednotný vizuální
styl grafické podob logotypu mìsta Hanušovice
- schválila výbìrové øízení na propagaèní materiály a pøedmìty, na tvorbu internetových stránek a výbìrovou komisi
- schválila ádost o výmìnu bytu v DPS Hanušovice
- schválila èerpání investièního fondu ZŠ a MŠ Hanušovice
na opravu a údrbu
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Váení spoluobèané,
(pokraèování z 1. strany)
Spolupráce se ZŠ a MŠ Hanušovice
Mìsto, jako zøizovatel ZŠ a MŠ Hanušovice, velmi úzce spolupracuje pøi získávání dotací s jejími zástupci.
1. Mateøská škola Hanušovice
Dìtské høištì v pøírodním stylu
V rámci spolupráce mìsta a mateøské školy vznikl projekt
„Dìtské høištì v pøírodním stylu“. Projekt øeší velmi citlivì vybrané herní a výukové prvky v pøírodním stylu, z pøírodních materiálù, které budou osazeny na høišti u MŠ po odstranìní
stávajících ji nevyhovujících prvkù. ádost o dotaci na tento
projekt byla uplatnìna v rámci Operaèního programu ivotního
prostøedí. Celkové náklady projektu 1 362 771,- Kè (100 %), z toho
podíl mìsta èiní 136 277,- Kè (10 %) a dotace 1 226 494,- Kè
(90 %). V letošním roce by mìla probìhnout výbìrová øízení na
dodavatele a uskuteènìní celé realizace se pøedpokládá v první
polovinì roku 2014.
2. Základní škola Hanušovice
Ve spolupráci se základní školou byly úspìšnì pøedloeny
ádosti o dotaci:
Mezinárodní den zvíøat v Hanušovicích
V rámci Programu podpory environmentálního vzdìlávání
výchovy a osvìty v Olomouckém kraji pro rok 2013 na akci Mezinárodní den zvíøat, který se koná 4. 10. 2013. Celá akce je rozdìlena do ètyø blokù – Péèe o zvìø, Myslivost, Rybáøství a
Ornitologie. Èást se uskuteèní v prostorách základní školy a èást
na stanovištích v pøírodì, kde se dìti dozví informace od odborníkù na jednotlivá témata. V rámci projektu vzniknou výukové
tištìné materiály. ádost o dotaci byla schválena k financování a
celkové náklady projektu jsou 19 937,- Kè (100 %), z toho podíl
adatele je 1 993,- Kè (10 %) a dotace 17 944,- Kè (90 %).
Zvládnu fyziku a chemii - HRAVÌ!!!
Grantový projekt s názvem „Zvládnu fyziku a chemii - HRAVÌ!!!“. Je to projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.26
– „Zvyšování kvality ve vzdìlávání v Olomouckém kraji II“
Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpoètu ÈR a Evropského sociálního fondu. Celková výše dotace pro školu je 2 745 438,80
Kè. Cílem projektu je zvýšit zájem ákù o vìdecko-technické
obory. Samozøejmì škola v rámci projektu zmodernizuje své
uèebny fyziky a chemie.
Informace o projektu Horní Pomoraví II.
Váení spoluobèané, dovolte, abychom Vás informovali o
stavu projektu VHZ, a.s. Šumperk, „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy - II. fáze“ za èástku 1,6 mld. Kè. Dne
27. 3. 2013 obdrela VHZ, a. s. rozhodnutí Evropské komise o
schválení tohoto projektu. Od tohoto data formálnì nic nebrání
tomu, aby byl projekt zahájen, nicménì jednou z podmínek je
doloení spolufinancování celé akce ze strany obcí, kterých se
tento projekt týká. Mùeme Vás ubezpeèit, e mìsto Hanušovice tuto podmínku splòuje. Bohuel nìkteré obce spolufinancování této nároèné a nákladné akce zatím øeší.
Další neznámou jsou drobné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, které jsou v souèasné dobì podrobovány posouzení
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konzultaèní firmou SEWACO, která zpracovává odborný posudek. Ten bude verifikován VUT Brno a normalizaèním úøadem.
