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

Novinky v tøídìní odpadù v našem mìstì
V rámci zlepšování systému separace odpadù dochází k dalším
zásadním zmìnám.
V první øadì došlo k navýšení poètu míst, na kterých jsou umístìny
nádoby na separovaný odpad (papír, plasty, sklo a nápojové kartony), a
to v Potùèníku, na ulicích Jesenická, Údolní, Školní a Pod Lesem.
Dále se objeví nové nádoby o velikosti 240 litrù hnìdé barvy na biologicky rozloitelný odpad.Tyto nádoby budou postupnì rozmísovány hlavnì na sídlištích u stávajících míst na separaci odpadù.
Co je mono do tìchto nádob ukládat, se dozvíte z informaèních letákù, které naleznete ve svých poštovních schránkách nebo budou
k dispozici na Mìstském úøadu èi Mìstském informaèním centru. Je
velmi dùleité, aby do tìchto nádob nebyl ukládán jiný odpad, ne na
který je urèen, a tím nedošlo k znehodnocení obsahu. Svoz tìchto nádob bude zajišován jednou za dva týdny.
Pro majitele rodinných domù jsou k dispozici kompostéry o
dvou velikostech, které je mono si na základì smlouvy bezplatnì
vyzvednout. Další informace k jejich výdeji bude mono získat na
MÚ Hanušovice a v Mìstském informaèním centru.
Doufám, e tyto zmìny budou pøijaty pozitivnì a napomohou
k dalšímu zkvalitnìní separace odpadù.
-af

Ocenìní pro hanušovické hasièe
Dne 11. 5. 2012 za úèasti starostky mìsta Ivany Vokurkové pøevzal velitel JSDH Hanušovice František Ambroz podìkování za
aktivní pøístup pøi likvidaci mimoøádné události, poáru hotelu
v Dolní Moravì dne 30. 3. 2012.
-af

Spoluobèané, senioøi!

Stáøí nemusí být v ádném pøípadì nudné nebo dokonce
smutné. Namísto stálého sledování televize existuje urèitì
i celá øada lepších èinností.

POZVÁNKA
na setkání obèanù - seniorù, které se uskuteèní
13. 6. 2012 v 10.00 hod.
v Domì kultury Hanušovice
Obracím se na všechny seniory, kteøí chtìjí být aktivní,
podílet se na organizování rùzných akcí, pøednášek, na ty,
kteøí mají dobré nápady, zkušenosti, vìdomosti, myšlenky,
záliby, aby pøišli a pomohli.
Zkusíme spolu najít monost, jak by mohli senioøi v našem mìsteèku rozvíjet rùzné aktivity, které by pøinášely radost do našich ivotù.
Tìším se na setkání s Vámi!
-du

Milí spoluobèané,
zajímá vás, jak bude naše mìsto vypadat za 20 let?
Chcete se podílet na budoucí podobì Hanušovic?
Pokud Vám není lhostejné, co se v Hanušovicích dìje,
pøijïte se pobavit o tom, co obyvatele mìsta trápí,
co mùeme spoleènì zmìnit nebo zlepšit.
Sejdeme se v úterý 26. èervna 2012 v 17.00 hod.
v Domì kultury Hanušovice.
Tìšíme se na širokou veøejnost,
zástupce podnikatelù,
na seniory, rodièe i mláde.
Bude pro Vás pøipraveno i pohoštìní.
Setkání povede pan Jan Fiala ze spoleènosti E-consulting
a jeho výsledky budou slouit jako podklady pro
aktualizaci Územního plánu a Strategický plán rozvoje
mìsta Hanušovice. Tìšíme se na Vás.
-mú

