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

Vánoèka - symbol Vánoc

Váení spoluobèané,

v dnešní urychlené dobì a èase, kdy ijeme stále rychleji,
je zapotøebí se i pozastavit.
Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás
Vánoce, èas, kdy jsme si bliší jako nikdy a snaíme se zapomenout na bìné problémy.
Vùnì vánoèního stromku a vánoèního stolu jsou pro nás
nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodnì tìšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodièù se svými dìtmi,
vnouèaty a blízkými, se kterými se bìhem celého roku tak
èasto nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patøí
k Vánocùm, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu
podìkujme za lásku, porozumìní, za pomoc a práci, která
byla vykonávána pro nás všechny. Tìšme se z malièkostí a
z kadého upøímného úsmìvu. Proijme tuto vánoèní atmosféru se štìstím, láskou a pokojem.
K pøíleitosti tìchto pøekrásných svátkù Vám jménem zastupitelstva obce a mìstského
úøadu chci popøát dobrou pohodu, blaené chvíle vzájemné úcty
a krásné lidskosti. Zároveò
Vám do nového roku pøeji
všechno nejlepší, hodnì štìstí, zdraví, lásky, osobních
i pracovních úspìchù.
Ivana Vokurková,
starostka mìsta Hanušovice

Pøíjemné vánoèní svátky a dìtem radostné zimní
prázdniny pøeje redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MÚ Hanušovice

Historie vánoèky se zaèala psát ji v 16. století a a do 18. století
byla výsada péct vánoèku svìøena jen øemeslníkùm a pekárnám se
zvláštním povolením. Do té doby slouila zejména jako dar pro tehdejší šlechtu a vrchnostenské úøedníky. Nejèastìji se pekla s mandlemi, oøechy a rozinkami. Pro bìnou populaci byla urèena jen
obyèejná vánoèka, kterou byste si pravdìpodobnì dnes nekoupili.
Teprve od 18. století si ji zaèali lidé péct i doma. Recepty se dodnes
dìdí z generace na generaci a existuje tedy nespoèet moných variací. Stejnì tak vznikla spousta zajímavých pojmenování. Z mnoha
jmenujme napøíklad: pletenice, štìdroveèernice, vandrovnice,
štìdrovnice, štìdrovka, pleténka, húska, calta, pletanka, ceplík,
štrucla, šticka. Peèení vánoèky provázela také øada zvykù. Napøíklad se do ní zapékala mince. Kdo ji pak našel, mìl zdraví a bohatství po celý rok „zaruèeno“. Dalším zvykem bylo, e hospodynì,
která zadìlávala na vánoèku, musela být obleèena v bílé zástìøe a
šátku. Pøi zadìlávání tìsta navíc nesmìla mluvit a pøi kynutí musela
vyskakovat do výšky.
Køíové pletení vánoèky mìlo také svùj smysl. Mìlo za cíl chránit nás pøed zlými vlivy. Tradiènì se pletla z devíti stejných pramenù. Spodní ètyøi mìli symbolizovat slunce, vodu, zemi a vzduch.
Druhé patro pak rozum, vùli a cit. Poslední patro tvoøí dva prameny,
které spojují vìdìní a lásku. Poslední pramen na vrcholu prý byl
spojovací a dával dohromady všechny pøedchozí symboly.
Po mnoho staletí a i dnes patøí vánoèka neodmyslitelnì k Vánocùm. V mnoha rodinách si spoleèné snídanì bez ní neumí ve sváteèní dny ani pøestavit. Maeme ji máslem, demy, ovocnými
pomazánkami, kakaovým krémem a vším moným, co nám chu
vánoèky zvýrazní. Existuje dokonce recept s uzeným masem. Výhodou dnešní doby je to, e si tento symbol Vánoc mùeme koupit
v nìkolika provedeních v kadém obchodu. Ale hospodyòka, která
si chce kouzlo slavnostních dní se svými blízkými vychutnat, si ji
podle svého receptu vyrobí sama.
-hp

Informuje své ètenáøe o otvírací dobì bìhem vánoèních svátkù.

Mìsto Hanušovice,
ZŠ a MŠ Hanušovice,
Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice
a obèanske sdruení
K2 HYNÈICE
Vás zvou na

tradièní
ZAVØENO od 23. 12. do 27. 12., pondìlí: 30. 12. 2013 - OTEVØENO.

