HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2012

èíslo 4

roèník 18

cena 2 Kè

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

Jaro u je v plném proudu

Otevøel se druhý bìh projektu INTEGRA-CE
Ve tøetím únorovém týdnu se rozbìhly nové turnusy podporovaného zamìstnávání
projektu INTEGRA-CE, který realizuje za podpory evropských fondù sdruení
RES-SEF, o. s.
Sluba je k dispozici mladým nezamìstnaným lidem do 25 let ve støediscích v Šumperku, Zábøehu, Mohelnici a v Hanušovicích.
Projekt pomáhá mladým nezamìstnaným, kteøí mají základní vzdìlání, se získáním
vhodného pracovního uplatnìní na trhu práce vytvoøením nových pracovních míst ve
spolupráci s agenturou práce. Nová místa jsou po dobu 6 mìsícù podpoøena pøíspìvkem z ESF OP-LZZ na mzdové náklady a odvody. Úèastníci projektu se zapojí do aktivit vstupem do teoretické pøípravy, na kterou navazuje 3 mìsíèní placená stá na
tréninkovém pracovišti. Do projektu se mùe zapojit souèasnì a 16 úèastníkù a úèast
v projektu nahrazuje povinnost výkonu veøejné sluby.
Zájemci o vstup do projektu se mohou informovat na webových stránkách sdruení
www.res-sef.cz, pøípadnì se mohou informovat telefonicky na èísle 777 720 781 u vedoucí støediska Bc. Lenky Davidové, DiS.
Moto sluby: „Neiji, abych pracoval, ale pracuji, abych il.“
Projekt „INTEGRA-CE formou APZ na okrese Šumperk“ je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního
rozpoètu ÈR, registraèní èíslo: CZ.1.04./3.3.05/68.00140.
(pokraèování na 3. stranì)

Mìstská knihovna Hanušovice - PRODEJ VYØAZENÝCH KNIH
od 2.dubna 2012 pondìlí, støeda, pátek 9.00-12.00, 13.00-18.00

ZÁPIS DÌTÍ DO MŠ HANUŠOVICE
Zápis dìtí na školní rok 2012/2013 do Mateøské školy
v Hanušovicích probìhne dne 11. 4. 2011
od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. v budovì MŠ.
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí pøi zápisu obèanský prùkaz
a rodný list dítìte.
Mateøská škola mùe pøijmout pouze dítì, které se podrobilo pravidelným oèkováním a jeho zdravotní a psychický stav dovoluje nástup do pøedškolního vzdìlávacího zaøízení.
Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete nalézt na
http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pøijímány jsou zpravidla dìti od 3 let (tzn. pokud nejpozdìji do 31. 8. 2012 dovrší vìk 3 let).
-mš
Srdeènì se na vás tìšíme
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Sbìr papíru
se uskuteèní 23. 5. 2012
od 8.00 do 16.00 hod.
u vchodu do tìlocvièny.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Firma Leo-mix

objednává na jaro 2012
tyto druhy drùbee:
- kuøice Dominant
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- husokaèeny
- brojlerová kuøata
Informace na prodejnì
Ovoce-zelenina, Hlavní 88
(vedle PENNY),
tel. 583 232 284
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
33. jednání - 5. 3. 2012
- schválila program zasedání RM dne 5. 3. 2012
- schválila ádost o prodlouení termínu plnìní usnesení
RM è. 474/30/2012 bod b) do 15. 4. 2012
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 1600, 1599/1,
866/9 a 866/11 o celkové výmìøe 204 m2 v kú. Hanušovice
- navrhla konkrétní osoby ke spolupráci v souèinnosti s POLICIÍ ÈR ÚO Šumperk
- rozhodla, aby se vedlo jednání o zmìnu výše finanèní náhrady za zøízení vìcného bøemene na pozemku pè. 544 PK,
545 PK a 664 v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila ukonèení smlouvy o pronájmu pozemkù pè.
151/6; 151/12; 889/2 a 889/20 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pè. 159/2 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemních smluv o pronájmu pozemku
pè. 866/9 v kú. Hanušovice a schválila zveøejnit zámìr mìsta
pronajmout èásti pozemku pè. 866 o výmìøe 58 m2 a 70 m2
v kú. Hanušovice
- uloila zveøejnit nabídku volných bytù na úøední desce
mìsta Hanušovice
- schválila poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta
Hanušovice na akci „Rychtáøské døevosochání“
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na zájezd pro
dùchodce
- schválila rozpoètovou zmìnu na pøedfinancování dotace
z Operaèního programu ivotního prostøedí projektu Zkvalitnìní systému separace odpadù ve mìstì Hanušovice
- schválila pøedloený návrh na zmìnu pokladních hodin
v pokladnì mìsta Hanušovice
- schválila vnitøní smìrnici mìsta Hanušovice è. 1/2012 o
poskytování dovolené
- rozhodla ve vìci ádosti Svazu tìlesnì postiených o
uívání Kulturního domu Hanušovice
- schválila dva promítací dny v mìsíci v kinì Mír Hanušovice na základì ádosti H. O., s. r. o.
- schválila nabídku na vystoupení divadelních souborù
v Domì kultury Hanušovice
- schválila cenovou doloku pro rok 2012 pro cenovou lokalitu domovních kotelen pøedloenou firmou SATEZA od
bøezna 2012; RM uloila starostce cenovou doloku podepsat

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

- schválila Dohodu o údrbì a opravách kanalizace mezi mìstem Hanušovice a ŠPVS Šumperk; RM uloila starostce dohodu
podepsat
- schválila ádost a souèasnì zpracovatele ádosti o podporu
na zateplení, výmìnu oken a dveøí na budovì MÚ Hanušovice
- zrušila usnesení RM è. 449/28/2011
- zrušila usnesení RM è. 390/25/2011
- rozhodla o navýšení finanèních prostøedkù ZŠ a MŠ Hanušovice a na základì tohoto provést rozpoètovou zmìnu
- navrhla, aby ZM Hanušovice pøijalo konkrétní termín realizace nápravného opatøení vyplývajícího z kontroly výkonu samostatné pùsobnosti provedené u mìsta Hanušovice ze strany
MV
- rozhodla poskytnout spoleènosti RES-SEF, o. s. Šumperk finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o schválení pøíspìvku z KÚ Olomouckého kraje pro JSD Hanušovice
- vzala na vìdomí odpovìï ÈD regionální správy majetku,
Olomouc ve vìci postupu pøi pøípadném prodeji pozemku pè.
1577/4 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku inventarizace majetku
mìsta Hanušovice k 31. 12. 2011
- vzala na vìdomí zprávu o nápadu trestné èinnosti a stavu veøejného poøádku ve sluebním obvodì OOP Hanušovice za rok
2011
- vzala na vìdomí nabídku na odkoupení nárokù mìsta Hanušovice vùèi spoleènosti ÈEZ - ve vìci rozhodne zastupitelstvo
mìsta
- vzala na vìdomí informaci ohlednì øešení problematiky signálu TV v Hanušovicích
- vzala na vìdomí informaci o ekonomickém auditu na mìstì
Hanušovice
34. jednání - dne 12. 3. 2012
- schválila program zasedání RM dne 12. 3. 2012
- schválila ukonèení pracovního pomìru dohodou bez nároku
na odstupné k 30. 4. 2012
- schválila bezplatný pronájem DK Hanušovice na akci
„Šibøinky 2012“ Fotbalovému klubu Hanušovice dne 24. 3. 2012
- schválila bezplatný pronájem DK Hanušovice na akci pro
dìti – maškarní bál, dne 17. 3. 2012 Obèanskému sdruení K2
Hynèice
-mú