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
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
36. jednání - 16. 4. 2012
- schválila program zasedání RM dne 16. 4. 2012
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
vìcného bøemene k pozemku pè. 1568 v kú. Hanušovice
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
vìcného bøemene k pozemku pè. 1679/2 v kú. Hanušovice
- zrušila usnesení RM è. 500/2008 ze dne 16. 6. 2008 o cenách za pronájmy pozemkù
- schválila udìlení licence pro linku 195103 Praha–Jeseník
– Veolia transport Východní Èechy
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èásti pozemkù pè. 1663 TTP a st. 299 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pè. 299 v kú. Hanušovice dohodou
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice dohodou
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 2059/5 v kú. Hanušovice dohodou
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 2069/1 v kú. Hanušovice dohodou
- schválila Smlouvu o právu pøístupu-pøíjezdu
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2012 ÈSCH Hanušovice
- neschválila úpravu pøipojení sousední nemovitosti – pozemku pè. 877/2 v kú. Hanušovice k místní komunikaci è. 9b
v Hanušovicích
- schválila cenovou kalkulaci na montání práce – mìstský
rozhlas Hanušovice – oprava trasy za knihovnou
- schválila rekonstrukci osvìtlení tìlocvièny ZŠ Hanušovice na základì pøedloené nabídky
- schválila výmìnu bytu v DPS Hanušovice
- schválila navýšení provozní zálohy v mìstské knihovnì
- schválila pøedloený ceník pronájmù prostor v DK Hanušovice
- schválila poøízení zásahového vozidla pro èinnost JSDH
Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí oznámení H. O., s. r. o. o uvolnìní bytù
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
37. jednání - 2. 5. 2012
- schválila program zasedání RM dne 2. 5. 2012
- vyslovila souhlas s dìlením pozemkù p.è. 794/1 a 799/1
podle pøedloené dokumentace – varianta „A“
- schválila nabídku-návrh provedení pasportu dopravního
znaèení v Hanušovicích
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 2067/1 o celkové
výmìøe 30 m2
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èásti pozemku pè. 866/9 zahrada v kú. Hanušovice
- schválila kupní smlouvu s ELKOPLASTEM, s. r. o. Zlín
na nákup kontejneru
- schválila kupní smlouvu s ELKOPLASTEM, s. r. o. Zlín
na nákup nádob na øešení separace odpadù ve mìstì
- schválila pouití výtìku z provozování VHP za rok 2011
na veøejnì prospìšné úèely - zeleò
- schválila úhradu èlenského pøíspìvku za mìsto Hanušovice pro MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
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- schválila Smlouvu mezi H. O., s. r. o. a Prádelnou a chemickou
èistírnou SLUKO, s. r. o. ulová
- schválila splácení dluhu obèana Hanušovic vùèi H. O., s. r. o.
po èástkách 200,- Kè mìsíènì
- projednala ádost o prominutí penále z dluných èástek obèana Hanušovic vùèi H. O., s. r. o.
- schválila divadelní pøedstavení pro dìti „Na zeleném palouèku“
- schválila pronájem DK na jednodenní prodejní výstavu obrazù a keramiky za èástku 10 % z trby za prodaná díla
- schválila zaloení divadelního krouku pøi DK Hanušovice
- schválila Smìrnici è. 5/2012 pro zadávání veøejných zakázek
mìstem Hanušovice
- nemìla pøipomínky ke stavbì pøístøešku na døevo na pozemku
pè. 744/16 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas ke stavbì výrobny fotovoltaické a termické
energie na rodinném domì
- vzala na vìdomí ádost obèanù ve vìci kácení døevin a schválila návrh odpovìdi obèanùm
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informaci o kontrole poárního vozidla
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení ve
vìci stavby na studny na pozemku pè. 1267 a vodovodní pøípojky
na pozemcích p è. 1268 a 113 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení ve
vìci stavby ÈOV pro dva bytové domy, malou provozovnu a rekreaèní domek
- vzala na vìdomí informaci – kontrolní den v ZŠ Hanušovice
dne 24. 4. 2012 – pøístavba tìlocvièny
- vzala na vìdomí informaci o schùzce dne 24. 4. 2012 týkající
se menšin v Hanušovicích
- vzala na vìdomí informaci o problematice psích exkrementù –
písemná kritika v dopise
- vzala na vìdomí informaci ohlednì promítání v kinì „Mír“
Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o Územním plánu mìsta Hanušovice
38. jednání - 14. 5. 2012
- schválila program zasedání RM dne 14. 5. 2012
- schválila dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ÈR na pøístavbu a stavební úpravy tìlocvièny ZŠ Hanušovice
- schválila ošetøení døevin provedených øezù a vazeb podle
zpracovaného odborného posudku a na základì pøedloené cenové nabídky
- rozhodla ve vìci pøidìlení bytù: 1+kk na èp. 72, ul. Hlavní a
2+1 na èp. 240, ul. Zábøeská
- schválila Smlouvu o dílo na realizaci opravy veøejného osvìtlení v Hanušovicích ul. Praská a v místní èásti leb
- schválila odprodej 4 ks VDP Saturn vèetnì pøíslušenství (dýchací pøístroje)
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí výsledek veøejnosprávní kontroly finanèního
výboru v ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí závìreèný úèet mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila spojení prací na Územním plánu mìsta Hanušovice
s pøípravou dokumentu Strategie rozvoje mìsta Hanušovice a povìøila místostarostu mìsta koordinací prací na obou dokumentech
- nemìla pøipomínky ke stavbì „Domovní ÈOV – SILT 20
CONRORT“ vèetnì pøívodního potrubí odtokové kanalizace, výstupního objektu a kanalizaèních pøípojek
- zrušila usnesení è. 448/28/2011 bod b) ze dne 21. 12. 2011
-mú
HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2012