Mìstský úøad Hanušovice sdìluje obèanùm,
e ve dnech 23., 27., 30. a 31. 12. 2013 bude mìstský úøad uzavøen.
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Vánoèní zpívání
20. 12. 2013
(více uvnitø novin)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
72. jednání - 21. 10. 2013
- schválila program 72. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
21. 10. 2013
- rozhodla adateli o poskytnutí finanèního pøíspìvku zaslat
písemné sdìlení ve vìci ádosti na r. 2014
- vzala na vìdomí prezentaci firem o monosti øešení
problematiky veøejného osvìtlení ve mìstì
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 2063, 2064/1 a
2059/1 v kú. Hanušovice + ukonèení nájemní smlouvy
dohodou k uvedeným pozemkùm, uloila starostce mìsta
smlouvu podepsat
- schválila pronajmout èást pozemkù pè. 299 a 663 v kú.
Hanušovice a uloila starostce mìsta smlouvu podepsat
- vzala na vìdomí informaci Krajského úøadu Ol. kraje o
úpravì rozpoètu pøímých neinvestièních výdajù pro školy a
školská zaøízení
- vzala na vìdomí rozhodnutí MÚ Králíky o povolení úplné
uzavírky na silnici II/312
- schválila Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Tvorba
propagaèních materiálù a pøedmìtù a vytvoøení knihy pro
mìsto Hanušovice“
- schválila objednání kapely + pøedtanèení taneèního
krouku na Mìstský ples 2014
- rozhodla o pøidìlení bytu 0+1 na ul. Praská 141,
Hanušovice
- zamítla ádost o pøepsání nájemní smlouvy k bytu
- rozhodla ve vìci plynové pøípojky k bytovému domu ul.
Hlavní, Hanušovice
- rozhodla neprodlouit nájemní smlouvy k bytu od 1. 1.
2014
- rozhodla ve vìci oplocení dìtského høištì, umístìní
odpadkového koše na høištì
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila ádost øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice ve vìci øešení
problematiky úèetnictví
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ
Hanušovice ve školním roce 2012/2013

- schválila uzavøít smlouvu o pøipojení – odbìru vody pro
bytovou jednotku
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. o
plnìní realizace usnesení
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta ve vìci
územního plánu mìsta Hanušovice
- uloila Hanušovické obchodní, s. r. o. øešení vánoèní
výzdoby ve mìstì Hanušovice
73. jednání - 4. 11. 2013
- schválila program 73. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
4. 11. 2013
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila V. rozpoètovou zmìnu v r. 2013 a uloila její
zapracování do úèetní závìrky 10/2013
- schválila ádost o bezplatném uívání DK Hanušovice na
akci pro seniory ve dnech 20. a 21. 11. 2013
- neschválila ádost o pøepsání nájemní smlouvy k bytu
- vzala na vìdomí informaci ke zpracování zámìru projektu a
pøípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce st.
Hanušovice“
- uloila projednat ádost o zaøazení poadovaných pozemkù
do Územního plánu mìsta Hanušovice
- rozhodla o prodlouení smlouvy o uívání DK Hanušovice
pro klubovou èinnost
- vzala na vìdomí zápisy z jednání kontrolního výboru
zastupitelstva mìsta
- nerozhodla o logu mìsta – sloganu na propagaèní materiály
- schválila návrh na zmìnu a doplnìní dodatku smìrnice è.
5/2012, o zadávání veøejných zakázek malého rozsahu
- uloila v rámci aktualizace è. 2 Zásad územního rozvoje Ol.
kraje shromádit pøípadné námìty, pøipomínky
- schválila návrh na neprodlouení nájemní smlouvy k bytu
od 1. 1. 2014
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

Váení spoluobèané,

od dnešního vydání Vás budeme postupnì seznamovat s nìkterými terénními slubami. Znovu zopakujeme, e rozsah a forma
pomoci musí vdy vycházet z individuálních potøeb obèana, který sociální slubu potøebuje. Poskytována má být pøedevším na základì ádosti obèana. Musí být aktivní a motivující. Sociální pomoc je poskytována tedy v zájmu obèana a to v náleité kvalitì.
Musí být vdy zachována lidská dùstojnost, dodrování lidských práv a základních svobod osob.
Jednou z nejzákladnìjších slueb je sociální poradenství. Jedná se o slubu bezplatnou, zahrnující základní sociální poradenství a
odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potøebné informace pøispívající k øešení jejich nepøíznivé sociální situace. Je základní èinností pøi poskytování všech druhù sociálních slueb.
Odborné poradenství je ji zamìøeno na konkrétní potøeby. Odborné poradenství poskytují obèanské poradny, manelské a rodinné poradny, poradny pro seniory a mnoho dalších. Zahrnuje také sociální práci s osobami, jejich zpùsob ivota mùe vést ke
konfliktu se spoleèností.
Pro své poslání odborné poradenství je vymezeno tøemi základními èinnostmi, a to na: zprostøedkování kontaktu se spoleèen-

ským prostøedím, sociálnì terapeutické èinnosti a pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záleitostí.
Ivana Vokurková, starostka, Radmila Kouøilová, pøedsedkynì KS