Poradní den:
pátek od 16.30 do 18 hodin
Èerven 2012 - 29. 6.
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
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ZŠ a MŠ Hanušovice informuje

Úspìch naší recitátorky

Blahopøejeme

Ve ètvrtek 15. bøezna 2012 se uskuteènilo v Šumperku okrskové kolo recitaèní soutìe. Ve 4. kategorii ákù
8.-9. tøíd získala 3. místo Romana Winterová, ákynì
8. A tøídy. Naší recitátorce gratulujeme a pøejeme jí
mnoho úspìchù pøi reprezentaci školy v okresním kole
v recitaci v Šumperku.

Hodnì zdraví, štìstí, lásky a pohody
k ivotnímu jubileu,
70. narozeninám,
které dne 17. 4. 2012 oslaví

Vladimíra ídková, uèitelka èeského jazyka

pøeje manelka a dìti s rodinami.

pan Ernest Rajnoha,

Obèanské sdruení K2 Hynèice ve spolupráci s p. Grivalským poøádá
dne 5. 5. 2012 v Hynèicích na Moravou

„Pohádkový les s veèerním pálením èarodìjnic“
Zaèátek 13.30 hod
Program:
13.30 hod. - Pohádkový les
- Bleší trh
- Dìtské hry
17.00 hod. - Prùvod masek
- Zapálení vatry
18.00 hod. - Taneèní zábava

Bohaté obèerstvení zajištìno.
Autobus bude pøistaven v 13.15 hod zastávka u
viaduktu a zastávka Potraviny Hanušovice.
Vìci na bleší trh pøijímáme od 10. 4. do 27. 4.
v informaèním centru Hanušovice
(vše mimo obleèení a obuv).

Mladí nezamìstnaní mají šanci u INTEGRY - (dokonèení z 1.strany)
Projekt INTEGRA-CE je program urèený mladým lidem ve vìku 15-25 let, kteøí mají základní, nedokonèené støední nebo støední odborné vzdìlání. V polovinì února probìhly úvodní schùzky v Hanušovicích, Zábøehu, Mohelnici a v Šumperku.
V rámci projektu se zapojení úèastníci pøipraví na nástup do zamìstnání, zorientují se na volném trhu práce. Realizátor projektu,
agentura sociálních slueb RES-SEF, o. s. nabízí rovnì kariérové poradenství, pøedevším pøi volbì zamìstnání, a test pracovních
pøedpokladù. Navíc zprostøedkuje tøímìsíèní placené stáe u uchazeèem vybraného zamìstnavatele. Pro dvacet úèastníkù pak bude
vytvoøeno nové pracovní místo. Dále projekt nabízí pracovnì – právní poradenství, poradenství v oblasti osobnostního rozvoje, základní sociální poradenství.
„Pomùeme také øešit rùzné otázky, krize a problémy související nejen s prací. Pomùeme a podpoøíme klienta pøi hledání zamìstnání i pøi zmìnì ivotního stylu. Zamìøujeme se i na pomoc pøi získávání rekvalifikace nebo dalšího vzdìlávání,“ uvedla Lenka
Davidová z RES-SEFu s tím, e veškeré sluby jsou pro zájemce zdarma.
Zájemci mohou kontaktovat Bc. Lenku Davidovou, DiS. (vedoucí sluby) na tel. 777720781.
Projekt „INTEGRA-CE formou APZ na okrese Šumperk“ je financován z prostøedkù ESF prostøednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR, registraèní èíslo: CZ.1.04./3.3.05/68.00140.
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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Zahrádkáøi, zkuste pìstovat
zeleninu s Mìsícem
(pokraèování z minulého èísla HN)

Mìsíèní kombinace
Pøi zahradnièení mùeme všechny tyto síly (dorùstající D, souvající C, stoupající S, klesající K) kombinovat. Nejlépe si to ovìøíte na zeleninì.
Pøíklady:
Sázíme-li pøi dorùstajícím Mìsíci a zároveò klesajícím (D+K),
pùsobí mìsíèní síla jak na tvorbu koøene, tak na rozvoj nadzemní
èásti rostliny.
Sázíme li pøi couvajícím a klesajícím (C+K) Mìsíci, podpoøí se
tvorba koøene. Sázíme vše, co plodí pod zemí.
Tyto kombinace – D+K nebo C+K – jsou pro setí a sázení
nejvhodnìjší.
Sázíme-li pøi dorùstajícím a stoupajícím Mìsíci (D+S), roste
rychle horní èást rostliny a zelenina se vìtšinou hodí k okamité
spotøebì.
Sázíme-li pøi couvajícím a stoupajícím Mìsíci (C+S), vzniká
pnutí, které vede k pomalejšímu rùstu. Je tam rozpor v tom, e Mìsíc táhne rostlinu dolù i nahoru.
D+S vyuíváme pøi sklizni, zelenina i ovoce jsou šavnaté –
brzy se však kazí.
C+S je nejvýhodnìjší dobou pro sklizeò a uskladnìní, zavaøování a konzervování. Zelenina i ovoce jsou šavnaté, nekazí
se a dlouho vydrí.