áky se speciálními vzdìlávacími potøebami v samostatné tøídì
v Základní škole Zlaté Hory.
Byly uvedeny novinky ve vztahu k ákùm se speciálními
vzdìlávacími potøebami na støedních školách technického zamìøení – SOŠ a SOU Jeseník, SŠT Mohelnice, SPŠS Olomouc,
SŠT Pøerov. Úèastníci workshopu navštívili prostory Základní
školy v Hanušovicích, zhlédli práci ákù ve tøídách i v odborných uèebnách vybavených moderní technikou.
V odpoledním èase všichni zúèastnìní zavítali na exkurzi do
výrobního provozu Pivovaru Holba, a. s. v Hanušovicích, kde
se seznámili s ukázkami øemeslné práce v chemicko-potravináøských profesích.
Dalším bodem programu prvního dne jednání byla prezentace zúèastnìných pracovníkù škol k metodickým postupùm
k volbì povolání ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami
na základních školách a prezentace zúèastnìných profesních
odborníkù k mezerám na trhu práce a exkurzím ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami ve výrobních provozech. Projednávala se nejen konkrétní práce se áky, ale hovoøilo
se i o besedách na školách, tematických dnech i o interaktivním
webovém portálu pro tuto cílovou skupinu.
Ètvrteèní jednání – 17. 5. 2012 – bylo zahájeno školením pro
výchovné poradkynì a pedagogy expertem na psychologii na
téma – formování osobnosti pozitivním smìrem ve smyslu stanovení hodnot a smìrování ákù se speciálními vzdìlávacími
potøebami na vhodné obory následného studia a uplatnìní. Po
zajímavé pøednášce byla zahájena diskuse smìøující k výmìnì
názorù a zkušeností v èinnosti výchovných poradkyò na základních školách.

Zahájení nového projektu

„Na správné cestì“
v Základní škole v Hanušovicích
Ve dnech 16.–17. kvìtna 2012 se uskuteènil na naší škole
dvoudenní workshop projektu „Rovné pøíleitosti dìtí a ákù ve
vzdìlávání v Olomouckém kraji“ Na správné cestì, který je urèen pro áky se speciálními vzdìlávacími potøebami v souvislosti s budoucí volbou povolání.
Úèastníky jednání srdeènì pøivítal øeditel školy František
Felner spoleènì se starostkou mìsta paní Ivanou Vokurkovou,
která ve svém úvodním slovu pøiblíila pedagogùm vzájemnou
spolupráci mìsta se školou a pøedstavila region Hanušovicka.
paní Hana Houšová, koordinátorka projektu, seznámila zúèastnìné se zadáním projektu, popisem, obsahem a harmonogramem jednotlivých klíèových aktivit, publicitou a rozpoètem
projektu, monitorovacími indikátory a jejich naplnìním. Pøiblíila všem problematiku výbìru ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami ve vazbì na pøíslušné pøedpisy a na
stanovisko krajského úøadu a souhlasu jejich rodièù s úèastí na
aktivitách projektu. Paní uèitelka Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy, prezentovala dosavadní práci se áky se
speciálními vzdìlávacími potøebami ve škole, uvedla kladné
hodnocení péèe o tyto áky školní inspekcí i pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Šumperku v rámci efektivity individuálních vzdìlávacích plánù, seznámila s postupem
zaøazení áka mezi integrované áky na základì doporuèení pedagogicko-psychologické poradny èi speciálního pedagogického centra, zdùraznila nabídku reedukace a volby volitelných
pøedmìtù pro tyto áky od 7. do 9. roèníku v podobì – Cvièení
z èeského jazyka èi Praktická cvièení z èeského jazyka. Upozornila na vyuití testù profesní orientace v Pedagogicko-psychologické poradnì v Šumperku. Následovalo seznámení s prací se

Vladimíra ídková, èlenka realizaèního týmu projektu

Den osvobození – vzpomínka ákù ZŠ
I kdy od ukonèení války uplynulo ji mnoho let, nesmíme nikdy zapomenout. áci 7. roèníku základní školy si dne 11. kvìtna
pøipomnìli v hodinì obèanské výchovy osvobození ÈR. Následnì
uctili památku padlých sovìtských vojákù kyticí kvìtù a tichou
vzpomínkou u pomníku hrdinù na Hlavní tøídì v Hanušovicích.
Jana Winklerová

Vystoupení ke Dni matek
áci recitaèního krouku pøi Základní škole a Mateøské
škole v Hanušovicích potìšili ve støedu 9. kvìtna 2012 svým
pìkným kulturním vystoupením maminky a babièky z Domu
peèovatelské sluby v Hanušovicích.
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