VÁENÍ RODIÈE,
pokud zamýšlíte zapsat své dítì do naší školy, doporuèujeme jej pøedem zaregistrovat. Proto Vás zveme k pøedbìné
registraci k zápisu do první tøídy pro školní rok 2014/2015.
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy ve dnech 13.-16. ledna 2014 a 20.-23. ledna 2014 v dobì od 9,00 do 13,30 hodin. K registraci s sebou doneste RODNÝ LIST dítìte a OBÈANSKÝ PRÙKAZ zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte není
pøi registraci nutná.
Rodièe registrovaných dìtí budou informováni o dìní a pozváni k zápisu. Pokud si zájem z nìjakého dùvodu rozmyslíte, pouze
nás kontaktujte, a my Vás vyøadíme z evidence.
Kontakt: ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145, 788 33 Hanušovice, tel.: 581 030 200, www.zshanusovice.cz
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Interaktivní bloky Komplexnì primárnì preventivního programu na ZŠ a MŠ Hanušovice
V rámci primární prevence rizikového chování probìhne ve školním roce 2013/14 pro 5.-9. roèníky od mìsíce listopadu 2013
do èervna 2014 primární program, jeho cílem je pøedcházení rizikovému chování v tøídních kolektivech.
Program je dlouhodobý a systematický, tzn. e kadý ák by mìl tímto programem projít bìhem své školní docházky a bude plnì
seznámen s problémy rizikového chování. Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadla do uèebních osnov a stala se nedílnou
souèástí Minimálního preventivního programu na školách a školských zaøízeních.
Organizace, které se podílí na základním bloku KPPŠ, jsou Abatop, o. s., MìÚ Šumperk, odbor sociálnì právní ochrany dìtí a
prevence, Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracovištì Šumperk, Krajské øeditelství policie Olomouckého kraje, Preventivnì informaèní skupina Šumperk, Pontis Šumperk, o. p. s. a Poradna zdraví Šumperk.
Jana Winklerová – metodik prevence rizikového chování

Exkurze do prùmyslového podniku Siemens, s. r. o., odštìpný závod Elektromotory Mohelnice
áci se speciálními vzdìlávacími potøebami 5. a 6. roèníku naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích se 6. listopadu
2013 zúèastnili exkurze do Siemensu, s. r. o., odštìpného závodu Elektromotory Mohelnice, který patøí mezi pøední svìtové dodavatele nízkonapìových asynchronních elektromotorù. Jejich hlavními zákazníky jsou výrobci èerpadel, kompresorù a klimatizaèních zaøízení.
V Èeské republice pùsobí jako odštìpný závod spoleènosti Siemens, s. r. o. od 1. øíjna 2010. Historické koøeny spoleènosti Ludwig
Doczekal&Comp., jako podniku pro výrobu elektrických zaøízení se
sídlem v Mohelnici, sahají k 30. záøí 1904.
V podniku pracuje v souèasné dobì témìø dva tisíce zamìstnancù.
Dennì vyrábí ètyøi tisíce elektromotorù, roènì jejich poèet dosahuje
miliónu kusù.
áci se snaili svými zvídavými otázkami smìøovanými k techniku podniku - panu Václavu Kratochvílovi - získat co nejširší spektrum informací o provozu, výrobì a pouívaných prùmyslových
technologií. Z vypracovaného písemného hodnocení exkurze jednotlivými áky vyplývá, e exkurze byla pro nì velmi zajímavá a dala
jim podnìt k zamyšlení nad dùleitým ivotním krokem – volbou budoucího povolání.
Vladimíra ídková, èlenka realizaèního týmu