Mìsíc ve zvìrokruhu
Kadého znamení zvìrokruhu, kterým Mìsíc prochází, je spojeno s jedním ze ètyø ivlù a kadý ivel ovlivòuje urèitou èást
rostliny. Chceme-li podpoøit rùst urèité èásti rostliny, vìnujeme se
jí ve znamení, která tuto èást ovlivòují.
Oheò je ivlem Berana, Lva a Støelce – má vliv na plod.
Zemì je ivlem Býka, Panny a Kozoroha – má vliv na koøen.
Vzduch je ivlem Blíencù, Vah a Vodnáøe – má vliv na kvìt.
Voda je ivlem Raka, Štíra a Ryby – má vliv na list.
Je-li Mìsíc v urèitý den v ohnivém znamení, zušlechujeme,
roubujeme, proøezáváme a popøípadì pøihnojujeme „C“.
Je-li Mìsíc ve znamení zemì, sejeme, sázíme, okopávám, pøihnojujeme „C“.
Je-li ve znamení vzdušném, sázíme a pøihnojujeme „C“.
Je-li ve vodním znamení, zaléváme. Má-li však rostlina pøebytek vody, stává se „lenivou“ a pro slabý koøenový systém se èasto
vyvrací.
Chcete-li na jaøe záhon zbavit plevele, zryjte ho 29.-30. dubna,
je to v dobì dorùstajícího Mìsíce a znamení Lva, v tomto znamení
vyklíèí kadé semínko. Podruhé pùdu obrate 10.-11. kvìtna, Mìsíc couvá a je ve znamení Kozoroha, ten znièí všechna vyklíèená
semena. Potøetí obrate pùdu 29.-30. kvìtna a pøipravte záhon na
setí, Mìsíc dorùstá a je ve znamení Panny, ta zase nechá vyklíèit
semena. Druhá monost se naskytuje – viz tabulku.
První orba 26.-27. kvìtna (Lev), druhá orba 6.-7. èervna (Kozoroh) a potøetí obrácení s pøípravou záhonu 25.-26. èervna, souèasnì sejeme mrkev (Panna). Doporuèuji druhou alternativu pro
delší dobu mezi první a druhou orbou a je monost vyklíèení více
semen. Petrel doporuèuji sít na podzim, protoe má delší dobu
klíèení a dosáhneme vìtší úrody.
Proti hrabošùm doporuèuji pøi tøetím obracení pùdy do kadé
øady vloit do tøí míst psí chlupy. Pøi nedostatku psích chlupù se mi
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osvìdèil nejen u zeleniny, ale i výsadby stromkù na malé kousky
rozdrcený naftalín.
V obchodech mùete koupit bateriové akustické odhánìèe hrabošù. Zjistil jsem, e jsou nespolehlivé. V kníkách doporuèují
sypat do dìr draselnou sùl. Ta pøi rozpouštìní vyluèuje chlor, který zapáchá a mìl by hraboše vypudit. Ti se brání tím, e chodbu zasypou a vyhrabou si novou. Tak jsem se vrátil k otráveným
granulím. Kdy jsem objevil díru, nasypal jsem do ní granule, pak
jsem vidìl, e se vlhkem rozpadají. Teï to dìlám tak, e do nory
vsunu vodovodní hadici, do té nasypu nìkolik granulí a vyfouknutím je zanechám v kryté chodbì. Pro jistotu to udìlám i na druhou stranu. Hadici staèí do nory zasunout 50 cm, nevýhodou je, e
se hlínou ucpává. Pokud se týèe hubení hmyzu, je nejlepší úplnìk
a dál couvající Mìsíc. Proti škùdcùm na povrchu je dobré, kdy
Mìsíc stojí v Raku, ale vhodná jsou i znamení Blíencù a Støelce.
Pøi okopávání v dorùstajícím i couvajícím Mìsíci se vyhýbám
znamení Lva, Panny a Raka. V couvajícím Mìsíci je nejlepší na
okopávání znamení Kozoroha, pak Berana, Býka, Vodnáøe a Váh.
K okopávání pouívám trojzubý kultivátor, který mám seøízený
tak, e všechny hroty jsou ve stejné výši. Motyku pouívám ve
znamení Býka, Vodnáøe a Váh. V dorùstajícím Mìsíci okopávám
mìlce, v couvajícím hloubìji. Pøed pletím záhon pokropím, kdy
se hlína pøestane lepit na náøadí, kultivátorem abinec a jiný plevel
vytáhnu, ani bych rozvìtvený koøen pøetrhl. Protoe abinec
kvete kadý mìsíc, musí se to èasto opakovat. Plevel lze hubit
Roundupem postøikem, vznikají však vypálená místa. Nejlepší je
neøedìný roztok nakapat kapátkem ke koøínku nebo na srdíèko
rostliny. Naleznete-li, e vám v nevhodném místì roste náletový
stromek a nejde u vytáhnout, staèí, kdy ho pøeøíznete a natøete
koncentrovaným roztokem. Ušetøíte tak spousty penìz. V roce je
však jeden zvláštní den – 18. èerven, do dvanácti hodin, poledne
(jedna hodina letního èasu). Všechny køoviny a plevele odstranìné v nìkolika hodinách u nikdy nevyrostou a jejich koøeny
shnijí. Milé sleèny a paní, to platí i pøi depilaci, tak dejte pozor, a
nejste bez oboèí.
Pøi úplòku nepracujte s pùdou, rostlinami ani stromky, pokud se poškodí, uschnou. Naopak v novoluní je výjimka (je dobré omezit práci na zahradì) – rostliny, stromky, které jsou
nemocné a chøadnou, lze ve vìtšinì pøípadù ošetøit. Špièka by
mìla být odstranìna tìsnì nad postranní vìtví. Pøi úplòku, novoluní a v uzlových znameních (Støelec a Blíenci) dochází ke zmìnám poèasí, dále v ohnivých znameních jsou teplé dny, ve
vzdušných jsou dny svìtlé, v zemských bývá chladno a ve vodních dnech pršívá.
Moji pøedkové pouívali k hnojení hnùj, moèùvku (to se ještì
tolik nedbalo na ivotní prostøedí), superfosfát a s mírou stopové
prvky. Já moèùvku pouívám, samozøejmì pøi úplòku, a není nic
cítit. Nìco jiného je toté provést v dorùstajícím Mìsíci a nebo novoluní. To si snadno ovìøíte, kdy k vám pøijede fekální vùz. Místo draselné soli pouím k hnojení síran draselný, který je vhodný
pro petrel a celer, je však vhodnìjší i pro jiné plodiny, protoe neobsahuje chlor. Místo síranu se dá pouít i kuchyòská sùl, duiny
jsou pak mìkèí. Do deseti litrù staèí jedna èajová lièka. Nejvhodnìjší doba k hnojení pro koøeny je znamení Panny a Kozoroha, pro
plody Berana a Støelce.
Ještì bych chtìl sdìlit svùj poznatek k pìstování zeleniny.
Pekingské zelí je plodinou krátkého dne, proto je lepší je vysazovat v ranném podzimu, dosáhnete pìkné hlávky a nevybíhá do
kvìtù. Nejlepší je, kdy si vypìstujete všechnu sadbu sami ve
vhodný den. Zaseté semeno v pravý èas je zárukou dobré úrody.
Zakoupená sadba je zasetá, kdykoli se to majiteli hodí, tak i pøesazení v „dobrý den“ není to pravé oøechové. Pohledem do tabulky
si zjistíte, kdy sázet a kdy sklízet.
Co jsem napsal, berte jako návod, nikoli jako dogma.
(dokonèení na 5. stranì)
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Zahrádkáøi, zkuste pìstovat
zeleninu s Mìsícem