Také bude proveden nezávislý právní audit všech smluv, které
byly v rámci tohoto projektu doposud uzavøeny. Toto jsou nezbytné kroky, které musí v souèasné dobì øešit pøedstavenstvo
VHZ. Tìmito úkoly jej povìøila mimoøádná valná hromada.
Pokud budou posudky v poøádku a nenajdou se ádné nesrovnalosti, nic nebrání tomu, aby byl projekt Horní Pomoraví II.
spuštìn. Toto rozhodnutí by mìlo padnout nejpozdìji do záøí tohoto roku.
Pøedstavenstvo VHZ také pracuje na pøípadné krizové variantì, která by øešila celou akci bez zmínìné dotace z EU. Všichni však vìøíme, e tuto variantu nebudeme muset pouít.
František Winter, místostarosta, èlen pøedstavenstava VHZ
Oblast prevence kriminality a sociálních slueb
Mìsto Hanušovice je obcí s rozšíøenou pùsobností, a tak
mu v mnoha oblastech náleí spousta povinností vyplývajících z platných zákonù. V letošním roce tak pøistupuje ke koncepèní èinnosti také na úseku sociálním, zejména na úseku
sociálních slueb. Aby tato oblast byla náleitì spravována, byla
ustanovena koordinaèní skupina pro oblast prevence kriminality a sociálních slueb pro mìsto Hanušovice. Slouèení prevence
kriminality a sociálních slueb na sebe navazuje – dobrá prevence = ménì sociálních problémù.
Cílem pro rok 2013 na úseku sociálním je zejména zjištìní
potøeb všech skupin a zpracování plánu sociálních slueb, a to v
souèinnosti s obcemi Kopøivná, Jindøichov, Branná, Vikantice,
Šléglov, Staré Mìsto a Malá Morava.
Cílovými skupinami jsou:
- Dìti, mláde a rodina
- Osoby se zdravotním postiením
- Senioøi
- Etnické menšiny a cizinci
- Osoby v krizi
- Osoby ohroené návykovým jednáním
- Osoby sociálnì vylouèené
Hlavním cílem je zamezit sociálnímu vylouèení ohroených
osob nebo skupin obyvatel a pøiblíit sociální sluby do oblasti
obce s rozšíøenou pùsobností. Tento postup je konzultován
s Olomouckým krajem tak, aby byl v urèitém souladu se Støednìdobým plánem rozvoje sociálních slueb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014. Oblast Hanušovicka je zatím
nepopsaným listem, v celé oblasti není ani jedna sociální sluba
a sluby jsou poskytovány zejména ze vzdálenìjšího Šumperka.
Olomoucký kraj má ji úèinné nástroje a umí je také efektivnì
vyuívat a k zapoèaté èinnosti v Hanušovicích a regionu je velmi
pøíznivì naklonìn. Informovanost veøejnosti v oblasti sociálních slueb v Hanušovicích a zlepšení prezentace sociálních
slueb je také jedním z cílù obce. Zájem je zvýšit povìdomí veøejnosti o monostech øešení nepøíznivých ivotních situací a
poskytnout jim informace, jak se v sociální oblasti orientovat.
Aktivitou týkající se informovanosti veøejnosti bude pravidelné
zveøejòování informací z oblasti sociálních slueb v Hanušovických novinách, pøípadnì dalších tiskovinách. S ohledem na neustálý vývoj v oblasti sociálních slueb je informovanost
veøejnosti prakticky nekonèícím procesem. Veškeré informaèní
aktivity budou proto smìøovány na všechny cílové skupiny.
Ivana Vokurková, starostka
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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
Prodám DB 2+1 Na Holbì v panelovém revitalizovaném domì
(okna, zateplení, výtah), 4. patro. Nízké náklady za uívání bytu:
1500,- Kè + elektøina. Cena za pøevod dru. práv 315 tis. Kè + 145 tis. Kè
za revitalizaci. Tel.: 773 630 270.

