HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2012

èíslo 7

roèník 18

cena 2 Kè

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

AVZO Hanušovice informuje
Dne 23. 6. 2012 jsme se zúèastnili pátého, posledního kola Šumperské ligy mládee
2012 ve støelbì a to nám pøineslo velmi hezký výsledek. Lucka Brostíková si
nastøílela svùj osobní rekord, dosáhla zisku I. výkonnostní tøídy a v tomto kole
zvítìzila (286 bodù). Celkovì se potom v uvedené lize (informace uvnitø novin)
umístila na 2. místì. Naši støelci dále skonèili: Matìj Vyroubal na celkovém 4. místì a
Radim Havelka na 5. místì. Všichni støíleli v nejmladší kategorii do 12 let.
Na 1. snímku Lucka pøebírá gratulaci rozhodèích a na 2. snímku jsou všichni
zúèastnìní nejmladší støelci.
-fie

Mateøská škola Hanušovice poøádají
od 2. 7. do 20. 7. 2012
Výstavu kreseb dìtí z mateøské školky
Výstava je umístìna ve vývìsních skøíòkách u pošty

MÌSTSKÁ KNIHOVNA Hanušovice
oznamuje ètenáøùm, e v mìsíci èervenci a srpnu
zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00 - 12:00 – 13:00 -18:00, Út - ZAVØENO, St 9:00 -12:00 – 13:00 -18.00,
Èt - ZAVØENO, Pá 9:00 12:00 – 13:00 – 18:00

Kino Mír Hanušovice má od 7. 7. do 28. 7. 2012 dovolenou
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Milé dìti, váení ètenáøi,
pøejeme Vám pìkné prázdniny,
pøíjemnì proité dovolené a
sluneèné léto.
Redakce HN a zamìstnanci
MÚ Hanušovice

Vyhlášení soutìe
ve sbìru plastù
Dne 19. 6. 2012 probìhlo ve školní
jídelnì ZŠ a MŠ Hanušovice za úèasti
paní starostky Ivany Vokurkové a organizátora soutìe Františka Ambroze
vyhlášení soutìe ve sbìru plastových
kelímkù od potravin (kelímky od másla
– napø. Rama, Perla, Flora, jogurtù a
jiných podobných výrobkù), kterou pro
áky naší školy pøipravilo mìsto
Hanušovice ve spolupráci se Základní
školou a Mateøskou školou Hanušovice
a pod záštitou firem EKO-KOM, a. s. a
JK MORAVA, spol. s r. o. Hlavní ceny
pro nejlepší soutìící byly kolobìka,
digitální fotoaparát, mobilní telefon a
další ceny vìnované partnery soutìe.
Celkem se nasbíralo témìø 560 kg
plastù. Výsledky soutìe jsou tyto:
1. místo D. Pikner - 1. A - 30,00 kg
2.-3.místo A. Kremlièková 1. A a A.
Mrázková 6. B - 26,00 kg.
Na dalších místech se umístili 4.
místo L. Pavlín 2. B - 18,50 kg, 5. místo
M. Merèáková 5. A - 18,00 kg, 6. místo
M. Koláø 1. A - 17,00 kg, 7-8. místo N.
Halfarová 1. A a N. Zaèalová 2. A 16,50 kg, 9. místo M. Sedláèek 3. B 15,00 kg, 10. místo D. Novák 6. B 13,00 kg, 11. místo K. Pavlínová 2. B 12,00 kg, 12. místo K. Ludvíková 2. A,
J. Morong 8. A, V. Musilová 7. B, P.
Navrátilová 7. A, P. Albert 6. B, tito nasbírali 10,00 kg.
Srdeènì gratulujeme a budeme se tìšit na další soutì. Foto z vyhlašování je
uvnitø novin a na www.zshanusovice.cz.
ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
39. jednání RM - 28. 5. 2012
- schválila program zasedání RM
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta
Hanušovice na r. 2012 MO STP ÈR
- schválila návrh MK na vyøazení knihovních fondù dle
doloeného seznamu
- schválila zveøejnìní Závìreèného úètu mìsta Hanušovice
za r. 2011 na úøední desce mìsta Hanušovice pøed projednáním
na veøejném zasedání ZM Hanušovice
- schválila pronájem pè. 1627/1 o celkové výmìøe 18 m2
v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 1663, st. 299 o
celkové výmìøe 116 m2 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 866/9 o celkové
výmìøe 21 m2 v kú. Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Hanušovice na vybudování domácí ÈOV za podmínky
pøedloení kolaudaèního rozhodnutí
- souhlasila se stanoviskem mìsta ke zmìnì licence pro autobusovou linku 777980 amberk-Hanušovice (doplnìní zastávky)
- souhlasila se stanoviskem mìsta Hanušovice ke stavbì
dládìného parkovištì pøed budovou kanceláøe na pozemku
pè. 897/3 v kú. Hanušovice
- souhlasila se stanoviskem mìsta Hanušovice k ádosti o
pøipojení sousední nemovitosti-pozemku pè. 897/3 v kú. Hanušovice k místní komunikaci 36b
- souhlasila se stanoviskem mìsta Hanušovice k zámìru rekonstrukce výrobního objektu „Lisovna“ v rámci programu
OPPI-NEMOVITOSTI na pozemcích pè. 778 a st. v kú. Hanušovice
- schválila ádost o sníení nájmu bytu
- schválila ádost obèanského sdruení o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Hanušovice na akci pro dìti a
mláde
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta Hanušovice na akci pøed hostincem Na Rychtì „Den dìtí a rodièù“
- schválila Dodatek è. 1 ke kupní smlouvì – harmonogram
dodávek - kontejner na nebezpeèný odpad
- schválila Dodatek è. 1 ke kupní smlouvì – harmonogram
dodávek plastových nádob
- rozhodla pøidìlit byt 2+1 v Hanušovicích, ul. Úzká 215
- schválila zveøejnìní pozvánky a èlánku pro obèany ve vìci
Územního plánu mìsta Hanušovice formou inzerátu v regionálním deníku
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- na vìdomí Sdìlení Odboru dozoru kontroly veøejné správy MV ÈR – vyhodnocení adekvátnosti nápravných opatøení
pøijatých ZM Hanušovice k výsledkùm provedené kontroly
výkonu samostatné pùsobnosti
- vzalanavìdomíinformacezporadystarostù dne14.5.2012
- vzala na vìdomí stínost obtìování hlukem