Hanušovická obchodní s. r. o. v roce 2013
Firma Hanušovická obchodní, s. r. o. je ve vlastnictví mìsta
Hanušovice a výkonem vlastní ekonomické èinnosti je ji druhým rokem v zisku.
Na základì pøíkazní smlouvy vykonává èinnosti pro mìsto
Hanušovice v oblastech správy bytového fondu, úklid a údrby
veøejných prostranství a místních komunikací, údrbu veøejné
zelenì, údrbu místních høbitovù a také opravy a údrbu veøejného osvìtlení a rozhlasu. V této oblasti firma zisk netvoøí, pracuje jen za pøímé náklady spojené s konkrétními èinnostmi.
V letošním roce jsme zahájili postupnou a dlouhodobou cestu obnovy strojního a technického vybavení.
Hanušovická obchodní ve spolupráci s mìstem Hanušovice,
které proto pøipravilo podmínky formou rozpoètu, investovala
v letošním roce do oprav bytového fondu mìsta Hanušovice ji
878.000,- Kè, co je oproti nìkterým minulým letùm témìø desetinásobek. Za tyto peníze se podaøilo opravit závady na støechách domù, všechny závady komínù vyplývající z revizí,
okapy a zvládly se i tøi velké havárie v bytech na vnitøních rozvodech (odpady, voda, elektøina).
Pro pøíští rok je v plánu oprav vìtší investice na vyøešení nevyhovujícího stavu odpadních vod na domu Habartická 37, další opravy komínù v podstøešní èásti, opravy podlah, investice do
plynofikace domu Hlavní 108 a øada dalších drobných, avšak
neménì potøebných oprav.
V oblasti veøejného osvìtlení a veøejného rozhlasu se povedlo odstranit dlouhodobì nevyhovující stav rozvodù VO na ul.
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Pod Hradem, v Potùèníku a na ul. Hynèická. Bìné opravy jsme
provádìli prùbìnì, tak jak byly hlášeny obèany na Hanušovické obchodní a jak byli zjištìny pøi plánovaných kontrolách stavu VO a VR. V oblasti veøejného rozhlasu stále øešíme
problémy v konkrétních lokalitách, kde není kvalitní signál a
rozhlasu „není dobøe rozumìt“. V pøíštím roce plánujeme jak
obnovu nìkterých nevyhovujících svítidel, tak i postupnou obnovu a rozšiøování vánoèního osvìtlení.
V oblasti zelenì odborná firma zpracovává „projekt“ na revitalizaci zelenì na sídlišti Na Holbì a další revitalizaci zelenì øeší
projekt mìsta Hanušovice, který by se mìl v dohledné dobì také
rozbìhnout. Údrbu zelenì, která nebyla s ohledem na poruchu
stroje Rondo ideální a musela se nouzovì øešit ruèním seèením
køovinoøezy, zlepší plánovaný nákup nové techniky, díky které
bude lépe vyuit pøes letní sezónu i malotraktor Belarus 320.4.
V oblasti místních komunikací se podaøilo postupnì zlepšit
stav na mnoha problémových místech. Pøedevším nám šlo o odvodnìní povrchu komunikací, tak aby se netvoøily kalue a
voda nevymílala známá koryta. Èásteènì se podaøilo i opravit
nìkteré povrchy komunikací, pøièem byly naplánovány opravy rozsáhlejší, kterým pro letošek zabránilo špatné poèasí na
podzim a v kritickou chvíli i porucha stroje našeho dodavatele.
Z tohoto dùvodu není dokonèena oprava povrchu v lokalitách
Na Výsluní, V Zátiší apod., kde jsou opravy pøesunuty na jaro
2014.
(pokraèování na 4. stranì)
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Hanušovická obchodní, s. r. o.
v roce 2013
(dokonèení ze 3. strany)

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Pronajmu byt v Hanušovicích Na Holbì 490, vel. 2+1, témìø vybavený
Tel. 724 833 208

Chovatelka psù koupí statek na samotì èi polosamotì. Tel: 730 518 587
Z dùvodu zmìny zamìstnání koupím støednì velký byt. Tel: 734 313 232

Mimo jiné se podaøilo vyèistit pøíkopy
v Hynèicích a ve lebu, doplnit chybìjící
pøíkopové laby a podobnì. Tato práce
samozøejmì není u konce a v plánu pro
pøíští rok je øešení mnoha míst jak z pohledu odvodnìní komunikací a chodníkù,
tak i z pohledu oprav povrchù.
V oblasti zimní údrby jsme pøipraveni na sezónu.
Toho všeho jsme dosáhli i se
sníením celkových nákladù pro mìsto
Hanušovice oproti minulým letùm v pomìru k realizovaným výkonùm. -mb

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
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
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Ludmila Urbanová, Boena
Skácelová, Magdalena
Gribovská, Eva Wielandová,
Anna Mašindová, Marie Jílková,
Jarmila Cejpková, Jana
Hetmánková a Marie Simonová;
pánové Štefan Šimon, Zbynìk
Jégl, Milan Válek, František
Navrátil, Libor Klemeš a Jaroslav
Albert.
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 pøedchá-

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
Dne 31. 12. 2013
si pøipomeneme 30. výroèí úmrtí
Evièky Foberové.
Vzpomínají maminka
a sourozenci s rodinami.
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Všem ètenáøùm a návštìvníkùm knihovny dìkujeme
za pøízeò v letošním roce.
Pøejeme pøíjemné a klidné proití vánoèních svátkù
a do nového roku hodnì zdraví, spokojenosti a pohody.
Za MK Hanušovice: Lenka Tomíèková a Dáša Šmotková
ZŠ a MŠ Hanušovice vinšují ákùm, rodièùm a ostatním obèanùm
veselé vánoce a štastný nový rok 2014