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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Praktická ukázka první pomoci
Dne 15. kvìtna 2012 probìhla na naší škole ve 4hodinovém bloku praktická pøednáška první „pøedlékaøské“ pomoci, kterou vedla paní Marcela Köhlerová ze Støední zdravotní školy Šumperk spoleènì se svými tøemi studenty. Pøednáška první pomoci probìhla
v rámci výuky tìlesné a rodinné výchovy v 6. a 7. roèníku.
Kadý z nás, a u dospìlý èi dítì se v ivotì mùe setkat ze situací, kdy bude potøeba, aby
nìkomu poskytnul „laickou“ první pomoc a tím tøeba zachránil i lidský ivot. Cílem této
pøednášky bylo na tyto situace naše áky pøipravit a ukázat jim, jak se mají v dané chvíli pøi
poskytování první pomoci chovat a jak mají správnì postupovat pøi urèitých typech zranìní.
V úvodu pøednášející pøipomnìli dùleitá telefonní èísla, která se volají v pøípadì nìjakého nebezpeèí, úrazu èi jiné závané skuteènosti. Dále zdravotní asistenti seznámili áky
s tím, jak reagovat a jak postupovat v pøípadì, kdy najdou èlovìka v bezvìdomí. Osobnì na
cvièných figurínách pøedvedli „kardiopulmonální resuscitaci“ (èili nepøímou masá srdce)
spojenou s umìlým dýcháním z úst do úst. Tuto nepøímou masá srdce pøedvedli ve 3 variantách a to: u kojencù, dìtí do 8 let a dospìlých. Následnì asistenti pøedvedli, jak èlovìka v bezvìdomí poloit do stabilizované polohy. Poté byli áci seznámeni s protišokovým opatøením
u zranìných osob, tzv. 5 T.
Dále se áci dozvìdìli, jaké rozeznáváme typy krvácení a jak v pøípadì jednotlivých krvácení postupovat, jak zranìnému pomoci, jak pouít obvazový materiál apod. Pøedevším se
zdùraznilo, jak mají pouít tlakový obvaz (škrtidlo).
V neposlední øadì se áci dozvìdìli, jaké rozeznáváme typy zlomenin a jak se v pøípadì
zlomeniny u poranìného èlovìka postupuje. áci si vyzkoušeli také tzv. „závìs“ ze šátku u
horní konèetiny èi pøipevnìní dlahy ke zlomené dolní konèetinì.
Nakonec byli áci seznámeni s nebezpeèím popálenin a s jejich pøípadnou první pomocí. Všechny výše uvedené postupy si áci mohli na konci pøednášky prakticky vyzkoušet na vlastním tìle, na cvièných figurínách anebo na svých spoluácích.
Pøeji zúèastnìným ákùm, aby se do situací, kdy budou muset poskytnout první pomoc, dostali jen minimálnì, ale kdyby to jen pøece nìkteré z nich v ivotì potkalo, mají
alespoò èásteènou pøedstavu a zkušenost o tom, jak reagovat a postupovat.
Závìrem bych rád podìkoval vedení Støední zdravotnické školy ze Šumperka za
umonìní výše uvedené pøednášky, dále paní Marcele Köhlerové za organizaci a vedení
všech 4hodinových blokù a studentùm Støední zdravotní školy Šumperk (absolventùm
naší základní školy) Danu Winklerovi, Martinu Michalèákovi a Dominiku Èermákovi
za asistenci. Za ZŠ Hanušovice, Tomáš Rajnoha

Projektový den ke Dni Zemì „Kompost“
Ve støedu 2. 5. 2012 se áci a uèitelé I. stupnì zúèastnili prezentace spoleènosti Ekodomov, v rámci projektu, na kterém se podílí mìsto Hanušovice, Operaèní program ivotního
prostøedí, MAS Horní Pomoraví, EU fond soudrnosti - evropský fond pro regionální rozvoj, jeho cílem je zavedení kontejnerù na bioodpad. Dìti se nejprve podívaly na divadelní
pøedstavení, kde pomáhaly najít to správné místo pro uloení jableèného ohryzku. Potom
se zapojily do práce na pìti stanovištích, kde se dozvìdìly spoustu zajímavých informací,
zopakovaly si novì získané informace a také si zasoutìily. I vzhledem ke krásnému poèasí
se akce vydaøila a dìti si s sebou domù odnesly spoustu záitkù a nových informací. -pj

Další informace o úèasti naší školy v okresním finále v atletickém Poháru Rozhlasu 2012, okresním kole dopravní
soutìe v Šumperku, úspìšnost projektu Vyrábíme pro Afriku a jiné informace naleznete na

www.zshanusovice.cz
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Dùm kultury Hanušovice
nabízí zájemcùm o divadlo ve vìku 12–15 let ve školním roce 2012/2013 divadelní
krouek pod vedením Báry Hubíkové. První rok se zamìøíme na „seznámení s divadlem“.
Postupnì si vyzkoušíme základní techniky herecké práce, èeká nás výroba kostýmù a nácvik
krátkého divadelního pøedstavení. Termín zkoušek si stanovíme a v záøí, s ohledem na rozvrh
pøihlášených. Semináø se bude konat vdy1x týdnì v prostorách Domu kultury a potrvá 1,5 hodiny.
Kapacita souboru je omezená, prosíme tedy zájemce, aby vyplnili pøihlášku (ke staení na
www.hanusovice.info) co nejdøíve a doruèili ji do DK p. Šimkovi nebo ji zaslali elektronicky na e-mail
dk@hanusovice.info.