- vzala na vìdomí stav úètu k 18. 5. 2012
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice
40. jednání RM - 11. 6. 2012
- schválila program zasedání RM
- souhlasila s navreným vyjádøením mìsta Hanušovice ve vìci
modernizace pøejezdového zabezpeèení jednotlivých pøejezdù
pro spol. SB projekt, s. r. o. Hodonín
- souhlasila s odpovìdí mìsta Hanušovice ve vìci existence a
moném dotèení sítí ve stávajícím areálu SLEZANU z dùvodu
plánované demolice nìkterých objektù
- schválila ukonèení nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemku pè. 866/9 o celkové výmìøe 128 m2 v kú. Hanušovice
- nemìla pøipomínky ke stavbì pergoly na pozemku pè. st. 157
v kú. Hanušovice u domu èp. 105 na ul. Hlavní, Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit oznámení o zámìru prodeje pozemku pè. st. 52, zast. pl. a nádvoøí o výmìøe 290 m2 v kú. Hynèice n/Mor. za cenu znaleckého posudku;
kupující uhradí veškeré náklady souvisejícím s prodejem
- neschválila Farnímu úøadu Hanušovice stavbu kamenného
sloupu – „Boí muka“ u kaplièky na ul. Školní, na pozemku mìsta
Hanušovice pè. 1645/1 v kú. Hanušovice, dle pøedloeného návrhu na umístìní
- souhlasila s odpovìdí mìsta Hanušovice k udìlení souhlasu ke
zmìnì licence pro autobusovou linku 700180 amberk-Hanušovice
- povìøila místostarostu projednat Dodatek ke smlouvì
99001144153 mezi mìstem a KB Šumperk do jednání ZM
- uloila starostce mìsta podepsat Smlouvu o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu Olomouckého kraje na rekonstrukci, opravu poární techniky a nákup vìcného vybavení
JSDH obcí
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta Hanušovice na r. 2012 pro MSKS ZO Hanušovice
- schválila divadelní pøedstavení Milenka za dveømi a koncert
BONEY M revival band Kopøivnice a uloila starostce mìsta podepsat smlouvy o pøedstavení
- schválila finanèní pøíspìvek na dopravu taneènímu krouku na
akci v Praze
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice na zakoupení ákovského nábytku
- schválila návrh starostky mìsta, e bude provedeno výbìrové
øízení na provozování místní linky – školní autobus
- vzala na vìdomí informaci z pracovní schùzky na H. O., s. r. o.
- vzalanavìdomírezignaciobou souèasných jednatelù H.O.,s.r.o.
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzalanavìdomírezignacinafunkcièlenaRadymìstaHanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí termín veøejného zasedání ZM
- vzala na vìdomí rozhodnutí MÚ Šumperk 1) ve vìci dìlení
pozemku pè 1300/1 v kú. Vysoké ibøidovice a 2) ve vìci povolení vrtané studny a odbìru vody z této studny na pozemcích pè.
1267, 1268/1, st. 113 v kú Hanušovice
-mú