Nepøíznivé: kompotování, zavaøování a uskladòování, vysazování salátu

(dokonèení ze 4. strany)

Vzdušná znamení

Ohnivá znamení
BERAN
Dny berana jsou dny plodu se stoupající silou.
Velmi pøíznivé: setí a sázení všeho, co má rùst rychle a je urèeno k okamité spotøebì, zušlechování ovocných stromù a
keøù pøi „D“ Mìsíci, sklizeò zeleniny (vytaení ze zemì)
Pøíznivé: hnojení zeleniny a stromù pøi úplòku a „C“ duben
a záøí, prùklest ovocných stromù a keøù pøi „C“
Nepøíznivé: ukládání zeleniny do sklepù
LEV
Dny lva jsou dny plodu s klesající silou. Lev je nejohnivìjší a
vysušující znamení v celém zvìrokruhu – zalévat, je-li potøeba
Velmi pøíznivé: sbírání bylin posilujících srdce, prùklest
stromù, pøi „C“ vhodné dny pro zimní øez
Pøíznivé: vysévání trávníku pøi „D“, sázení zeleniny, která se
snadno kazí, setí kukuøice, sázení stromù a keøù, zušlechování
stromù pøi „D“ na jaøe
Nepøíznivé: pouívání umìlých hnojiv
STØELEC
Dny Støelce jsou dny plodu a uzlový bod mezi stoupající a
klesající silou.
Velmi pøíznivé: sázení a setí všech plodin a popínavé zeleniny
Pøíznivé: prùklest ovocných stromù a keøù na jaøe pøi „C“,
hnojení zeleniny a ovoce na jaøe pøi úplòku a „C“, boj proti škùdcùm ijícím na povrchu zemì
Nepøíznivé: sekání trávy a pletí plevele, vysazování salátu

Znamení zemì
BÝK
Dny Býka jsou dny koøene se stoupající silou.
Velmi pøíznivé: setí a sázení keøù, køovin a koøenové zeleniny, všechno roste pomalu, bude trvanlivé, sklizené plody jsou
vhodné do zásoby
Pøíznivé: zaloení hnojištì nebo kompostu pøi „C“ kvìten a
øíjen, boj proti hmyzu, který ije v zemi, dodateèní hnojení kvìtin se slabými koøen, konzervování a ukládání koøenové zeleniny a plodù do sklepa
PANNA
Dny Panny jsou dny koøene s klesající silou, jsou to nejlepší
dny pro témìø všechny práce na zahradì, na poli a v lese související se sázením, pøesazováním a novým vysazováním.
Velmi pøíznivé: všechny práce související se sázením, vysazováním a setím, Zemì nechá všechno vzejít, vysazování stromù, které mají být vysoké, vysazování keøù a køovin, které mají
rychle rùst, pøesazování starých stromù – jaro, podzim, pøesazování a nové vysazování balkonových a pokojových rostlin, vysévání trávníkù pøi „D“, vysazování podnoí pøi „C“
Pøíznivé: zakládání hnojištì a kompostu pøi „C“, všechny
druhy hnojení, boj proti hmyzu, co ije v zemi, dodateèné hnojení kvìtin se slabými koøeny, zasazování sloupkù do plotu,
vyváení hnoje
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BLÍENCI
Dny Blíencù jsou dny kvìtù a uzlový bod mezi stoupající a
klesající silou.
Velmi pøíznivé: sázení a setí všeho, co se má pnout
Pøíznivé: sázení a vysazování kvìtin, boj proti škùdcùm, dodateèní hnojení kvìtin, které u nechtìjí kvést
VÁHY
Dny Váh jsou dny kvìtù s ubývající silou. Je to neutrální znamení, skoro pro ádnou práci na zahradì není tento den zvláš
pøíznivý nebo nepøíznivý.
Pøíznivé: setí a sázení kvìtina a léèivých bylin, dodateèní
hnojení kvìtin, pletí plevelù
VODNÁØ
Dny Vodnáøe jsou dny kvìtù se stoupající silou. Je však pro
všechny zahradnické práce nevhodné, je dobré dìlat jen to nejnutnìjší. Vodnáø je na zahradì spíše neplodný.
Pøíznivé: zkypøit pùdu pro následující pletí
Nepøíznivé: pøepichování, pøesazené rostliny nezakoøení a
vyvrátí se
Pøi všech vzdušných znameních nezaléváme, šíøí se škùdci.

Vodní znamení
RAK
Dny Raka jsou dny listu s klesající silou.
Velmi pøíznivé: sázení a setí listové zeleniny, salát zasetý
nebo pøesazení pøi „C“ vytvoøí pìknou hlávku, boj proti škùdcùm na povrchu zemì
Pøíznivé: sekání trávy, zvláštì pøi „C“, zalévání kvìtù, záhonù, stromkù a keøù, hnojení kvìtin pøi „C“
Nepøíznivé: sázení a setí rostlin, které mají rùst do výšky,
prùklest ovocných stromù a keøù pøi „D“, zvláš na jaøe, Rak na
jaøe v úplòku je zvláš nepøíznivý pro ukládání do sklepa, skladování a konzervování
ŠTÍR
Dny Štíra jsou dny listù s klesající silou.
Velmi pøíznivé: setí a sázení listové zeleniny, boj proti slimákùm pøi „D“
Pøíznivé: sázení a setí listové zeleniny, sekání trávy, zalévání
kvìtin, záhonù a stromù, hnojení trávy – ne zeleniny
Nepøíznivé: prùklest ovocných stromù a keøù, zvláštì na jaøe
pøi „D“
RYBY
Dny Ryb jsou dny listù se stoupající silou. Všechno, co se
v tyto dny sklidí, by mìlo být co nejdøíve spotøebováno.
Pøíznivé: setí a sázení listové zeleniny, zalévání rostlin, sekání trávy, hnojení zeleniny, sázení brambor
Nepøíznivé: prùklest ovocných stromkù a keøù na jaøe pøi
„C“, konzervování a uskladòování