První informativní schùzka pøihlášených s lektorkou se bude konat 25. èervna 2012
ve 14.30 hodin v DK Hanušovice.
Na setkání s Vámi se tìší Bára Hubíková

V Hanušovicích bude opìt prádelna
Po krátké odmlce zaène nabízet Hanušovická obchodní, s. r. o. sluby prádelny a èistírny.
S ohledem na témìø historické vybavení pùvodní prádelny, které ji neodpovídalo dnešním standardùm jak na kvalitu praní tak
i na spotøebu energií, bude tato sluba fungovat jako Sbìrna a Výdejna prádla. Samotné èištìní èi praní zaøídí Prádelna SLUKO
v ulové na moderních strojích.
Sbìr a výdej prádla zapoène od 1. 6. 2012 v pùvodní budovì prádelny.
Sbìr prádla bude vdy v pátek od 8:00 do 15:00 a v pondìlí od 7:00 do 11:00.
Výdej vypraného prádla bude následující pondìlí od 13:00 do 15:30, úterý, støeda od 7:00 do 15:30.
Pro výdej je tøeba osobnì nebo telefonicky kontaktovat pracovníky Domu kultury, kteøí Vám prádlo vydají.
Cena za tuto slubu odpovídá ceníku Prádelny Sluko + 30,- Kè manipulaèní poplatek.
Ceník bude k dispozici na stránkách Hanušovické obchodní, s. r. o. (www.ho.hanusovice.info) a v prádelnì.

Mìsto Hanušovice aktualizuje územní plán a pøipravuje
Strategii rozvoje mìsta
Rada mìsta Hanušovice schválila spojení prací na vypracování nového územního plánu s pøípravou dokumentu Strategie rozvoje mìsta a povìøila místostarostu Františka Wintera, aby práce na obou dokumentech koordinoval a zároveò sestavil výbor územního plánu, který budou tvoøit zástupci podnikatelù a dalších organizací majících rozvojové plány na katastru mìsta.
Na pøípravì dokumentù se mohou aktivnì podílet všichni obèané mìsta osobní úèastí na jednáních, která budou postupnì pøi pøípravì dokumentù svolávána, pøípadnì odevzdáním písemných pøipomínek ke stávajícímu územnímu plánu na sekretariátu mìsta
(nebo elektronicky na emailové adresy podatelna@mu-hanusovice.cz, winter@mu-hanusovice.cz).
Strategický plán rozvoje mìsta bude zahrnovat vizi mìsta v dlouhodobé perspektivì a i jeho pøíprava tak bude probíhat zodpovìdnì s dostateèným èasovým prostorem. Strategický dokument stanoví, jakým smìrem se bude mìsto dále rozvíjet. Smìry rozvoje mají monost si obèané mìsta sami zvolit – tvorba dokumentu bude probíhat tzv. komunitním zpùsobem s úèasti obèanù a
zastupitelù s ohledem na dlouhodobé zájmy mìsta.
Dokument stanoví priority mìsta a plán pro efektivní a hospodárné vyuívání vlastních zdrojù a veøejných prostøedkù Evropské
unie, Èeské republiky, Olomouckého kraje, MAS Horní Pomoraví tak, aby realizací projektù mìsto smìøovalo k udritelnému a
všestrannému rozvoji.
Strategický dokument mìsta Hanušovice se tak stane spolu s Územním plánem základním dokumentem pro pøípravu konkrétních programù a plánù mìsta.
Chcete-li tedy ovlivnit váš ivot ve mìstì, prostøedí v jakém budou vyrùstat vaše dìti èi vnouèata, pøipravit podmínky pro
bydlení, podnikání, volnoèasové aktivity, úèastnìte se pøipravovaných setkávání. První setkání probìhne v úterý 26. èervna
v Domì kultury v Hanušovicích.
-fw
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Poradní den:

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

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

Obèanské sdruení K2 Hynèice poøádá ve spolupráci
s panem Grivalským
v Hynèicích nad Moravou

DÌTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
dne 9. 6. 2012, zaèátek ve 14.30 hod.

Bohaté obèerstvení zajištìno.
Autobus bude pøistaven v 14.15 hod.
na zastávce u viaduktu a Penny.
Srdeènì zvou poøadatelé K2 Hynèice.