Oznámení o rezignaci na èlena Rady mìsta Hanušovice
Dne 11. 6. 2012 jsem se po dlouhém a upøímném zvaování rozhodl rezignovat na èlena Rady mìsta Hanušovice.
Do funkce èlena Rady mìsta jsem byl zvolen na ustavujícím veøejném zasedání Zastupitelstva mìsta dne 8. 11. 2010 a po celou
dobu jsem se snail tuto funkci vykonávat svìdomitì a ve prospìch obèanù mìsta Hanušovice. Avšak mùj odlišný pohled na øízení
mìsta, zásadní nesoulad s jeho vedením i otevøený nesouhlas s mojí osobou na této pozici ze strany vedení mìsta mi v osobní i profesní rovinì nedovolují nadále tuto funkci vykonávat.
Chtìl bych podìkovat všem, kteøí mi za celou dobu mého pùsobení na pozici radního vyjádøili podporu a v poslední dobì se snaili o
zmìnu mého rozhodnutí. Všem, kteøí mi ve volbách dali svùj hlas, slibuji, e se i nadále budu z pozice zastupitele ze všech sil snait
pracovat ve prospìch obèanù mìsta Hanušovice.
Václav Jokl, zastupitel mìsta Hanušovice
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Rozlouèení se školou
Škola. Naše první krùèky sem byly ponìkud nejisté a snad váhavé. Byl to skok do neznáma. Všechno bylo nové a jiné. Nìkteré
vìci a dìti jsme sice znali, ale spousta nového pøibyla. Rázem jsme se mìli zaèít uèit rùzné znaky, znaèky a klikyháky, kterým øíkáme
písmena a èíslice. A snad jsme si mysleli, e se uèíme to nejtìší, co mùe být. Avšak s odstupem èasu, tìko posoudit.
Po tøech letech základù jsme se mìli zaèít uèit pøírodovìdu a vlastivìdu, které jsme do té doby neznali. Dívali jsme se na nì asi jako
na vetøelce, kteøí se nám snaí dostat do rozvrhu a pøidat nám další hodiny ve školních lavicích. Nakonec jsme v nich ale našli zalíbení. Asnad se nám mohlo zdát, e jsme nìco speciálního, kdy jsme postoupili do prvního patra školy. Moná jsme se domnívali, e je
to za odmìnu èi mimoøádné školní výsledky, byli jsme však rádi za zmìnu prostøedí a v oèekávání nad nových záitkù.
Ve chvíli, kdy jsme mìli jít na druhý stupeò, jsme byli náleitì hrdí na to, e budeme patøit mezi ty velké. Oèekávali jsme, e budeme
patøit mezi všechny ty borce a krasavice, kteøí tam jsou.Mysleli jsme, e se z nás stanou rázem dospìlí, ale to se nestalo.Naštìstí. Byla
by to škoda.Ale i pøesto to byl pro nás první den -skoro jako v první tøídì. Rázem do vitého kolektivu vstoupili noví, pro nás neznámí cizinci.Postupnì jsme se oukávali, poznávali a pøiznám se, ze zaèátku trošku provokovali a dìlali si naschvály, ale vìøte, kdy si
na to teï vzpomeneme, jsou to jedny z nejlepších záitkù. A i kdy jsme zase pokroèili o patro výš, u to nebylo tak vzrušující jako
poprvé. Bylo to spíš pìknì otravné. No, kdo mìl stíhat vybìhnout ten maraton schodù, døív ne zazvoní a zaène hodina. No, uznejte.
A tímto bychom chtìli podìkovat všem druináøkám, uklízeèkám, vrátným, školníkùm a kuchaøkám, a taky všem, kdo se podílí na
chodu školy.
Velký dík také patøí všem uèitelùm a uèitelkám, zvláš panu øediteli Františku Felnerovi, paní zástupkyni Danì Mankové, naší
výchovné poradkyni Vladimíøe ídkové a metodièce prevence p. u. Janì Winklerové a našim tøídním p. u. Pavle Rulíškové a p.u.
Martinì Svobodové.
Lucka Komendová, 9.B

Den policistou
Ve støedu 20. èervna 2012 se uskuteènila na Územním odboru Policie ÈR v Šumperku ve spolupráci s DMM Vila Doris ji tradièní akce: „Den policistou“. Tøíèlenné drustvo ákù 8. tøídy naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích ve sloení Romana Winterová, Jakub Ondráèek a Vít Warenich získali v silné konkurenci krásné 2. místo mezi pøihlášenými drustvy.
áci soutìili v zastavování vozidel dle pokynù dopravní policie, snímali otisky prstù, støíleli ze vzduchovky, podrobili se
nároènému fyzickému i znalostnímu testu. ákùm byla pøedstavena práce Policie ÈR. Následovala ukázka výcviku psù. Dìti mìly
monost prohlédnout si operaèní støedisko Územního odboru Policie ÈR i cely pøedbìného zadrení.
Den policistou patøil k vydaøeným akcím, která si získala oblibu u všech zúèastnìných.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Podìkování
29. kvìtna 2012 byli hanušoviètí fotbalisté povìøeni KFS Olomouc pøipravit finálové utkání krajského poháru mezi fotbalisty
FC Dolany a TJ Zlaté Hory.
Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se na pøípravì tohoto utkání podíleli, zvláštní podìkování patøí starostce mìsta Hanušovice paní Ivanì Vokurkové za provedení slavnostního výkopu pøed zahájením utkání.
Dále patøí podìkování týmu paní Jany Siklenkové za kvalitní obsluhu.
Podìkování také zaslouí kolektiv vedený Petrem Konkolem za zajištìní kvalitního obèerstvení.
Úøadují pøedseda FK Hanušovice Met. Tomaško

Informace ZŠ a MŠ Hanušovice - v dobì letních prázdnin bude:
MŠ uzavøena od 16. 7. do 12. 8. 2012, ŠJ bude uzavøena od 16. 7. do 29. 7. 2012
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 MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Foto z vyhlášení soutìe ve sbìru plastù
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Statek Ptaèí kámen ve lebu

nabízí jehòata ke spásání i na poráku
(poráka moná). Objednávky a informace

na tel. 606 399 833.