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

Mistrovství Èeské republiky v tlaku v lehu Masters
Dne 18. 2. 2012 se v elechovicích nad Døevnicí konalo 8. MÈR v tlaku v lehu (benè pres) dorostencù, juniorù, muù a en Masters (kategorie muù a en nad 40 let), kterého se zúèastnil i náš závodník Lubomír Rùièka, a to ve váhové kategorii do 120 kg.
V konkurenci 78 závodníkù se náš závodník neztratil a ve své váhové kategorii obsadil 2. místo za výkon 210kg. Svým výkonem si
tak vylepšil svùj dosavadní osobní rekord o 20 kg a stal se tak dritelem Mistrovské výkonostní tøídy.
MÈR se celkovì zúèastnilo 78 závodníkù. Nejstarší závodník mìl 69 let a nejmladší 16 let. V absolutním poøadí náš závodník obsadil pìkné 9. místo.
Závìrem bychom rádi podìkovali všem našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu Lubomír Rùièka

Autoškola
Pavel Lenhart - Hanušovice
Nabízíme výuku a výcvik potøebné pro získání øidièského
oprávnìní skupiny B (osobní automobil)

Statek Ptaèí kámen ve lebu
nabízí jehòata ke spásání i na poráku
(poráka moná).
Odbìr jehòat od kvìtna.
Objednávky a informace
na tel. 606 399 833.

Našim ákùm poskytujeme uèebnice a výukový software
Výuka teorie na uèebnì kadé úterý v 16.00 hod.
Adresa: ZŠ Hanušovice (jídelna)
Mobil: 605 934 218, 602 515 666
Email: lenhartp@seznam.cz

PRONAJMU byt 1 + 1 v centru
Hanušovic.
Cena 3.000,- Kè + inkaso.
Tel. è. 733 767 227

Pronajmu byt 3+1 v centru Hanušovic

7

Prodej brambor
Zemìdìlská farma Jandrt, Hanušovice
Konzumní brambory
Odrùda: Rosára - lutomasá, pøílohová, varný typ A
Princess - lutomasá, pøílohová, varný typ B
Balení: 10 kg, 25 kg

(vedle Penny).

Krmné brambory

Nájemné vèetnì poplatkù 7.000,- Kè
Volný ihned. Tel. è. 602 430 031

Balení: 50 kg, cena: 150 Kè/1 q

podatelna@mu-hanusovice.cz

Kontakt: 583 231 374, 604 204 905
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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
Hledám douèování AJ pro syna, studenta SŠ.
Nabídky volejte na 775 467 974.

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 dubnu 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Vzpomínáme
,,Dny plynou jak tiché øeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout"
Dne 17. 4. 2012 by se doila 59 let

paní Otilie Janovcová, Milada
Široká, ofie Angerová, Marie
Pøibylová, Anna Gronychová,
Anna Olbortová, Jitka
Vaškovièová, Jana Vaøáková,
Pavla Rulíšková, Jarmila
Hladilová, Helena Grivalská,
Marcela Polášková,
Dáša Durïáková a Vìra
Olbortová;

paní Ladislava Dávidová.
Stále vzpomínají dìti s rodinami,
tatínek, sestra s rodinou a bratøi.

Vzpomínka

Dne 16. 4. 2012 si pøipomeneme 20. smutné výroèí, kdy nás navdy opustil

pánové Josef Vavøín, Ernest
Rajnoha, Josef Král, Josef
Hájek, Miroslav Koela, Milan
Štefka, Pavel Opravil,
Bohuslav Diviš a Stanislav
Valigura.

pan Jiøí Friedrich.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají maminka se sestrou.

Vzpomínka

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

„Utichlo zlaté srdce,
a starostlivé oèi,
zavøely se navdy.“
Dne 13. dubna 2012 si pøipomeneme
1. smutné výroèí úmrtí naší
maminky, babièky a prababièky,

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

paní Margity Váòové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S látkou a hlubokou úctou, syn a vnouèata s rodinami.

Vzpomínka na rodièe

Vzpomínka

Hvìzdy Vám nesvítí, sluníèko nehøeje,
u se nám, rodièe, nevrátíte,
u není nadìje.
Pusto je bez vás, smutno je stále,
chybíte nám, chybíte nám všem.
Dne 18. dubna a 16. srpna 2012
vzpomeneme na 8. výroèí úmrtí
našich milujících rodièù,

Dne 3. dubna vzpomeneme
3. výroèí úmrtí

Arnošta a Ladislavy Homolových.
S láskou na Vás stále vzpomínají dcery Laïka a Jana s rodinami. Kdo jste je
mìli rádi, vzpomínejte s námi.
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pana Josefa Fobera.
S láskou vzpomínají manelka,
dìti a vnouèata.
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Cestování po Evropì
Nìkteøí ho nazývají „Afroditiným ostrovem“, protoe právì
tady se podle legend z vln zrodila bohynì Afrodité. Jiní mu zase
øíkají „Ostrov høíchu“, to podle divokých historek z noèního ivota
v Agia Napì. Øeè je o ostrovì Kypr, jeho historie je neustálým
bojem o nadvládu – poèínaje Øímany, Janovany, Benátèany, vlády osmanských Turkù a po Brity. Dnes a na menší tøenice mezi
Øeky a Turky ostrovu jednoznaènì vládnou turisté.
Kdy nebudeme poèítat osídlení z mladší doby kamenné a
doby bronzové a pøítomnost Fénièanù, „velká“ historie Kypru zaèíná okolo roku 1 200 pø.n.l., kdy na ostrov dorazili osadníci
z pevninského Øecka a vznikla zde první drobná království. Ostrov pak postupnì ovládli Asyøané, Egypané i Peršané. V roce
58 pø.n.l. se Kypr stal souèástí øímského impéria. Na zaèátku našeho letopoètu se na ostrovì objevilo køesanství a není bez zajímavosti, e odtud pochází Barnabáš, který doprovázel na
cestách sv. apoštola Pavla. Po rozdìlení øímské øíše pøipadl ostrov pod byzantskou øíši. A pak historie nabrala poøádný spád: pøišel vpád Arabù a drancování v 7. století, návrat pod vliv
Byzancie, následný prodej Kypru templáøùm, dlouhá vláda francouzských Lusignanù, kteøí jako katolíci vytlaèili ortodoxní mnichy do hor. Poté tu vládli Benátèané a od roku 1570 osmanští
Turci. Ti zde zùstali a do roku 1878, kdy ostrov pøešel pod britskou správu. Opravdu nezávislá Kyperská republika ale vznikla
a v srpnu roku 1960, nicménì pøechod z britské kolonie na nezávislý stát nebyl vùbec jednoduchý. To proto, e území bylo a
dosud je etnicky rozdìleno – na jihu ije øecká vìtšina, na severu
turecká menšina. V roce 1967 konflikt vyvrcholil vpádem turecké
armády do severní èásti. Všechno vyústilo v násilné rozdìlení
zemì na øeckou Kyperskou republiku a Severokyperskou tureckou republiku, kterou ovšem kromì Turecka neuznává ádný
stát na svìtì. Kdy Kypr a Turecko poádali o vstup do Evropské
unie, zaehla se nadìje na opìtovné sjednocení ostrova. Jedná-