Èeský den proti rakovinì poprvé v Hanušovicích
Mìsto Hanušovice se zapojilo do veøejné sbírky Èeský den proti rakovinì, kterou kadoroènì poøádá v èeských a moravských mìstech Liga proti rakovinì. Letos se v ulicích prodával tradièní kvítek mìsíèku lékaøského ve støedu 16. kvìtna, a
to za 20 korun.
Letošní roèník se zamìøil na nádorové onemocnìní ledvin. „Tìch toti v poslední dobì velice pøibývá. Za posledních 35 let se zvýšil výskyt nádorù ledvin v naší
zemi témìø ètyøikrát,“ uvedla Jiøina Koutná ze šumperské Ligy proti rakovinì.
Úèelem sbírky je získání finanèních prostøedkù na nádorovou prevenci, zlepšení kvality ivota onkologických pacientù, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Symbolem sbírky se
stala kvìtina mìsíèku lékaøského. V letošním roce se do akce zapojila i
MAS Horní Pomoraví, o. p. s. prostøednictvím Turistického informaèního centra Hanušovice. V prodeji kytièek vypomáhali áci místní základní školy ze tøídy 9. B.
„Èeský den proti rakovinì se konal v Hanušovicích poprvé, letos jsme
mìli k dispozici 200 kusù kytièek a všechny se nám podaøilo prodat. Celkem nabízely kytièky tøi skupinky prodejcù, kteøí byli obleèeni do lutých trièek Ligy proti rakovinì a byli oznaèeni plnou mocí spoleènosti.
Celkový výtìek akce byl 4471,-Kè, co ve výsledku znamená, e se
nám podaøilo vybrat 471,- Kè navíc. Pøíští rok bychom se chtìli zapojit
do této akce také a navýšit poèet prodaných kvìtin a zároveò napomoci
lepší informovanosti veøejnosti,“ podotkla za hanušovické poøadatele
Andrea Merèáková, vedoucí Turistického informaèního centra
Hanušovice.
-mea
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Ocenìní práce Zahrádkáøského svazu
V sobotu 21. dubna se v Šumperku uskuteènilo plenární zasedání Èeského zahrádkáøského svazu okresù Šumperk a Jeseník.
Zástupci hanušovických zahrádkáøù na nìm obdreli medaili za
práci v zahrádkáøského hnutí.
Po zahájení si zástupci jednotlivých organizací obou okresù
vyslechli zajímavou pøednášku zástupce firmy SYMBIOM
z Lanškrouna, která vyvíjí a prodává mykorhizní houby pro zahrádkáøe. Jde vlastnì o pøípravky, které vytváøí symbiózu
(souití) mezi rostlinami a prospìšnými mykorhizními houbami. Houba ijící v koøenech toti zajišuje rostlinì více ivin

z pùdy a soustøeïuje vláhu pro období sucha. Nás pìstitele tak
bude zajímat, e pøípravky Symbivit (rostliny), Ektovit (stromy), Turfcomp (trávníky) se dají koupit ve specializovaných
prodejnách pro zahrádkáøe a u výrobce.
Po splnìní všech bodù schùze a diskuzi došlo k pøedání ocenìní a vyznamenání. Pøedseda okresního svazu p. Marek pøedal
pøedsedovi ZS Hanušovice p. Ernestovi Rajnohovi a místopøedsedovi p. Petru Holínkovi støíbrnou medaili „Za zásluhy o Èeský zahrádkáøský svaz“, za mimoøádné zásluhy o ÈZS a
dlouholetou obìtavou práci pro rozvoj zahrádkáøského hnutí. Je
to pro naši organizaci velké ocenìní, nebo naše základní organizace byla vybrána celostátní Republikovou
radou v Praze jako jediná z obou okresù.
Je to ocenìní pro
všechny zahrádkáøe na
osadách, kteøí se vzornì
starají o své zahrádky.
Podìkování za
dlouholetou kvalitní
práci patøí té výboru
místního ZS a
pøedevším
dlouholetému
pøedsedovi
p. Ernestu Rajnohovi.
Nedávno oslavil
významné jubileum
70. let a tak mu
dodateènì do dalších
let pøejeme vše nejlepší,
hodnì zdraví a
spokojenosti.
-ph

Slušnému èlovìku popø. matce
s dítìtem pronajmeme krásný
malý byt 2+1 po GO ve 2. poschodí
cihlového domu na Hlavní ulici
v Hanušovicích.
Pošlete SMS na è. 732 529 775

Prodám byt 3+1 v dolních Hanušovicích
Zaøízený 72 m2, velmi pìkný, slunný, nová okna, celkové zateplení,
nízké energet. náklady.
Nová nepouívaná kuchynì se zaøízením na míru. Sklepní kóje.
Cena vèetnì zaøízení 490 000 Kè.
Tel. 605 738 579, kaspifujara@centrum.cz

Statek Ptaèí kámen ve lebu

Prodej brambor

nabízí jehòata ke spásání i na poráku
(poráka moná).
Odbìr jehòat od kvìtna.

Zemìdìlská farma Jandrt, Hanušovice
Konzumní brambory

Nabízím k odprodeji vybavenou prodejnu
novin, tabáku, obèerstvení a drobných pøedmìtù
v pronájmu na nádraí ÈD v Hanušovicích.
Tel. 605 943 968
7
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Odrùda: Rosára - lutomasá, pøílohová, varný typ A
Princess - lutomasá, pøílohová, varný typ B
Balení: 10 kg, 25 kg

Krmné brambory
Balení: 50 kg, cena: 150 Kè/1 q

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

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

DPS v Hanušovicích slavil Den matek

V mìsíci èervnu 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Kvìten je povaován za nejkrásnìjší mìsíc v roce, je nazýván mìsícem lásky.
V prùbìhu ivota proívá kadý z nás mnoho rùzných lásek: k rodièùm, partnerùm, dìtem èi pøátelùm. Ti, kteøí dokáí milovat lidi a svìt kolem sebe, mají daleko bohatší
ivot ne ti lhostejní a citovì vyprahlí, jim na nikom a na nièem nezáleí.