Naše zdraví (21)
Mnoho lidí tvrdí, e není nic lepšího ne si pøi srpnové vycházce utrhnout klas
kukuøice plný vitamínù a minerálù pøímo z pole, sníst ho nebo si jej ugrilovat na ohni.
Kukuøice, která je druhou nejrozšíøenìjší plodinou na svìtì, pochází z jiní
Ameriky, kde ji pravdìpodobnì zaèali pìstovat z planých rostlin staøí Aztékové,
Mayové a Inkové. Kdy Kryštof Kolumbus pøiplul do Nového svìta, objevil tuto
plodinu napøíè celou Amerikou. K nám ji údajnì pøivezli Romové z Turecka a
Rumunska v 17. století. Øíkalo se jí turecká pšenice nebo turecké ito, z èeho
pravdìpodobnì zùstal na Moravì krajový název „turkynì“. Èeský název kukuøice
patøí mezi novotvary vytvoøené v 19. století Janem Svatoplukem Preslem.
Její vyuití je velmi rùznorodé. Podle kvality a velikosti zrnek se pouívá buï pro
pøímou spotøebu, výrobu mouky, nebo jako potrava pro dobytek. Nìkteré druhy také
slouí jako základní surovina pro produkci škrobu nebo lisování oleje. Dále existuje
kukuøice zvaná popcorn, z ní se vyrábí velmi oblíbená pochoutka. Vaøené klasy
sladké kukuøice se konzumují jako bìná zelenina a její zrna pouíváme té pro
pøípravu jídel.
I kdy se kukuøice tváøí jako zelenina, má ponìkud vyšší energetickou hodnotu,
take není vhodná na dietní talíø. Sice zdravì zasytí, ale jeden gram obsahuje jednu
kilokalorii, co je na malé zrnko mnoho. I pøesto se „indiánské zrní“ oznaèuje za
léèivý produkt pøírody. Má neobvykle vysoký obsah vitamínù skupiny B, a to zejména
thiaminu, biotinu, kyseliny pantotenové (B5) a kyseliny listové (B9). Z minerálních
látek nechybí elezo, hoøèík, zinek, mangan a selen, co jsou nepostradatelné stopové
prvky napøíklad pro krvetvorbu, plodnost, potenci èi zdravou ple a kvalitní vlasy. Je
v ní i znaèný podíl cukrù, které jsou zdrojem energie pro tìlesnou a duševní vitalitu.
Skrývá v sobì také mnohé vlákniny, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny, které
zvyšují její výivnost.
Nejvìtším pìstitelem této plodiny jsou Spojené státy americké, hojnì se pìstuje
v Evropì a také v nejlidnatìjší zemi svìta - Èínì. V posledních nìkolika letech se jí
masivnì vyuívá i pøi výrobì biopaliv (etanolu).
Ana závìr jednu perlièku. Snídaní s kukuøiènými lupínky zaèínají svùj den kadé ráno
miliony lidí na svìtì. Recept na slavné corn flakes vynalezli bratøi Kelloggové 31. kvìtna
1895. V patentové listinì uvedli jako dùvod vzniku, e chtìjí støídmostí a vegetariánskou
stravou zbavit lidstvo høíchu konzumace nezdravého jídla a pøejídání.
-hp

Vzpomínáme
Dne 8. prosince 2013 uplyne 16 let, co nás navdy
opustil manel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Josef Chudý.
S láskou vzpomíná manelka,
dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Èas plyne, vzpomínky zùstávají.
Dne 16. 12. 2013 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
pana Františka Kunerta.
S úctou a láskou stále vzpomínají manelka Vlasta, dcera
Vlasta s manelem, vnuèky Olga a Jiøina s maneli, pravnuci
Petr a Jiøí.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Vánoèní svátky jsou spjaty se zvýšenou spotøebou dobrot a
sladkostí. Lékaøi varují, ale je tìké odolat velkému mnoství
laskomin, které obchody na kadém kroku nabízejí. Národem,
který patøí na pøední pøíèky v pojídání sladkostí, jsou Belgièané.
A tak se dnes podíváme do „sladkého“ Bruselu.
Èokoláda a hlavnì èokoládové pralinky jsou vùbec nejvìtší
atrakcí mìsta. Nejvyhlášenìjší obchod je Neuhaus. Zakladatelem firmy (1856) byl lékárník ze Švýcarska. Èokoládu prý pøidával do nìkterých lékù, aby zmírnil jejich nepøíjemnou chu, a
prodával ji i jako „bokovku“. Jeho pozdìjší nápad vyrábìt èokoládové bonbóny s mandlemi, karamelem a dalšími náplnìmi, tedy
i pralinky, byl tak úspìšný, e lékárnu prakticky zlikvidoval. Souèasní mistøi tohoto oboru jdou ještì dál. Nebojí se kombinace èokolády s bazalkou, mozzarellou, sušenými rajèaty nebo dokonce
špetkou tabáku. Zkoušejí dokonce kombinaci èokolády s ústøicemi, avokádem a japonským køenem. Stále ale na trhu vládnou
klasické pralinky. Ty špièkové se vyrábìjí, i v souèasné dobì automatických strojù a robotù, pouze ruènì. Patøí urèitì k nejèastìjším dárkùm, které odtud turisté vozí, i kdy cena je dosti
vysoká. Za 10 dkg zaplatíte od dvou do pìti eur (50 a 250 Kè).
Ten, kdo se chce o výrobì tìchto dobrot dozvìdìt více, má
monost navštívit místní Muzeum kakaa a èokolády.