Prodám stánek
rychlého obèerstvení u vlakového nádraí (bývalá zelenina)
Cena 25 000,- Kè vèetnì vybavení
Telefon: 773 892 287

Nabízím k odprodeji vybavenou prodejnu
novin, tabáku, obèerstvení a drobných pøedmìtù
v pronájmu na nádraí ÈD v Hanušovicích.
Tel. 605 943 968
Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub
Hanušovice
Èinnost za mìsíc kvìten 2012
Turnaj v Drápkách, pøeloený z konce dubna na zaèátek
kvìtna, se nakonec nekonal. Nikdo cizí se nezapojil, aèkoli jsem
pro pøedsedy tøíd ZŠ pøipravil podrobná pravidla a daroval krabièky s hracími kameny. Tuto neobyèejnou hru na hbitost a postøeh mìli rozšíøit ve svých tøídách, leè mnozí tak vùbec
neuèinili. Bohuel ani naši èlenové klubu nezvládli základní
sadu soutìí, nato aby mohli postoupit do dalších kol. Škoda,
pøi poctivém tréninku Drápky zvládne kadý.
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Prodám levnì video zn. Panasonic, barva støíbrná.
K tomu dám zdarma asi 50 ks nahraných videokazet
(pohádky, filmy). Tel.: 739 750 108

íaly jsou velmi zajímaví a uiteèní tvorové. Po krátkém
úvodu o jejich ivotì jsme na zaèátku mìsíce uspoøádali v klubovnì íalí závody. Dìti soutìily nìkolik kol v namotávání
provázku na døívko, na konci byl pøivázán høebík symbolizující
íalu. Vyhrála Maruška, blahopøejeme!
Na další schùzce jsme si povídali o jiném zajímavém tvoru
naší pøírody – o krtkovi. Poté klubáci soutìili v Krtèí ravosti.
Z krabièky se zúeným otvorem vytahovali na èas pomocí umìlohmotného meèíku-napichovátka rozkrájené elatinové bonbony – íaly. Vyhrála Anièka, blahopøejeme!
V sobotu 12. 5. probìhla i za deštì pøípravná brigáda na chatì
Pod Lesem za Bohdíkovem. Na programu bylo posekání trávy
kosou, shrabání a úklid trávy, posekání smrkových vìtví sekerou a jejich úklid. Dìkujeme za vydatnou pomoc panu Šušlíkovi
a paní Jackové. Odpoledne, kdy u nepršelo, zbyl èas na hru
s ringo kroukem.
(pokraèování na 11. stranì)
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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
Provedu veškeré

ZEDNICKÉ PRÁCE,
cena dohodou, i rekonstrukce komínù.
Tel.: 732 487 291

Email: Mirek.Han@seznam.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

Koupím
poštovní známky,
pohledy, obálky,
staré bankovky,
tuzexové bony,
losy, akcie
celé sbírky - vìtší mnoství
- pozùstalost po sbìrateli
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info:
tiskarna@komurka.cz
tel.:
724 229 292
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Jubilea

V mìsíci èervenci 2012
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:
paní Anna Hégrová,
Kvìtoslava Páleníková, Hana
Juøièková, Marie Slavíková,
Jiøina Procházková, Marie
Gercisová, Marcela Koneèná,
Rozalia Baláová a Zuzana
Poláèková;
pánové Miloslav Vybíral,
Bohuslav Voráè, Jiøí Truksa,
Bohumil Mrázek, Milan
Vinkler, Lubomír Støelec,
Miroslav Trnka a Pavel
Chotìnovský.
Blahopøejeme!

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ÈR
Krajská organizace
Olomoucký kraj
Gen. Svobody 2800/68, 787
01 Šumperk
Rozpis
poradních dnù Svazu neslyšících a
nedoslýchavých v ÈR
se sídlem v Šumperku pro oblast
Hanušovicka
na rok 2012

Místo konání:
Kino Hanušovice – zasedaèka, Hlavní
ulice, Hanušovice

Poradní den:
pátek od 16.30 do 18 hodin
Záøí 2012 - 21. 9.
Prosinec 2012 - 14. 12.
V tyto poradní dny bude pøítomen pracovník SNN v ÈR, pracovištì Šumperk
poskytující informace z oblasti sociálnì
právní, pracovnì právní problematiky
obèanù se zdravotním postiením (konzultace k vybraným pomùckám pro sluchovì a tìlesnì postiené obèany –
baterie do sluchadel, zesilovaèe, signalizace pro SP, vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace k bezbariérovým stavbám dle vyhlášky
398/2009 Sb.
Mojmír Jankù, SNN v ÈR, Šumperk

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

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

Vzpomínka
Dne 19. 7. 2012 uplyne 100 let
od narození naší maminky,
babièky a prababièky,
paní Hermíny Czastkové
z Hanušovic.
Dìkujeme všem, kteøí s námi
vzpomenou.
Synové Erich a Hubert
s rodinami.