Výhodná nabídka
Prodám samostatnì stojící cihlový RD 6+1 s garáí, hospodáøskou budovou s vinným sklepem, s velkou zahradou v klidné èásti Hanušovic, mimo záplavovou zónu
100leté vody. V pøípadì zájmu volejte: 736 632 193.

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

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

Mladý architekt koupí starší RD
k rekonstrukci. Tel: 734 255 150
Koupím zemìdìlské pozemky.
PLATÍM HOTOVÌ. Tel: 734 231 272

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

Podìkování
U rodinného domu jsem mìla oleandry, okrasnou palmu a basketbalový koš pro
mého postieného syna. Ji døíve mi byl ukraden malý zahradní domeèek, který neustále vyuíval mùj postiený syn a trávil tam spousty èasu. Touto cestou chci podìkovat Policii ÈR MO Hanušovice, zvláštì panu Václavkovi a panu Gronychovi, e mi
byly s jejich pomocí nìkteré vìci vráceny.

paní Jindøiška Švestková,
Miloslava Matušová, Vilma
Gronychová, Estera Nezbedová,
Mária Chudá;

S pozdravem, obèanka mìsta Hanušovice

pánové Jan Ficnar, Václav Jokl,
Antonín Kuba a Jan Šivák.
Blahopøejeme!

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

Informace
Svaz tìlesnì postiených pøijímá do
svých øad aktivní èleny, kteøí mají zájem
zlepšit svùj údìl, podílet se svými zkušenostmi i s ostatními a udìlat nìco pro svùj
plnohodnotný ivot i spoluobèanù. Podmínkou èlenství není nutné být dritelem
prùkazu ZT, ZTP ani ZTP/P. Dùleité je
mít zájem pøedávat své zkušenosti, poradit druhým a podílet se na rùzných akcích, o které naši èlenové i široká
veøejnost budou mít zájem. Neostýchejte
se a pøidejte se k nám, abychom si vzájemnì zpestøili ivot v našem mìstì. Pro
informace a zájem o naše èlenství se obracejte na:
p. O. Vojtka, tel. 732449118 nebo
p. S. Strašilovou na tel. 776374847

Vzpomínka

Vzpomínka

Tìko se s tebou louèilo, tìko je bez tebe ít,
láska však smrtí nekonèí, v srdci tì stále budeme mít.

Dne 5. srpna 2013 by se doil 75 let náš táta,
dìdeèek a manel,

Dne 13. srpna 2013 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí mého manela
Karola Warenicha.
S láskou vzpomíná manelka a dìti s rodinami.
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pan Antonín Kufel.
Dne 26. srpna vzpomeneme 4. výroèí úmrtí.
S láskou vzpomínají manelka a dìti s rodinami.
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Cestování po Evropì
Nedaleko skotské obce Stonehaven stojí na vysoké skále impozantní hrad Dunnottar, který ve svých zdech ukrýval nejen
skotské korunovaèní klenoty, ale byl svìdkem i nelidského vìznìní muèedníkù víry.
Pøi pohledu na hrad postavený ve 14. století nejvíce zaujme
dominantní vìovité stavení, které slouilo jako bydlení pro
hradní pány. Ze zøícených trosek je pak nejpùsobivìjší budova
nìkdejší kovárny s výrazným obloukem. Pùvabný je i komplex
budov s kaplí okolo ètvercového nádvoøí s umìlým jezírkem –
bývalou zásobárnou vody, nyní osázenou kvìtinami. Tady najdeme i jediný zaøízený hradní salon s døevìným stropem a velikým stolem, køesly a krbem, nad ním je kovová pamìtní
plaketa. Pøipomíná stateèné obránce hradu, kteøí zde v 17. století ukrývali zmiòované korunovaèní klenoty, které tvoøí koruna
ze zlata a drahých kamenù, støíbrné ezlo a italský renesanèní
meè. Ti po dlouhých osm mìsícù odolávali Cromwelovým
vojskùm, kteøí se chtìli pokladu zmocnit, roztavit a tím dostat odbojné Skoty pod anglickou korunu. Hrad nakonec náporu neodolal, ale klenoty tu u nebyly. Dostaly se z obklíèení díky nesmírné
odvaze reverenda Graingery a jeho eny schované v košíku na
ryby. Ti je pak celých devìt let pøechovávali zakopané v blízkém
kostelíku. Tím však svízelná pou pokladu neskonèila. Po
smlouvì sjednocující Skotsko s Anglií v roce 1707, kdy zanikl i
skotský parlament, korunovaèní klenoty potichu a nenápadnì
zmizely v edinburském hradì a tam zùstaly tak dokonale zapo-