ní však opìt uvázly na mrtvém bodì. V poslední dobì se však objevují mírné náznaky v oteplování vztahù mezi odvìkými rivaly.
Nutno ještì dodat, e Kyperská republika je od roku 2004 èlenem
EU a od roku 2008 i èlenem eurozóny.
Hlavním mìstem ostrova je Nikósie. Nebo snad Lefkósie? To
toti záleí na tom, jestli fandíte kyperským Øekùm nebo Turkùm.
Mìsto má kromì èetných historických památek ještì jednu zajímavost. Je po pádu berlínské zdi posledním rozdìleným mìstem Evropy. Tato skuteènost se sice díky nonstop otevøenému
hraniènímu pøechodu do severní poloviny zemì v ulici Ledra pomalu mìní, ale návštìva Zelené linie, kterou støeí vojáci mírových sil OSN, dodnes vyvolává tak trochu stísnìné pocity. Zelená
linie je toti se svými opuštìnými a rozpadajícími se domy ponìkud strašidelným pásmem nikoho, je to ale ochranné nárazníkové území, které spravedlivì rozdìluje øeckou a tureckou èást
mìsta. Pøíštì se na Afroditin ostrov vrátíme.

Toulky po okolí

dobì ilo zhruba 2500 obyvatel a údajnì prý kadý desátý praktikoval církví i úøedními orgány zakázanou magii. Mezi lidmi
proto panoval obrovský strach a velmi se rozšíøilo udavaèství,
korupce a vydírání. V nové expozici jsou také zápisy z autentických výpovìdí muèených. Souzených bylo celkem 250 údajných èarodìjnic a prokazatelnì jich bylo 190 popravených,
vìtšina upálena na hranici.O nesmírné krutosti svìdèí i fakt, e
nejmladším odsouzeným bylo teprve osmimìsíèní dítì.
Je tøeba taky pøipomenout, e pøi tehdejším správním rozdìlení byl Jeseník souèástí nyského kníectví. Kopie zápisù ze
soudních procesù s údajnými èarodìjnicemi tak leely ve
státním nebo arcidiecézním archivu ve Wroc³awi. Zatím si nikdo nedal tu práci tyto zdroje pøivézt do naší republiky. Jednání
s polskou stranou byla pomìrnì zdlouhavá. Vloni v létì se podaøilo pøivézt skeny tìchto dokumentù a listiny zaèaly být pøepisovány z kurentu do staronìmèiny, z ní do souèasné nìmèiny a
následnì do èeského jazyka. Na této mravenèí odborné práci se
podílela muzejní historièka Michaela Neubauerová a Jan Štìpán z olomouckého archivu. Informace z tìchto dokumentù
jsou tak zcela nosnou záleitostí celé expozice.
Od nové expozice si muzeum slibuje zvýšení návštìvnosti. O
významné kapitole z dìjin Jesenicka dosud nebylo k dispozici
pøíliš odborných informací, take nová expozice je i splátkou
urèitého dluhu veøejnosti. Vedle tuzemských návštìvníkù v muzeu oèekávají i zájem zahranièních turistù, zejména z Polska.

Lázeòské mìsto Jeseník se snaí lákat návštìvníky a turisty
stále novými projekty. Proto novou unikátní stálou expozici Èarodìjnické procesy na Jesenicku otevøelo místní Vlastivìdné
muzeum zaèátkem letošního února ve sklepeních Vodní tvrze.
Náklady na vybudování dosáhly èástky osmi miliónù korun a
uhradil je Olomoucký kraj. Pokrok se nezastaví ani v této oblasti, a tak je expozice vybavena nejmodernìjší technikou. Návštìvníky provádí audioprùvodce, ve sklepeních zase mùete
zhlédnout film o první obìti èarodìjnických procesù na Jesenicku Barboøe Schmeidové, a to speciální technologií, která vytváøí tenkou zástìnu suché mlhy, slouící jako prùsvitná
projekèní plocha. Prezentované obrazy tak jakoby plují vzduchem a to ovlivòuje proitek návštìvníkù. Po promítnutí se dozvíte, e toto zaøízení je prvním tohoto druhu v naší republice.
Základem vlastní expozice jsou nejen nejrùznìjší muèící nástroje, ale pøedevším autentické dokumenty ze 17.století, které
sem byly pøivezeny z archívù v Polsku. Nechybìjí ani repliky
muèicích nástrojù, nìkteré si mohou návštìvníci dokonce vyzkoušet. Uvidíte zde napøíklad masku hanby, kovový roubík
nebo takzvané houslièky, co je døevìná konstrukce, kterou
mìly kolem krku nasazenou èarodìjnice pøi prùvodu mìstem.
Nutno té pøipomenout, e jesenické èarodìjnické procesy, které se konaly v létech 1622–1684, svou krutostí a rozsahem výraznì pøedèily procesy na Šumpersku. V této oblasti v uvedené
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2012
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Slušnému èlovìku, popøípadì matce s malým dítìtem
pronajmeme malý krásný nový byt 2+1 v podkroví
cihlového domu na Hlavní ulici v Hanušovicích.
Topení plynem, pùda, kùlna, zahrada.
Zanechte SMS na tel. 732 529 775.
Sbìratel shání vojenské vybavení z 2. svìtové války
(i pøedváleèné) – zbranì, helmy, opasky,
bodáky, uniformy, vyznamenání apod.
Tel. 739 051 419.

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hp
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Obèanské sdruení K2 Hynèice
poøádalo dne 9. 3. 2012 MD aneb èaj o páté v Domì kultury v Hanušovicích.
Tímto bychom chtìli podìkovat Radì mìsta Hanušovice, která naší organizaci poskytla
prostory kulturního domu zdarma.