paní Jarmila Burešová,
Margita Voboøilová, Danuše
Mrázková, Františka
Dvoøáková, Ivonka
Navrátilová, Jana Povolná,
Jana Švecová, Lenka Králová
a Iveta Turková;

Ve støedu 9. 5. 2012 nás navštívily dìti ze ZŠ v Hanušovicích s paní uèitelkou ídkovou, také paní starostka Vokurková s paní Machovskou, aby spoleènì s námi oslavily Den matek. Úvodní slovo pronesla paní starostka, pøièem popøála všem
maminkám a babièkám. Dìti svým pìkným vystoupením dojaly babièky i peèovatelku. Nakonec kadá maminka dostala kytièku.

pánové Jiøí Michl, Milan
Doleal, Kurt Látal, Jan
Bernardy, Lubomír Šrajer,
Petr Klopec, Jan Muszyòski,
Miroslav Vondráèek a
Miroslav Gronych.
Blahopøejeme!

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

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
Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.

Za tyto pìkné chvíle dìkují klientky z DPS všem, kteøí se na této akci podíleli, a pøejí všem, a mají celý ivot otevøené srdce.
Peèovatelka Jitka Odstrèilová

Charita Šumperk informuje
Charita Šumperk je nezisková organizace
s vlastní právní subjektivitou – zøizovatelem je za
katolickou církev olomoucký arcibiskup a místem
pùsobnosti je území dìkanátu Šumperk. Hlavní
èinností Charity Šumperk jsou sluby poskytované v domácnostech klientù. Jedná se o komplex
nìkolika slueb, které se v pøípadì potøeby vzájemnì doplòují: ošetøovatelská a peèovatelská
sluba, osobní asistence, respitní péèe, pùjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek nebo poradenské sluby. K doprovodným aktivitám náleí také sociální a humanitární pomoc. Cílem návštìvních slueb je umonit lidem v dobì nemoci, stáøí a pøi
omezené sobìstaènosti zùstávat ve svém domácím prostøedí.
Ošetøovatelská sluba
Jde o odbornou zdravotní slubu poskytovanou pøímo v domácnosti uivatele. Tato
sluba je indikována ošetøujícím lékaøem a hrazena zdravotní pojišovnou. Ošetøovatelské sluby poskytují zdravotní sestry s poadovaným vzdìláním a praxí.
Peèovatelská sluba
Je poskytována školenými peèovatelkami pøímo v domácnosti uivatele. Jedná se
vìtšinou o úkony související s osobní hygienou, stravováním, pomocí pøi zajištìní
chodu domácnosti èi doprovod, dohled apod. V rámci peèovatelské sluby je nabízena
i podpora peèujícím rodinným pøíslušníkùm, tzv. respitní péèe.
Osobní asistence
Osobní asistence je urèena zdravotnì handicapovaným lidem a seniorùm. Jejím cílem je podpora tìchto osob smìøující ke zlepšení kvality jejich ivota. Sluba je poskytována v pøirozeném prostøedí, kde uivatel ije, pracuje, vzdìlává se apod.
Pùjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek
Nedílnou souèástí komplexní domácí péèe je také zápùjèka zdravotnických pomùcek (napø. invalidní vozíky, polohovací postele, WC idle, antidekubitní podloky,
francouzské hole atd.).

Dne 13. èervna 2012
vzpomeneme 10. smutné výroèí
náhlého odchodu naší maminky
a babièky,
paní Emilie Brázdové.
S láskou vzpomíná dcera a
synové s rodinami.
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Centrum sociální a humanitární pomoci
Tento projekt zahrnuje sociálnì právní poradenství, urèené pøedevším pro seniory
nebo osoby se zdravotním postiením. Jedná se napø. o pomoc s vyøizováním sociálních dávek, pomoc se ádostmi o umístìní do ústavního zaøízení, informace o monostech vyuívání zdravotnických pomùcek apod.
Èinnost Charity Šumperk je finanènì podporována z rozpoètu Mìsta Hanušovice
Charita Šumperk, erotínova 12, Šumperk
Tel.: 583 216 747, e-mail: info@sumperk.charita.cz, www.sumperk.charita.cz