menuté, a se mnozí domnívali, e vùbec neexistují. Teprve v polovinì 19. století byly objeveny a slavnostnì vyzdvieny zásluhou slavného spisovatele sira Waltera Scotta. Dnes jsou k vidìní
pøi prohlídce Královského paláce na hradì v Edinburghu.
Nejstrašnìjším místem na hradì je temná kopka zvaná
Whigs. V roce 1685 tu v nelidských podmínkách vìznili a 122
muù a 45 en, a to jen pro jejich náboenské pøesvìdèení. Byli
to tvz. covenanters neboli stoupenci úmluvy stvrzující práva
presbyteriánské církve, která byla podepsána 18. 2.1638 v Edinburghu.
Pøi procházce Dunnottsrem najdeme i pozùstatky apartmánù
Marischalù/Keithù, kde bývaly soukromé pokoje. Nad krbem je
erb Williama, 17. hrabìte v rodové øadì i s rodovým heslem rodiny Veritas vincit èili Pravda vítìzí (máme jej i na prezidentské
standartì). Vlevo na zdi ukazují èas staré sluneèní hodiny a strašidelná kamenná hlava obrostlá lišejníkem. Objevíte zde i staroanglický nápis. Vztahuje se právì k rodu Keitù a v pøekladu
znamená: Co øíkají jiní, mì neznepokojuje (nebo se mì netýká).
Je to prý osobní heslo 15. hrabìte Marischala, který byl ve své
dobì u dvora èasto závistivì kritizován. Nebylo divu, patøil toti
mezi velké královy oblíbence a panovník mu daroval hned dvì
opatství.

Toulky po okolí

vidlová a speciálnì pro mue náplò z macerovaných švestek ve
slivovici a v hoøké èokoládì.
Kromì pralinek rùzných tvarù vyrobí paní Kašparová na zakázku i èokoládové kvìty a jiné rùzné tvary, pøipomínající spíše
umìlecká díla. Zákazník pøijde se svou pøedstavou a paní cukráøka díky své šikovnosti a pøedstavivosti vyrobí vše, na co si
vzpomenete.
Velkolosinské pralinky mají trvanlivost 30 dnù, protoe se
pøi jejich výrobì nepouívají ádné konzervaèní látky. A jak
paní šéfová prohlašuje, vyrábí sladkosti proto, aby neleely ve
vitrínách a na pultech, ale aby svou chutí dìlaly lidem radost.

Se zajímavostmi lázeòského mìsteèka Velké Losiny jsme se
seznamovali ji nìkolikrát, ale dnes si povíme o výrobì místního produktu, pøi kterém se nám doufám budou sbíhat sliny.
Paní Jana Kašparová zde vyrábí ruènì køupavé èeské pralinky. Vše zaèalo pøed deseti lety výrobou lahodné èokolády a vymýšlením nových moností a chutí tohoto sladkého pokušení.
Hledání moností èokoládových dobrot nejdøíve vedlo pøes výbìr co nejkvalitnìjších surovin. Našla je u èeského výrobce,
zkoušela a 12 druhù. Dnes pracuje s øadou èokolády Carla, která se vyrábí od roku 1993 ve Dvoøe Králové nad Labem. Èokoláda však získává svoji kvalitu teprve dalším zpracováním.
Nejprve se rozehøeje na zhruba 50 stupòù Celsia, kdy se v ní
prolnou veškeré aromatické látky. V ten moment se lije a temperuje na mramorové desce. Lze to dìlat i v temperanèních strojích, paní cukráøka však preferuje ruèní práci, díky které
získává tamní èokoláda køupavost a ladnost. Zákazníci si mohou vybrat pralinky s rùznou náplní. Nejádanìjší jsou náplnì
s lískovými a vlašskými oøechy. Vyrábí i s náplní pistáciovou,
kokosovou, mandlovou. Zvláštní chutí se honosí pralinky makové. Ano, ètete dobøe. Do ganache (hmota pouívaná jako poleva a náplò pralinek a zákuskù) se pøidává mák s trochou rumu
a plní se jím pralinky. Pøed vánoèními svátky zde zase vyrábí
populární perníkové pralinky. Pokud si ale zákazník na objednávku pøeje zvláštní náplnì, firma mu vdy vyjde vstøíc. Není
toti problém vyrobit exotické náplnì, jako je pusinková, po-
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Názory ètenáøù

Zde se opìt nabízí otázka „proè“ mìsto bude platit èlovìka na
údrbu zelenì, kdy na tuto èinnost má zøízenou Hanušovickou
obchodní s.r.o., která na tyto èinnosti dostává prostøedky z rozpoètu mìsta???