Naše zdraví (1)
Zdraví èlovìka je snad ten nejvìtší dar pro kadého z nás. Mùete mít hodnì penìz, luxusní vilu, nejdraší automobil, jezdit na
exotické dovolené, ale jestlie máte závanìjší zdravotní potíe, je vám luxus k nièemu. Proto je tøeba se svému tìlu náleitì vìnovat, zdravì jíst a pokud mono nekouøit, nadmìrnì nekonzumovat alkohol, vyhýbat se drogám.
Na kadého èlovìka, na nìkterého døíve, na jiného a v pozdìjším vìku, pøijdou zdravotní problémy. Vìtšina lidí se obrátí na svého lékaøe, ale v poslední dobì je mezi námi dosti tìch, kteøí vyhledávají alternativní léèbu, to je léèba pomocí akupunktury, homeopatie, Reiki, urinoterapie, enzymoterapie, kineziologie, léèba kameny a magnetizmem, léèba pomocí vyhladovìní a také ta
nejrozšíøenìjší a podle našich babièek nejúèinnìjší léèba pomocí bylinek. Pøiznejme si, e o nìkterých nìco víme, o nìkterých jsme
nikdy ani neslyšeli. Proto se s nimi laicky a ve srozumitelné podobì v pøíštích vydáních našich novin seznámíme.
(pokraèování na 12. stranì)
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Naše zdraví (1)
(dokonèení z 11. strany)
Je tøeba také pøipomenout, e zastánci klasické medicíny (lékaøi, léèba v nemocnici a na klinikách) si po létech jasného odmítání uvìdomili, e všechny metody alternativní léèby nejsou
špatné. Z tohoto dùvodu také vydala Èeská lékaøská komora
(ÈLK) prùvodce po jednotlivých u zmiòovaných metodách.
V nìm radí hlavnì vánì nemocným pacientùm, co jim mùe
prospìt a na co by mìli v kadém pøípadì zapomenout. ÈLK se
tøeba smíølivì vyjádøila k akupunktuøe, bylinkám èi homeopatii.
Varuje však, aby tyto postupy nebyly vyuívány místo klasické
medicíny, ale spíše jako její doplnìk. Velkou zmìnu také zaznamenává doporuèení ÈLK, jak by se lékaøi mìli chovat k pacientovi, který se s nimi chce poradit o jiném postupu léèby, ne

Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc únor 2012
Náš klub rozvíjí rozmanitou èinnost i v zimním období. Tak
tomu bylo i letos v únoru.
Bìhem mìsíce se klubáci procvièovali v morseovce v rùzných
formách (psaný i zvukový záznam, tøídìní dvojic kartièek
apod.). Svou fantazii rozvíjeli ve høe Vyprávìní pøíbìhu. Dùvtip
chlapci a dìvèata bystøili pøi pantomimì (zamìstnání), postøeh
trénovali v Hledání sluníèek sedmiteèných, s chutí si všichni zasoutìili v eskymácké høe Nuglu tang. Nervosvalovou koordinaci vyzkoušeli na ètyøech trenaérech netradièní kulièkiády.
Také jsme si povídali o zvíøatech a jejich stopách ve snìhu, o
ptaèím krmítku z krabice od mléka, a co do krmítek správnì
máme ptáèkùm v zimì sypat.
Rovnì jsme si pøi kytaøe rádi zazpívali pìkné písnièky.

který se nauèili z lékaøských knih. V praxi to znamená, e pokud
se nemocný dotazuje na nìkterý zpùsob alternativní léèby, je lékaø povinen ho pravdivì informovat. Striktním zákazem takové
léèby by mohl naopak nemocného uvést do stresu a jeho pøíbuzné by zbavil pocitu, e se udìlalo vše pro vyléèení pacienta. Pøi
léèbì by mìl lékaø spolupracovat se zvoleným léèitelem. Jeho
rady nebo prostøedky pøírodní medicíny tak mohou pøispìt ke
zlepšení celkového stavu a kvality ivota nemocného.
Toté platí i o léèitelích. Je ji u nás velké mnoství lékaøských kapacit, kteøí vedle klasické léèby pouívají jako doplnìk
alternativní léèbu. Bohuel se ale vyskytují „taky léèitelé“, kterým nejde ani tak o pacienta, ale spíše o finanèní odmìny, které
za své šarlatánství vybírají. Je tedy na kadém z nás rozhodnout
se, zda-li dáme pøednost klasické, èi alternativní léèbì. -hp

Venku jsme vyuili labyrint chodeb ve snìhu ze hry Eskymácká
honièka k další soutìi, a to Hledání vrškù.
V sobotu 18. února jsme dopoledne odhazovali sníh na louce za
Hanušovicemi k uspoøádání akce i pro veøejnost, Stavbu barevných snìhových soch. Dopoledne jsme té spoleènì postavili
pro názornost sochu velkého høibu. Vlastní soutì se konala
tého dne odpoledne. Poèasí letos vyšlo, i snìhu byl dostatek, a
tak dìti vymodelovaly krásné sochy. S námi dokáete vytvoøit
víc ne obyèejného snìhuláka! Po natøení potravináøskými,
ekologicky neškodnými barvièkami sochy ještì více vynikly.
Nakonec v dìtské kategorii zvítìzila Maruška se sochou
snìhové královny. A mamince Marušky se krásnì povedla
socha hlemýdì. Blahopøejeme!
V závìru února jsme vykonali generální úklid klubovny.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát vyhrál Ondra, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ panu Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Florbalový turnaj dorostu a muù
V mìsíci únoru poøádal SK Hanušovice, oddíl odbíjené, aerobiku, sportovních her a vodní turistiky florbalový turnaj, který byl
urèen mládei od 15 let a dospìlým. Turnaj byl urèen pouze pro šest drustev, a tak se opìt na nìkteré zájemce nedostalo. Zúèastnila
se také drustva z Pardubického a Libereckého kraje. Po dlouhé dobì si z Hanušovic odvezli vítìzství hráèi drustva Fsteklá fèela
Jeseník, kteøí ztratili body pouze za remízu s domácím drustvem SK Hanušovice. Domácí o
body „obrali“ nejen vítìze turnaje, ale také støíbrné Staré Mìsto.
-pod
Èinnost SK Hanušovice je
realizována také za podpory
Mìsta Hanušovice a Olomouckého kraje.
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Další medaile ze zimních tyboj
V loském roce se podailo reprezentantm SPV Hanušováku (D. Novák - mladší žáci II,
B. Podvolecká - starší žákyn I a F. Cakiropaloglu - starší žáci II) doslova „vyplenit“ Pardubice, když na
regionálním kole v zimním tyboji získali zlaté medaile ve všech kategoriích, které Hanušováek obsadil. I
v letošním roce vyslal Hanušováek výpravu závodník, ale tentokrát výrazn omlazenou. A medaile opt
„zacinkaly“. Katein Turkové se podailo hned pi svém první startu získat bronz ve tyboji a stíbro
v doplkové disciplín – skákání pes švihadlo.Václav Kupík byl od medaile ve skákání pes švihadlo jen
jeden jediný peskok. Ostatním se také dailo, i když na žádný kov to nestailo. Všichni postoupili do
krajského kola. Všichni úastníci mli možnost si vyzkoušet prpravné hry s kin-ballem, který ml v loském
roce premiéru i v Hanušovicích, v rámci seznámení s novou hrou, výukou a prvním mezinárodním turnajem
v R.
Ani z krajského kola neodjel Hanušováek bez medailí. A to opt zásluhou Kateiny Turkové, která získala
stíbro ze tyboje a bronz ze švihadla. Všichni zástupci Hanušováku své výkony vylepšili, a tak budeme
doufat, že v píštím roce vystoupí na „bednu“ i další.