Letošní 15. roèník absolvovalo rekordních 3238 osob.
Poprvé v historii tak poèet úèastníkù pøekroèil tøi tisíce. Ve srovnání s loòskem je
to o 475 turistù více a poslední roèníky ukazují, e popularita pivovarského pochodu
kadý rok stále roste. Potkávají se na nìm turisté z celé republiky, aby pokoøili desítky kilometrù na 7 trasách.
Pivovar Holba je pøipravil ve spolupráci s Klubem èeských turistù v Šumperku.
Nejvìtší zájem byl tradiènì o ty ménì nároèné v délce 10 km pøes Nový hrad a 12 km
kolem Zámeèku, kde turisty nadchl zajímavý program.
Podle dávné legendy toti sv. Kryštof pomáhal dostat se poutníkùm pøes vodu. Je
toti jejich patronem a stejnì tak i øidièù. V sobotu si turisté legendu pøipomnìli, a
kdo úspìšnì pøeskákal potok s malým sv. Kryštofem v rukou, byl odmìnìn ruènì vyklepaným medailonem s grafikou sv. Kryštofa.
„Pøíjemnì nás to pøekvapilo a oceòujeme dùvtip organizátora. Jde o zajímavý
pøíbìh, který s nadšením poslouchali nejen dìti, ale i dospìlí. Ètvrtkou jsme doslova
nadšeni a pøíští rok jdeme znovu,“ øíká Mirka ze Zábøehu, která pochod absolvovala
s manelem a tøemi dìtmi.
Všechny trasy vedly krásnou pøírodou v bezpeènì schùdném terénu. Letos pøálo i
poèasí a úèastníci ocenili výbornou organizaci i výbavu na pochod. Startující dostali
mapu pro správnou orientaci, poukázky na obèerstvení a kupon do tomboly. Nádherné poèasí a vidina orosené Holby „tlaèila“ úèastníky k cíli, take nìkteøí letos zaznamenali svùj osobní èasový rekord.
U kolem poledne dorazili do cíle první turisté z nejkratších tras. V pìt odpoledne
se sešli na nádvoøí pivovaru všichni, aby zapili našlapané kilometry ryzím pivem
z hor. Ocenili pøíjemnou zábavu s hudbou a pøedevším monost podívat se do pivovaru. Tradiènì nechybìla ani tombola. Její výherce letos z pivovaru neodcházel pìšky, ale odjídìl na znaèkovém horském kole.
-hm
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme Slovensko a projdeme se historií a hlavnì

støechou zachránit asi 90 procent exponátù. Pojišovna pøed-

smutnou souèasností hradu Krásna Hôrka. Pøipomenu, e jej

bìnì vyèíslila škodu na osm miliónù eur, co je asi 200 miliónù

v bøeznu letošního roku zachvátil nièivý poár.

korun. Nezletilí viníci jsou známí a pojišovna má právo vymáhat
èástku od jejich rodièù. Zástupci pojišovny však pøipouští, e

Krátce se podíváme na jeho historii. Hrad byl postaven na
místì pùvodního hradištì na ochranu obchodní stezky, která

vzhledem k sociálnímu postavení tìchto rodin to asi nebude
moné.

vedla pøes hornické oblasti Slovenského rudohoøí na zaèátku

Ihned po neštìstí se po celém Slovensku zdvihla vlna solidari-

14. století. První písemná zmínka pochází a z roku 1333. Sídlo

ty na brzké obnovení poškozeného hradu. Finanèní prostøedky

v dobì, kdy byl ještì obyvatelný, vlastnily tøi významné rody: Ma-

posílají soukromé osoby, podniky a zájmové organizace. Peníze

riássyovci, Babekovci a Andrássyovci. V souèasné dobì je ná-

došly i od dárcù z ciziny. V polovinì dubna bylo na úètu ji 62 tisíc

rodní kulturní památkou.

eur, v souèasnosti je tam ji více ne 100 tisíc eur. Souèasný stav

Do nešastného bøeznového dne to byla jedna z nejnavštìvo-

památky ale bohuel moc nezajímá státní úøedníky v Bratislavì.

vanìjších historických památek našeho východního souseda.

Ti se za celou dobu zmohli akorát na to, e organizují minimální

Zachovalý historický objekt postavený na vysokém kopci nad

záchranné a uklízecí práce na hradì a zahajují výbìrová øízení

obcí Krásnohorské Podhradie, nedaleko Roòavy, pøitahoval tu-

na firmu, která ho opraví.

risty a znalce historie nejen ze Slovenska. Byly zde umístìny

V souèasné dobì je na objekt na krásném kopci smutný po-

unikátní historické dokumenty a pøedmìty z doby od vzniku hra-

hled. Chybìjící støechu nahradilo provizorní zastøešení, aby se

du do doby rozpadu Uherska.

zabránilo dalšímu znehodnocení zdiva a vystavených exponátù.

Nièivé plameny, které znièily støechu témìø celého objektu a

Hrad je uzavøený a místo stovek návštìvníkù se zde objevuje

poškodily èást vystavených exponátù, má na svìdomí neopatr-

pouze pár zvìdavcù. Dole v podhradí se jakoby zastavil èas. Døí-

ná manipulace s ohnìm dvou chlapcù z nedaleké osady na sva-

ve vesnice plná turistù, kde bylo otevøeno nìkolik restaurací, ob-

hu pod hradem. Podle svìdkù se oheò šíøil velmi rychle. Za 15

chodù a stánkù se suvenýry, dnes pùsobí úplnì jinak. Vše je

minut se ocitla celá støecha v plamenech. Pøesto se pøivolaným

zavøené, lidé naštvaní a smutní. Mnoho jich toti pøišlo o práci a

hasièùm a nìkolika desítkám dobrovolníkù podaøilo pod hoøící

zdroje své obivy.