Hanušovice nebo Kocourkov
Váení spoluobèané,
vzhledem k tomu, e mám ji delší dobu pochybnosti o úèelnosti vynakládání finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta, dovolte mi, abych Vám touto cestou nabídl pár informací pro Vaše
zamyšlení:
1. Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne 24. 6. 2013
schválilo financování nìkolika dotaèních projektù, mezi nimi
jsou minimálnì 2 projekty velice diskutabilní:
- Projekt „Veøejná prostranství v Hanušovicích“ - nemám nic
proti získávání dotací na zlepšení ivotního prostøedí v Hanušovicích, ale dotace se musí mìstu vyplatit.
V tomto pøípadì mi dovolte pár èísel
(poskytnutých MÚ Hanušovice)
celkové náklady
– 755.100,- Kè
dotace
- 499.239,- Kè
vlastní zdroje
- 124.810,- Kè
náklady na udritelnost projektu - 1.150.000,- Kè
(vytvoøení pracovního místa na 5 let)
celkové náklady
1.150.000 + 124.810 + 499.239 = 1.774.049,- Kè
Z èástky 1.774.049,- Kè tedy mìsto získá dotaci 499.239,Kè (vyjádøeno v % cca 28 %!!!!) a tudí bìhem 5 let po dobu
udritelnosti projektu bude mìsto muset ze svého rozpoètu vynaloit èástku 1.274.810,- Kè s tím, e po dobu 5 let musí mìsto
vytvoøit pracovní místo pro pracovníka, který se o tuto zeleò
bude starat.

DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi, DÌTI SLUNCE, tábornický
klub Hanušovice
Èinnost za èerven 2013
Na jedné chatì za Bohdíkovem jsme chystali na srpen
víkendovou akci (17.–18. 8. 2013). Bìhem èervna jsem zde
odpracoval celkem 27,5 h. brigády. Pomohli Ondra a Silvestr
po 7 h. brigády. Další práce ještì bude v èervenci a srpnu.
Chlapci a Nikola si na zaèátku zkoušeli lasování – konkrétnì
„toèení talíøe“. Avšak chce to ještì mnoho tréninku, trpìlivosti a
síly, aby danou figuru zvládli.
Na další schùzce po slavnosti lutého kvítku se dìti
dozvìdìly zajímavosti ze ivota uiteèného krtka. Poté
soutìily v rùzných závodech na toto téma (krtèí hmat – cesta
poslepu po labyrintu nataeného provázku mezi stromy,
rychlost – cesta labyrintem z opaèného smìru a ji bez šátku na
oèích, hbitost – boj o šátky za pasem, ravost – hledání
oèíslovaných krabièek s rozkrájenými elé bonbóny
rozmístìných po klubovnì). Celkovì vyhrál Joka,
blahopøejeme.
V sobotu 15. 6. jsme konali pùldenní výpravu na klubové
táboøištì s opékáním na ohni a uhlících. Nováèci absolvovali
cestu tam i nazpìt s šátkem na oèích, jak stanovuje jedna
z našich tradic. Co byl pro dìti té velký záitek! Èásteènì si
tak mohly vyzkoušet, jak tìký ivot mají slepci.
Program následující schùzky tvoøilo povídání o ivotì
dalších uiteèných tvorù naší pøírody, o íalách. Potom