Toulky po okolí
Máme tu poslední vydání našich novin pøed vánoèními svátky, a tak se hodí podívat se na jedno unikátní dílko, které s nejkrásnìjšími svátky v roce souvisí. Navštívíme mìsto tvarùkù –
Loštice a betlém, který vytvoøil místní umìlec.
Betlém se nachází v domì loštického øezbáøe Jaroslava Beneše a je ho moné navštívit nìkolik dní pøed svátky a 6. ledna.
Øezbáø zaèal první figurky a stavby vytváøet v roce 1994 a
kadým rokem pøibývaly další a další. V souèasné dobì mohou
návštìvníci na nìm spatøit více ne 200 figurek. Všechny jsou
devìt centimetrù vysoké a jsou vyrobeny z lipového døeva. Figurky jsou ve vìtšinì pøípadù postavy z biblických pøíbìhù.
Nalézt zde však mùeme i asi osmdesát figurek slavných osobností z Moravy, mimo jiné také vìhlasného obra Drásala
z Chromèe, pøerovského hudebníka Jaroslava Wykrenta, šternberského malíøe Libora Vojkùvku, zápasníka Gustava Frištenského, který il v Litovli, a mnohé další postavy. Mezi
posledními se zde také objevila figurka cestovatele a svìtobìníka Jana Eskyma Welzla, který se narodil v Zábøehu na

V Bruselu se mluví francouzsky (Valoni) a vlámsky (Vlámové).
Oba národy, které tu a na menší konflikty ijí vedle sebe pøátelsky, spojuje jedna dùleitá vìc – jsou toti velkými gurmány. Proto ve mìstì tìko najdete restauraci, kde špatnì vaøí. Rychle by
zkrachovala. Mají tu na rozdíl od nás jednu „specialitu“. Èasto tu
nehrají férovou hru. Na jednu cenu vás nalákají a jinou vyšší
chtìjí zaplatit. Fint na to mají vymyšlených spoustu. Ale vaøí tu
výbornì. Belgickou specialitou je waterzooi, kuøecí nebo rybí vývar se zeleninou a smetanou. Ale také slávky, kterých prý se v sezonì v nejznámìjší restauraci Chez Leon prodá tuna dennì.
Oblíbená je tu také kachní paštika, dušená èekanka, králík na
švestkách nebo peèený úhoø s bylinkovou omáèkou. Po chutném
hlavním jídle pak sáhnete po výteèných vaflích. Piškotové tìsto
s vanilkou jedí místní s èokoládou, ovocem, šlehaèkou, zmrzlinou nebo ochucené rùznými krémy.
No a zbývá to vše nìèím dobrým zapít. Belgièané jsou hlavnì
pivaøi, a tak nepøekvapí tvrzení, e zde hospùdky, pivnice a obchody nabízejí více ne 250 druhù nejrùznìjších belgických piv.
A co je stejné jako u nás, nejvìtší zájem je o výrobky minipivovarù.
-hp

Moravì. Autor betlému si také vzpomíná na vùbec první
figurku ze skupiny slavných Moravanù. Byla to postavièka loštického obèana, mistra hodináøského a zlatnického, který ve své
dobì umìl opravit i to, co nikdo jiný nedokázal. Najít zde
mùeme i figurku lišky Bystroušky, která pochází ze zdejších
lesù a inspirovala Rudolfa Tìsnohlídka k napsání slavné knihy.
Málokdo ví, e u zrodu legendární lišky Bystroušky stál zdejší
rodák, malíø Stanislav Lolek, jeho prasynovec Ctirad Lolek je
v souèasné dobì loštickým starostou. I on zde má v betlému samozøejmì svoji døevìnou podobu. Loštický betlém je opravdu
originální a stojí za zhlédnutí. Pokud si v pøedvánoèním shonu
najdete trochu èasu a vypravíte se do Loštic, nebudete litovat.
Sám mistr navíc návštìvníky pøi prohlídce provází a na vaše
zvídavé otázky vám rád odpoví.
V posledních letech bylo také pøi této akci zvykem, e pokud
mìl nìkdo z návštìvníkù zájem o vytvoøení svého portrétu,
bylo mu vyhovìno. Na obraze vás zvìèní známý regionální malíø Petr Herzig Dubický.
-hp