Toulky po okolí
Stalo se ji tradicí, e v mìsíci kvìtnu probíhá v lázních Jeseník a Lipová slavnostní zahájení lázeòské sezony.
Nebylo tomu jinak ani letos, a tak byly na sobotu 19. kvìtna
v obou mìstech pøichystány honosné oslavy oficiálního otevøení léèebných domù a léèivých pramenù. Vše zaèalo pøíjezdem
koèáru taeným koòmi na jesenické námìstí. Vystupuje z nìj
elegantní pán s dámou. Oním muem s cylindrem na hlavì není
nikdo jiný ne Vincenz Priessnitz, léèitel, který v roce 1822,
tedy pøed 190 lety, zaloil na blízkém Gräfenberku první vodoléèebný ústav na svìtì. Poté co se na námìstí pozdravil s místní
honorací a známými, se setkává i se svým nejvìtším konkurentem Johannem Schrothem, zakladatelem lázní v Lipové. Celý
ivot si tvrdì konkurovali a mìli na léèbu své vlastní metody. I
letos se nevyhnuli narákám na zpùsob léèby pacientù toho druhého, i na spoleèný pøípitek mìl ve sklenici kadý jinou tekutinu. Jesenický léèitel jako vdy èistou pramenitou vodu, jeho
kolega z Lipové kvalitní bílé víno. Nakonec se ale oba konkurenti pøestanou škorpit a pøipijí si na pøátelství ještì jednou, tentokrát kompromisním nápojem - vinným støikem.
Pak ji na námìstí probíhá oficiální program. Bìhem dne se
zde vystøídá nìkolik hudebních kapel od dechovky a po ty moderní pro pobavení mladší generace. Nechybí ani vystoupení
HANUŠOVICKÉ NOVINY 7/2012
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hercù a bavièù, se svým programem se nìkolikrát pøedstaví i
soubor maoretek.
Odpolední program vrcholí ehnáním léèebným pramenùm a
promenádním koncertem. Ještì pøed tím však slavný léèitel
pøedvede svou dvoufázovou proceduru. Ta spoèívá v zahøívání
tìla vodou, naèe se kùe drhne doruda kartáèem. Pro pobavení
návštìvníkù slavnosti to demonstruje na osobì nepovolanìjší,
na svém „pøíteli“ Johannu Schrothovi.
Nejvìtší atrakcí celých oslav se stal pøíjezd historického parního vlaku na jesenické nádraí. Historickou soupravu vlaku
s názvem Vincenz Priesnitz, která vyjídìla ráno z krajského
mìsta Olomouc, táhla stará parní mašinka. Bohuel jízdní øád
nebyl stanoven pro „dýchaviènou babièku“, a tak jí cestou,
hlavnì mezi Hanušovicemi a Ramzovou, ve velkém stoupání
docházel dech, vlastnì pára. Pøíznivce parních vlakù a návštìvníky oslav ani zpodìní více ne pùl hodiny nerozesmutnilo a
pøíjezd kouøící lokomotivy s historickými vagóny pøivítali potleskem. Nakonec všichni stopadesátitunové parní mašince, je
má kola vysoká jako dospìlý èlovìk, zpodìní odpustili a rádi
se s ní svezli ještì do Lipové a na druhou stranu do Píseèné. Veèer po ukonèení hlavního programu se historický vláèek s hosty
z Olomouce vydal na zpáteèní cestu, tentokrát pøes Šumperk a
Šternberk.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi - èinnost za mìsíc kvìten 2012
(pokraèování ze 7. strany)
Další víkend 19.-20. 5. probìhla na chatì akce pod názvem
Stavby v dungli. Vìdci v Jiní Americe ve státì Peru pátrali po
dávných stavbách slavné øíše Inkù. Avšak indiáni si mysleli, e
vìdci hledají poklady, proto výpravu napadali a všemonì jí
škodili. Ovšem vìdci také museli bojovat o pøeití s pumou (gumový míè) a lovit zvìø na jídlo (lukostøelba a šipky). V sobotu
veèer následovaly hry Na nejvìtší gorilu a Kostková ruleta. Písnièky pøi kytaøe na dobrou noc završily spoustu nevšedních
záitkù. Celkovì vyhrála Maruška, blahopøejeme!
Ve støedu 23. 5. se konal Slepcùv um. Klubáci poslepu poznávali hmatem jednotlivá písmena abecedy nalepená na kartièkách z kouskù párátek. Dále hráèi soutìili na èas ve
vytahování trojúhelníèkù z krabice s látkovým rukávem. Pro
ztíení úkolu se v krabici vyskytovaly i obdélníèky a ètvereèky.