- Projekt OK – „Høištì“ – spoluúèast mìsta 1.000.000,- Kè –
bez bliších podrobností
2. Další mùj dotaz se týkal èinnosti „projektového
manaera“. Kdy pominu finanèní náklady ve výši 125.000,Kè za rok 2013 (a další náklady v roce 2014 a 2015), tak mi bylo
sdìleno, e mimo zpracování ádostí o dotace má za úkol, cituji
doslovnì „koordinaci aktivit mezi mìstem a ostatními spolky,
podnikateli aj. smìøující k rozvoji mìsta a rovnì poøádání
spoleèensko-kulturních aktivit“. Na tuto odpovìï jsem
reagoval tak, e mi to pøipadá jako dublování kompetencí, kdy
je jako komise RM zøízena kulturní komise. Ve vyjádøení MÚ
mi bylo vysvìtleno, e o dublování nejde, protoe cituji:
„èinnost koordinátora nespoèívá pouze v oblasti kultury, ale
jeho práce se prolíná i do jiných oblastí, napø. sportu,
volnoèasových aktivit dìtí, mládee, seniorù, do oblasti sociální
atd.“ – opìt se ptám „proè“ jsou tedy vedle kulturní komise
zøízeny ještì komise sportovní a komise školství a mládee???
V pøípadì, e RM potøebuje nìjakou koordinaèní èinnost mezi
tìmito zájmovými skupinami a mìstem, mùe k tomu vyuít
komisí, ani by za to mìsto pøece muselo platit koordinátora?! A
navíc je zøízena koordinaèní skupina prevence kriminality a
sociálních slueb, její èlenové jsou také finanènì odmìòováni.
Závìrem chci øíci, e opravdu nemám nic proti zvelebování
mìsta a proti vytváøení podmínek pro rozvoj pohybových
aktivit dìtí, ale v situaci, kdy (opìt dle sdìlení mìsta) mìsto
nemá pøipravenou ádnou záloní variantu pro pøípad, e by
nebyly poskytnuty dotaèní prostøedky na výstavbu kanalizace,
mi pøipadá vynaloení èástky jen na výše zmínìné akce a
èinnostii dosahující bezmála 2,5 milionu korun, jako vyloené
plýtvání.
Ale hodnocení si jistì udìláte kadý sám.
Jaroslav Mrázek
probìhla íalí honièka, závody v plazení vpøed i pozpátku,
íalí hmat, ochrana proti sluníèku (indulona na pøedloktí),
vynášení „trusu“ ze zemì na povrch (pøenos kamínkù), lov kosù
(ptákù) íal ve vyšší trávì (sbìr vrškù). Celkovì vyhrál Joka,
blahopøejeme.
Poslední schùzku v èervnu jsem uspoøádal (na pøání chlapcù)
hru na sídlišti Na bandity (jako pøedehru k chystané akci v srpnu
na chatì). Hlavní program se ale konal v duchu Nebojte se
netopýrù. Chlapci se opìt dozvìdìli zajímavé skuteènosti o
ivotì uiteèných létajících savcù ivících se hmyzem. Rovnì
uslyšeli o zbyteèných povìrách o tìchto zvláštních tvorech.
Napøíklad není pravda, e se zaplétají lidem do vlasù. Také není
pravda, e lidem sají krev. Všechny naše druhy se iví hmyzem.
Pak chlapci soutìili v rùzných „netopýøích“ disciplínách: zkouška sluchu (tóny kytary), echolokace (vidoucí navigoval
slepce mezi stromy a mezi krabièkami na louce), netopýøí
rychlost (bìh po dané trase na èas), chytání hmyzu (plastové
vrtulky a prouky papíru), netopýøí denní strnulost (vydret co
nejdéle bez pohybu tìla – co se ukázalo jako nejtìší soutì.
Hoši se brzy rozesmívali.). Celkovì opìt vyhrál Joka,
blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù celkovì vyhrál Joka,
Blahopøejeme.
Take lze jednoznaènì øíci, e program našeho klubu byl i
v èervnu velice zajímavý a pestrý!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: p. Prokopové
a p. Kalábové.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Naše zdraví (17)
Málokdo z nás ví, e i nìkteré èásti
obyèejného smrku, který je nejèastìjším
jehliènatým stromem v našich lesích,
mají léèivé úèinky.
V lidovém léèitelství jsou známé léèivé
síly mladých smrkových výhonkù, šišek
pryskyøic, které obsahují terpentýnovou
silici. Ta rozpouští hleny, èím uvolòuje
dýchací cesty a usnadòuje vykašlávání,
zmíròuje revma, tiší bolesti konèetin a svalù, stejnì jako zánìty v celém tìle. Pryskyøice po nanešení na kùi podporuje její
prokrvení. Mladé smrkové výhonky obsahují velké mnoství vitamínu C , jen odvádí z tìla toxiny a posiluje imunitu. Èaj ze
smrkového jehlièí léèí zánìty dásní.
Snad nejvíce se k léèbì pouívá med ze
smrkových výhonkù. Je vhodný na prùdušky, kašel, zvyšuje imunitu, rozpouští
hleny. Uívá se 1 polévková líce kadé
ráno. Ajak si ho vyrobit? Natrháme asi 40
dkg mladých svìtlounce zelených vìtvièek, v hrnci je svaøíme asi v litru vody a
vaøíme asi pùl hodiny. Den je necháme
vylouhovat a pak je scedíme. Èistý odvar
pak s 1 kg cukru svaøujeme na poadovanou medovou konzistenci. Hotový med
pak uloíme do malých sklenièek a uzavøené necháme dnem vzhùru vychladnout.
Podobné úèinky má i sirup ze smrkových jehlièek. Vyrobíme si ho tak, e
v 500 ml vody krátce povaøíme 1 kg èerstvých jehlièek, odstavíme, zakryjeme a 1
a 2 hodiny vyluhujeme. Pøecedíme a doplníme vodou do objemu 1 litr. Pøidáme 1
kg elírovacího cukru, znovu povaøíme a
plníme do sklenic. Mùeme jej jako sladidlo nebo jej pøidávat do èajù proti kašli
a nachlazení.
Další moností pouití jehlièek je
pøíprava èaje. Pouijeme na nìj sušené jehlièky a výhonky. 10 g sušiny zalijeme 200 ml studené !! vody a
necháme asi 12 hodin stát. Potom odvar pøivedeme do varu a 10 minut zakryté vyluhujeme. Pijí se 2 šálky
dennì, èaj je moné osladit vèelím
medem. Po týdnu léèby se doporuèuje
na týden pøestat. Èaj pomáhá pøi kataru dýchacích cest, chrapotu, kašli,
revmatizmu a nervozitì. Lze ho
pouít i jako moèopudný prostøedek.
Pøi poruchách nespavosti, nachlazení
a bolestech svalù a kloubù se doporuèuje
smrková koupel. Pøipraví se tak, e povaøíme asi 1 kg jehlièí a mladých šišek v dostateèném mnoství vody a asi 30 minut
vylouhujeme. Po vyluhování slijeme a
pøidáme do pøipravené koupele.