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla a odìvù 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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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Virtuální univerzita tøetího vìku
Univerzita tøetího vìku (U3V) je aktivita s ji více jak dvacetiletou historii. V souèasné dobì probíhá v rùzných podobách na témìø všech èeských univerzitách. Uvádí se, e
celkovì je nabízeno více jak ètyøi sta r ùzných vzdìlávacích programù a touto formou studuje v celé Èeské republice asi 35 000 seniorù. Vysoké školy ji tradiènì Univerzitu tøetího vìku øadí do nabídky celoivotního vzdìlávání.
Tato výuka byla však doposud a na výjimky vázaná na univerzitní mìsta, tedy pøedevším krajská mìsta. Pro vìtšinu seniorù z menších mìst a venkova je tato monost aktivního stáøí nedostupná. V této chvíli se však otevírá monost studia na vysokoškolské
úrovni i v menších mìstech a obcích, a to formou Virtuální Univerzity tøetího vìku.Tuto
formu Vám nabízíme i v našem mìstì. Kadou z vybraných odborných pøednášek si vyslechnete pomocí poèítaèové technologie a k jednotlivýcm bodùm pøednášky se spoleènì vrátíte jednak s vyškoleným lektorem a jednak se k nim mùete vrátit sami, prostøednictvím svého poèítaèe nebo skript. Toto je
velkou výhodou VU3V - monost si probraný studijní materiál opakovat dle Vaší potøeby.
Pro zajímavost uvádíme nìkterá témata studijních oborù:
Myslivost, Pìstování a vyuití jedlých a léèivých hub, Èínská medicína v naší zahrádce, Hudební nástroje, Lidské zdraví, Astronomie, Vývoj a souèasnost Evropské unie a další.
Studijní obor je tøíletý (6 semestrù) a kadý semestr má 6 pøednášek.
Pokud máte zájem si zjistit další témata a nebo vyslechnout ukázku z pøednášky - www. E-senior.cz
Pøihlášky pøijímáme na MÚ Hanušovice u p. Machovské a nebo u p. Urbanové na 722 921 256 do 31. 12. 2013

Tematický den na Støední škole technické
a zemìdìlské v Mohelnici
V rámci školního projektu: „Na správné cestì“ se zúèastnili
áci se speciálními vzdìlávacími potøebami Tematického dne
na Støední škole technické a zemìdìlské v Mohelnici. Pøítomné
áky ze ètyø základních škol Olomouckého kraje mile pøivítal
zástupce øeditele pro odborný výcvik pan Petr Juøenèák, který
jim pøiblíil ivot na této støední škole. Výchovný poradce Roman Berka seznámil dìti s uèebními i studijními obory, nástavbovým studiem i dalšími aktivitami školy. Bohumír Cinaø, uèitel
odborného výcviku, provedl áky odbornými uèebnami a dílnami. Jejich pozornost získal pouèným výkladem.
Støední škola technická a zemìdìlská (SŠTZ) Mohelnice se
v oblasti vzdìlávání zamìøuje na komplexní pøípravu a realizaci
vzdìlávacích kurzù jednotlivcù i skupin. Škola má moderní vybavení v oblasti CNS strojù a elektrotechniky a v této oblasti
také nabízí další vzdìlávání. Od roku 2013 pøipravuje profesní
kvalifikace, rekvalifikace a pøípravné kurzy se zamìøením na
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elektrikáøe, CNS stroje, obrábìè kovù a nástrojaø. Jsou schopni
pøipravit nabídku dle poadavkù firem, úøadù práce i jednotlivcù.
Nabízí: ètyøletý studijní obor s maturitou: Mechanik seøizovaè pro NC stroje a linky. Tøíleté uèební obory: Obrábìè kovù,
Nástrojaø, Elektrikáø (se zamìøením na slaboproud a automatizaci), Elektrotechnické a strojnì montání práce, Opraváø zemìdìlských strojù (opraváø – øidiè a sváøeè), Podkováø a
zemìdìlský kováø (kováø a podkováø), Zemìdìlec – farmáø
(provoz farmy a chov koní). Nástavbové studium pro absolventy uèebních oborù: Mechanik elektrotechnik, Provozní technika, Podnikání (ivnostník). Další vzdìlávání nabízí v tìchto
oblastech/zamìøení: Školení podle vyhlášky è.50/1978 Sb.,
Profesní kvalifikace - Elektrikáø, obrábìè kovù, nástrojaø, Rekvalifikaèní kurz - Základy elektrotechniky; Mechanik seøizovaè pro NC stroje a linky, stipendia pro vybrané obory strojní a
elektro, øidièský prùkaz skupiny B, T, C a sváøeèský prùkaz, Europass pro áky, odborné semináøe, rekvalifikace a mezinárodní
projekty
Støední škola technická a zemìdìlská
v Mohelnici nabízí široké uplatnìní
v opravárenství, servisních slubách, kováøské a podkováøské práce, v provozech
zemìdìlských, lesnických, strojírenských a profesích øidiè a sváøeè.
K vybavení školy patøí fitcentrum,
venkovní høištì, tenisové kurty, autoškola, multimediální uèebna, zájmový sportovní a umìlecký krouek, nápojový a
potravinový automat.
Cílem Tematického dne na Støední
škole technické a zemìdìlské v Mohelnici bylo zvýšit povìdomí ákù o fungování této školy a pøedevším jim pøiblíit
konkrétní studijní a uèební obory, praktické zkušenosti a dovednosti získané
v hodinách odborného výcviku i pomoci
jim pøi dùleitém ivotním rozhodování
o dalším smìøování po ukonèení povinné
školní docházky.
Vladimíra ídková,
èlenka realizaèního týmu
Hanušovické noviny 12/2013