Venku soutìily dvojice ve høe Vozatajové, kdy jeden hráè provázky navigoval druhého, který mìl na oèích šátek. Celkovì
vyhrála Maruška, blahopøejeme. Na závìr, ji nesoutìnì, jsme
si zahráli legraèní hru Na kohouta.
V sobotu 26. 5. jsem nahradil uhnilý sloup k síti na volejbal a
upravoval terén za chatou pro postavení stanù.
Poslední støedu, 30. 5., dìvèata opravila nìkteré poškozené
klubové rekvizity a provedli jsme generální úklid. Hráli jsme
hry s lanem a hru Na stráce.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát vyhrála Kristýna, blahopøejeme!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: panu Zdráhalovi,
manelùm Šušlíkovým, øediteli ZŠ Hanušovice panu Felnerovi, øeditelce ZŠ Jindøichova paní Šubèíkové, MÚ Hanušovice a
OÚ Jindøichov.
Vedoucí klubu M. Pecho

Naše zdraví (4)

Po bylinkáøství, o kterém jsme si povídali v minulém èísle, patøí druhá pomyslná pøíèka alternativní medicíny oblíbenosti zaruèenì akupunktuøe.
Zabodáváním jehlièek do rùzných míst našeho tìla léèí èínská
medicína øadu nemocí nejménì ètyøi tisíce let. Akupunktura bývá
proto právem oznaèovaná za nejstarší léèebnou metodu na svìtì.
Jehlièky se aplikují do akupunkturních bodù. Podle teorie èínské
medicíny je lidské tìlo protkáno sítí drah, kterým se øíká meridiány, tedy akupunkturní dráhy, ve kterých proudí ivotní energie.
Energie má v tìle vdy funkèní úèel, to znamená, e zprostøedkovává komunikaci mezi rùznými èástmi tìla.
V pøípadì, e se na této dráze objeví nìjaký problém, pacient
pocítí bolest. Jehla zavedená do speciálního místa po nìjaké dobì
rozpustí onu blokádu a nastolí se rovnováha. Ta je však velmi dynamická a závislá na mnoha faktorech. Pokud tedy èlovìk nezmìní napøíklad své chování, mùe se blokáda vrátit. Z velkého
mnoství rùzných podnìtù se nejèastìji pouívá aplikace tepla
(moxa, moxování), tlaku a masáních hmatù (akupresura), elektrického proudu (elektropunktura, elektroakupunktura), svìtla a
laserového svìtla (fotopunktura, laserpunktura).
Akupunkturu lidé nejèastìji vyhledávají pøi bolestivých
potíích, a to zejména pohybového aparátu. Tedy páteøe, kloubù,
pøi bolestech hlavy, migrénì. Vychvalovány té bývají její úèinky
pøi bolestivých zánìtech. Pomoci mùe také pøi lehèích spánkových potíích.
A co na akupunkturu Èeská akupunkturická spoleènost? Tvrdí, e tato metoda nemá uplatnìní v léèbì nádorových onemocnìní. Je ale pravda, e je velmi dobøe pouitelná pøi potíích, které
nádorové onemocnìní doprovází. Pouívá se té pøi léèbì, která
je èasto spojena se znaènými vedlejšími úèinky. Je také tøeba zdùraznit, e je v Èeské republice akupunktura jako léèba uznána ministerskou vyhláškou. Podle té ji mohou provádìt pouze lékaøi,
nikdo jiný. Ale atestaci si v naší republice neudìláte, na rozdíl napøíklad od Slovenska. Tam je tato léèba uznávaná jako plnohodnotný lékaøský obor, s katedrami i atestacemi.
Anázor Èeské lékaøské komory? Jde o metodu znaènì rozšíøenou, které èasto není vnímána jako metoda alternativní. Je tøeba
pøiznat, e mùe být prospìšným doplòkem algického syndromu,
tedy jakékoliv bolesti.
-hp
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Hanušovická obchodní, s. r. o.
Hlavní 116, 78833 Hanušovice
IÈO: 64617068

Opravíme
na co nemáte èas, chu, sílu èi náøadí…
kapající kohoutek, protékající toaletu, vadnou
kliku – zámek, el. zásuvku, svìtlo, uvolnìná
dvíøka, sestavíme nábytek, pøipevníme lustr,
vyklidíme – pøestìhujeme, odvezeme starý
elektrospotøebiè.

Uklidíme
po malíøích, po zednících, pravidelnì uklidíme
byt, chalupu èi spoleèné prostory.

Poseèeme
zahradu sekaèkou i køovinoøezem.

Pokácíme
strom, jak ze zemì, tak i z 12metrové plošiny.

Pøivezeme
písky, štìrky, uhlí, døevo a do 5 tun.
Informace a objednávky
na tel. 776 646 633, 583 232 182
Hanušovická obchodní, s. r. o.,
servisní sluby pro domácnosti i bytové domy