Louèení s áky devátých tøíd
27. èervna 2013 se v obøadní síni Mìstského úøadu v Hanušovicích uskuteènil slavnostní akt rozlouèení „starých matadorù“ - tedy ákù devátých roèníkù ZŠ v Hanušovicích. Ke konci školního roku neodmyslitelnì patøí pøedání vysvìdèení a radost
školákù, protoe jim koneènì zaèínají dlouhé letní prázdniny. Trošku smutnou
záleitostí pro nás je však louèení s áky posledního roèníku. Starostka mìsta Hanušovice Ivana Vokurková spolu s øeditelem základní školy Františkem Felnerem popøáli
tìmto našim absolventùm šastný vstup do
nové ivotní etapy a paní
starostka pøedala ákùm
za mìsto pamìtní listy
jako vzpomínku na tento
významný den.
- mp

-hp
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V sobotu 13. 7. 2013 projela Hanušovicemi „královská etapa“ cyklistického závodu
Czech Cycling Tour. Na snímku èást hlavního pole.
foto: Marcela Fiedlerová

Rozlouèení se školou
(dokonèení z 1. strany)
Pøihlášky byly podány, pøijímací
zkoušky splnìny a nervozita postupnì
opadla. Teï u se èekalo jen na výsledky
o pøijetí. Uvìdomìní si toho, e je to náš
poslední rok, v nás moná vyvolalo nejistotu. Budeme si muset najít nové pøátele a
zaèlenit se do nového kolektivu. I pøes to
jsme zaèali chystat školní akademii - naši
poslední spoleènou akci.
Myslím si, e to bylo krásných devìt
let, na které budeme rádi vzpomínat.
Uili jsme si spolu plno záitkù a nasbírali jsme si nezapomenutelné vzpomínky. i
I kdy se rozejdeme do rùzných koutù
zemì, stále budeme ten tým, který se
v první tøídì potkal a vydrel a do samého konce. Musím pøiznat, e se mi bude
vánì stýskat.
Romana Winterová, 9. A.
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