Jen do toho nešlápnout
10 let po smrti hanušovické autorky byla vydána kniha
JEN DO TOHO NEŠLÁPNOUT je název autobiografické knihy, která byla v tìchto dnech vydána. Autorku jste
mohli dennì potkávat na ulici. Mohli jste s ní pracovat ve fabrice Zetor, Moravolen, v baòkárnì, pekárnì èi šicí dílnì.
Mohla Vám prodávat potraviny, odebírat kabáty v kinì, kde si pøivydìlávala jako šatnáøka …
Dnes u ji bohuel mezi námi nevídáme. Zemøela pøed deseti lety, ve vìku 48 let pro nádor na mozku.
Byla to úasná ena, které, pøestoe se osud trošku uklepl pøi pepøení ivota, zùstal nezamìnitelný smysl pro humor.
O kom to mluvím? O paní IRENÌ MACKOVÉ.
Ve své knize nás pobaví nìkolika vzpomínkami na dìtství a dospívání, zavede do protrápeného manelství, kde se
dokázala sít se svéráznou tchýní, ne však se záletným, sebestøedným manelem a jeho psychickým terorem. Díky této
knize jsem pochopila, jak nelehké je odejít ze soukromého pekla a zaèít nový ivot. Ona to dokázala a vybrala si k tomu
mìsto Hanušovice, které je dìjištìm dvou tøetin knihy. Pøesto i
v tomto „šastnìjším období“ se musí dennì potýkat s finanèními
problémy a zmiòuje i zklamání z politického dìní.
V knize se potkáme s mnoha kolegy z prošlých zamìstnání, sousedy, s kamarády… Proijeme povodeò, vyøešíme záhadu ztrácejících
se banìk, najdeme nového ivotního partnera a mnohé další. Moná
nabudete dojmu, e se doèítáte sami o sobì, ovšem jméno neodpovídá… Autorka nìkteré postavy pøejmenovala. I já jsem byla pøekvapena, kdy jsem se v knize poznala coby malá neteø.
Do knihy mùete nahlédnout nebo ji zakoupit v Turistickém informaèním centru Hanušovice.
Pøeji Vám pøíjemné ètení.
Iva Veèeøová

Úryvek z knihy Jen do toho nešlápnout
Irena Macková
I na tuhle zákaznici budu jednou vzpomínat. Tato mi tady komplikuje ivot „napísaným“. Na pult pøedloí
lístek se seznamem nákupu, a jak postupnì dešifruju jednotlivý šifry, leckdy se i zpotím. Nemluví, jen odebírá
nákup z pultu a v nièem mi není nápomocna. Nahlas se snaím dešifrovat její tahák „napísaný“ neoøezanou
tukou èíslo dvì. „Kvasnice za tøi kor.“ Podám kvasnice za tøi koruny. „Cuker.“ Podám cukr. Zákaznice odebírá a ukládá. „Muku hrubu.“ Podám hrubou mouku. „Pùl chleba.“ Podám. „Drodí za dvì kor.“ „Paní,
kvasnice jsem vám u dala. Máte je v tašce.“ „Je napísané.“ „Ale máte to tu napsaný dvakrát.“ „Je napísané.“ Èekající zákazníci ve frontì, která se za touhle zákaznicí utvoøí vdycky, mi radí. „Dejte jí to ještì jednou.“ Dám. „Tohle nemùu pøeèíst. Co to je?“ „Je to napísané.“ „Nepøeètu.“ Paní odmítá spolupracovat a
nekomunikuje. Mùj mozek pracuje na plný obrátky. Zdruju frontu. „Tak mi to øeknìte.“ „Je napísané.“ A
prochází se po krámì, v klidu si prohlíí zboí vystavené ve vitrýnì. „Tak mi poraïte.“ Kladu srozumitelnou
otázku. „Je napísané.“ Snaí se pomoct zákazníci ve frontì, naklánìj se k pultu, nikdo nic. Co je proboha napísané? Š – T, co to mùe bejt? Co ještì nebrala a mohla by to potøebovat? Zákaznice zùstává v naprostým klidu. Mì ponechává se svým tahákem, a se tøeba utrápím. Nakonec, jsem tady od toho, abych vyhovìla. – C –,
co to mùe bejt? „U to mám!“ Zákazníci ve frontì se zvìdavì naklánìj k pultu. Štrycla! Vyøešenej rébus. Jásám nad svým neèekaným úspìchem. Paní se tváøí neteènì, asi si myslí, to jí to trvalo! Fronta vydechne úlevou, i já, a mám opìt další zkušenost v rukávu pro pøíštì, abych se nenechala zaskoèit napísaným. Ani se
nezmiòuju, e pùl chleba u tato zákaznice v tašce má. Podám štryclu chleba a paní bez mrknutí sklidí z pultu.
Však bylo napísané.
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