Výsledky regionálního kola soutže v zimním tyboji - Pardubice 11. 2. 2012
Mladší žákyn I.
1. Nikola Blehová, Bohdane
159 bod
2. Adéla Macháková, Bohdane
154
3. Veronika Rudolfová, Sezemice
120
5. Kristýna Stelcová, SPV Hanušováek 108
Mladší žákyn II.
1. Bára Nešetilová, Dolní edice
195 bod
2. Veronika Lukášová, Klub SPV Pardubice194
3. Kateina Turková, SPV Hanušováek 188
Mladší žáci I.
1. Denis Sušil, Sezemice
2. Dominik Klapka, Pardubiky
3. Josef Kubíek, Pardubiky
6. Václav Kupík, SPV Hanušováek

148 bod
130
125
81

Mladší žáci II.
1. Daniel Mareš, Sezemice
2. Ondej Hajník, Sezemice
3. David Vlasák, Sezemice
6. Martin unta, SPV Hanušováek
7. Ngo Min Thien, SPV Hanušováek

224 bod
209
208
176
149

Výsledky soutže ve skákání pes švihadlo
Mladší žákyn I.
1. Nikola Blehová, Bohdane
64 peskok
2. Zuzana Kubantová, Bohdane
63
3. Karolína Farkašová, Klub SPV Pardubice 60
5. Kristýna Stelcová, SPV Hanušováek 45

Mladší žákyn II.
1. Anna Drnková, Pardubiky

69 peskok

2. Kateina Turková, SPV Hanušováek 57
3. Bára Nešetilová, Dolní edice
50
Mladší žáci I.
1. Denis Sušil, Sezemice
2. Josef Kubíek, Pardubiky
3. Ondej Krejí Dolní edice
4. Václav Kupík, SPV Hanušováek

52 peskok
39
36
35

Mladší žáci II.
1. David Vlasák, Sezemice
2. Daniel Mareš, Sezemice
3. Vojtch Knotek, Klub SPV Pardubice
7. Ngo Min Thien, SPV Hanušováek

68 peskok
57
55
41

Výsledky krajského kola soutže v zimním tyboji - Pardubice 25.2.2012
Mladší žákyn I.
1. Dominika Kolouchová, Svitavy
204 bod
2. Markéta Gestingerová, Svitavy
186
3. Nikola Blehová, Bohdane
176
11. Kristýna Stelcová, SPV Hanušováek
140
Mladší žákyn II.
1. Kateina Hlávková, Kameniná
2. Kateina Turková, SPV Hanušováek
3. Veronika Lukášová, Klub SPV Pardubice

251 bod
218
208

Mladší žáci II.
1. Štpán Polzer, Tchonín
2. David Vlasák, Sezemice
3. Ondej Hajník, Sezemice
11. Martin unta, SPV Hanušováek
12. Ngo Min Thien, SPV Hanušováek

228 bod
226
218
176
176

Výsledky krajské soutže ve skákání pes švihadlo
Mladší žákyn I.
1. Nikola Blehová, Bohdane
67 peskok
2. Karolína Farkašová, Klub SPV Pce
66
3. Eva Vyroubalová, Chornice
66
5. Kristýna Stelcová, SPV Hanušováek
54
Mladší žákyn II.
1. Kateina Hlávková, Kameniná
2. Simona Drábková, Sudslava
3. Kateina Turková, SPV Hanušováek

79 peskok
69
64

Mladší žáci II.
1. David Vlasák, Sezemice
2. Jan Brandejs, Jamné n. O.
3. Daniel Mareš, Sezemice
8. Ngo Min Thien, SPV Hanušováek

60 peskok
54
53
44

Z dalších akcí:
Výsledky závodu v bhu na lyžích, který v únoru poádal SPV Hanušováek
1. Kristýna Stelcová as 1,45 min
2. Veronika Turková
1,46
3. Antonín Šinkovský
2,00
4. Ondej Hmelár
3,26
Veškeré vybavení bylo zájemcm zapjeno. O vítzce rozhodla jedna jediná sekunda. Drobné ceny pro
všechny úastníky vnovala OZP, poboka Olomouc.

Výsledky turnaje Regionálního centra SPV v Šumperku ve florbalu žactva:
Mladší žáci:
1. FBC ervená Voda
2. SPV Hanušováek (výsledky 4:4, 1:5, 3:2)
Starší žáci:
1. SPV Hanušováek A (výsledky 8:3, 6:3, 12:3)
2. SPV Hanušováek B

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

Ve stop

Katein Turkové se podailo hned pi svém prvním
startu získat bronz ve tyboji a stíbro
v doplkové disciplín – skákání pes švihadlo
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Mobilní sbr velkoobjemového odpadu je uren pouze pro obany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpené odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urené k recyklaci a sbru.
Nebezpený odpad a vyazené elektrozaízení je nutno odevzdat do sbrného dvora.

2. Ve dnech od 9. kvtna – 10. kvtna 2012 budou kontejnery umístny:
u kapliky 2x
u Hanušovické lesní, a. s.
horní Hanušovice – zastávka autobusu
Hynice

1. Ve dnech od 7. kvtna – 8. kvtna 2012 budou kontejnery umístny:
Potník - bytovky
na sídlišti Zábežská (u kotelny 2x)
na ulici Sportovní
ul. Zábežská (u OVky)

Na svoz velkoobjemového odpadu od oban budou pistaveny kontejnery AVIA – typ vysoký následovn:

SBR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Kvten 2012
__________________________________________________