www.hanusovice.info

www.ho.hanusovice.info
email: info@hanusovicka.cz
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První speedmintonová mužská medaile ve svtové sérii pro R
Ve dnech 19. a 20. 5. 2012 se v nmeckém Wolfsburgu uskutenil letošní šestý turnaj ISBO
Speedminton World Series 2012 „German open 2012“. V kolébce speedmintonu reprezentovali R Jana
Scholzová (SK Speedminton Pardubice) a Pavel Podvolecký (SPV Hanušováek). Turnaj byl obsazen
celkem v 8 kategoriích 186 hrái z celé Evropy, ale nap. také z Argentiny. To je nejvtší poet ze všech
letošních turnaj a v letošním roce už pravdpodobn nebude pekonán (krom mistrovství Evropy,
kterého se zúastní v chorvatské Porei pes 300 hrá a hráek).
V minulosti se na turnaji svtové série nejvyšší kategorie podailo získat medaili pouze eským ženám
(dvojnásobné mistryni svta, dvojnásobné mistryni R v racketlonu a nkdejší nejlepší eské squashové
hráce Zuzan Kubáové a Jan Scholzové).
Ve Wolfsburgu Jan Scholzové, po vítzství ve skupin, nevyšel rozhodující zápas o postup do semifinále
a obsadila 5.místo. Do Hanušovic se však tentokrát vezla medaile. V posledním zápase skupiny sice Pavel
Podvolecký prohrál 1:2 s domácím nasazeným hráem, ale po pedchozích výhrách 2:0 nad reprezentanty
Polska a Francie to nakonec na vítzství ve skupin stailo. Navíc porážku ze skupiny „odinil“ se
stejným hráem hned následujícím osmifinálovým zápasem. Ve tvrtfinále vyadil dalšího domácího
hráe a „bronzovou stopkou“ byla, až v semifinále, aktuální svtová jednika Tamás Dózsa z Maarska.
Ten také nakonec celý turnaj vyhrál. Všem medailistm pedávala ceny Miss Germany 2012 Isabel
Gülck.
Nyní se už celá „speedmintonová Evropa“ soustedí na mistrovství Evropy, které bude vrcholit v dob
uzávrky tohoto ísla HN. R bude reprezentovat celkem 8 hrá.
-pod

Cviení pedškolních dtí zakonilo školní rok tradiní
miniolympiádou, sportovní kroužek soutží rodi a dtí v kubb a
bollo-ballu s opékáním špekák

innost obanského sdružení
SPV Hanušováek
je realizována také za podpory msta
Hanušovice a Olomouckého kraje.

KOMPOSTOVÁNÍ
ANO

Ne

Co je vhodné ke kompostování

Co není vhodné pro
kompostování

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ovocné a zeleninové odpady
kávové a ajové zbytky
novinový papír, lepenka
papírové runíky
mléné produkty
posekaná tráva, listí, drnové ezy, vtviky
tísky, piliny, hobliny, kra
trus hospodáských zvíat
popel ze deva
skoápky z oech

x
x
x
x
x
x
x
x

kosti, odezky masa, tuky
chemicky ošetené materiály
rostliny napadené chorobami
slupky z tropického ovoce, pecky
popel z uhlí, cigaret
asopisy
oddenková plevel
plasty, kovy, sklo, kameny

Jak kompostovat?
Â Založení kompostu není obtížnou záležitostí, dležitý je však výbr správného kompostéru.
Naše kompostéry mají vysokou životnost a jsou vhodné pro rychlé kompostování, nebo v nich
dochází k rychlému tlení biologického odpadu díky systému ventilaních otvor. Mají horní
odklápcí víko a spodní dvíka pro odebírání hotového humusu.
Â Pi zakládání kompostu zaínáme s 15 cm vrstvou hndého materiálu (hrubého a vzdušného),
který nesmí chybt ani ve vyšších vrstvách k zajištní dobré aerace.
Â Kompostování urychlí malé množství již vyzrálého kompostu (z pedchozího kompostu, od
souseda), který obsahuje namnožené pdní mikroorganismy. Umístíme jej na dno nového
kompostu.
Â ti díly hndého pipadají na jeden díl zeleného. Máme-li vtší množství trávy a vaených
kuchyských zbytk, je dobré je míchat s hrubším materiálem (nadrcené vtve, sláma) a prosypávat
zralým kompostem nebo zeminou.
Â Hmotu obas prolijeme kbelíkem vody.
Â Dostaten provzdušujeme. Pi nízkém obsahu kyslíku dochází ke znanému zpomalení celého
procesu a k hromadní amoniaku (pavku), což se projeví odporným zápachem. Minimáln jednou
za ti msíce by se ml kompost peložit, aby se spodní ásti dostaly na povrch a naopak. Zpoátku
doporuujeme pekládat astji, a to po msíci založení kompostu.
TEPLOTA A VLHKOST
Â Mikroorganismy bhem kompostování uvolují velké množství tepla. Je-li kompost správn založen a
udržován, udržuje si teplotu mezi 49 a 60 °C, a to i v zim. Pokles teploty kompostu je známkou
nedostatku kyslíku.
Â Pi 55 °C dochází k úmrtí nežádoucích patogen. Podaí-li se nám kompost udržet alespo pár
dn nad touto hodnotou, nebude vzniklý humus obsahovat organismy zpsobující rzné choroby
rostlin.
Â V letních msících musíme ale dát pozor, aby teplota dlouhodob nepekroila 60 °C, jinak by
došlo k úhynu potebných pdních organism a proces kompostování by trval podstatn delší dobu.
Â Po dokonení procesu kompostování teplota poklesne asi na 38 °C. Zaíná zrání kompostu,
které trvá asi 2 msíce. Bhem celého zrání je teplota konstantní.
Â Vlhkost kompostu není poteba nijak mit: bude-li povrch kompostu suchý, kompost zalijeme,

pokud se po jeho stlaení v prohlubni vytvoí malé bazénky, je píliš vlhký.
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