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Blíí se doba dovolených, a tak nezaškodí podívat se
do míst kam míøí turisté z celého svìta. Ještì jednou se
podíváme na ostrov Kypr.
Dnes se nebudeme kochat krásami modrého moøe a
písèitých pláí, ale budeme obdivovat krásy kyperského
pohoøí Troodos. Nejvyšším bodem tohoto pobøeí je hora
Olympos a mìøí rovných 1952 metrù nad moøem. Ano
pøesnì tolik, protoe se mìøí opravdu od nedaleké hladiny
Støedozemního moøe. Od prosince do února pokrývá vrcholky hor snìhová pokrývka, a tak turisté, hlavnì ze
Skandinávie, sem jezdí, aby si v jednom dni zalyovali na
místních sjezdovkách, a pak si zaplavali v moøi. Tøeba
v létech 1992 a 1992 zde napadly ètyøi metry snìhu, a tak
mìli z nadílky radost nejen turisté, ale i místní. To proto, e
na ostrovì je katastrofální nedostatek vody. V dobì sucha
je zde zakázáno napøíklad zalévat trávníky a umývat auta.
Turisté znalí svìta tak tvrdí, e právì proto zde jezdí nejvíce zaprášená auta na svìtì.
Na svahu pohoøí Troodos také leí nejslavnìjší a nejbohatší pravoslavný klášter Kykkosu. Dnes tam trvale ije
jen nìkolik mnichù, ale ti se starají o nesmírné poklady
v podobì starých rukopisù a vzácných ikon. Kousek od
kláštera je pochován i první prezident kyperské republiky
arcibiskup Makarios III. Údajnì si toto místo vyhlédl pøi
jedné z návštìv a v závìti uvedl jako místo svého posledního odpoèinku. S jeho jménem je navdy spojen národnì

Toulky po okolí
Pod Králickým Snìníkem na Dolní Moravì byl vybudován
v krátké dobì nový areál Snìník, který návštìvníkùm nabízí
mnoho adrenalinových záitkù.
Je zde napøíklad nejvìtší lanový park v Èeské republice a je
pro kadého, kdo má rád zábavu, dobrodruství a nezapomenutelné okamiky. Je to zábava pro jednotlivce i skupiny. Zájemci
se po proškolení instruktorem vydávají na zvolenou trasu. Na
kadém stromì (nebo sloupu) jsou døevìné plošiny, na kterých
se jednotliví lezci mohou buï pøedbíhat, nebo si odpoèinout a
nabrat nové síly na další cestu. Pøekáky jsou prùbìnì støídány
nejrùznìjšími pøejezdy, pøeskoky a propady, aby jejich pøekonávání bylo pestré a zábavné. Po celou dobu se úèastníci sami
aktivnì starají o svou vlastní bezpeènost a prostøednictvím lezeckého vybavení se zajišují k oznaèeným jistícím bodùm.
Cesta dolù má vìtšinou podobu adrenalinového sjezdu na lanì
(lanovka) s pøistáním na zemi nebo v síti. Je zde 80 vysokých lanových pøekáek se sebejištìním, které jsou rozdìleny do pìti
na sobì nezávislých okruhù dle obtínosti, od rùové trasy pro
ty nejmenší horolezce a po èernou trasu pro odváné, kde se
dostanete a do výšky 13 m. Kadá pøekáka má své jméno, a to
podle obtínosti od nejlehèí po nejzrádnìjší - jako Pavouk,
Køeèkárna, Baina, Vrtkavý ebøík, Rozbité pantofle, Lví kruhy, Dvojité ráhno, Shaolin a Sviòárna.
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osvobozenecký boj, kdy v roce 1959 získal Kypr vlastní
vedení a krátce na to i nezávislost na Britech. Makarios
jako prezident zail i nejtragiètìjší okamiky novodobých
dìjin – tureckou invazi a rozdìlení ostrova na dvì èásti
(1974). Velkou návštìvností se té mùe pochlubit jeden
z nejstarších kostelù na ostrovì ve vesnici Kaktopetria. Je
zasvìcen sv. Mikuláši a byl postaven ji v 10. století.
Pohoøí Troodos ale také proslavilo místní víno Commandaria. Je to kvalitní desertní víno a název získalo díky
velitelství (commanderii) køiákù, které sídlilo nedaleko Limasolu v hranolové obranné vìi. Víno z nedalekých vinic
se tu vyrábìlo u dávno pøed nimi, a to podle receptu z knihy, kterou údajnì napsal tehdejší vzdìlanec Hésiod ji
v 8. století pøed naším letopoètem. V pøekladu zní doslova
takto: „Nech hrozny na slunci deset dní a deset nocí, a pak
ještì pìt dní ve stínu. Pak je dej na pìt dní do dbánu. Pak
je teprve vylisuj a dej do sudù.“ Podle tohoto receptu v podhùøí hor ve firmì Loel v Limasolu takto zpracované hrozny
pøetváøejí ve víno zvláštní chuti u po nìkolik generací.
Mají zde ètyøi metry vysoké sudy, z nich kadý pojme 22
tisíc litrù vylisovaných hroznù. Nejlepší víno o vysoké cukernatosti v nich zraje osm a deset let. Minimální doba
zrání „nejrychlejší“ Commanderie jsou dva roky.
-hp

Skvìlý adrenalinový záitek proijete i na jedné z nejdelších
a profilem nejzajímavìjších bobových drah v Èeské republice.
Jedná se o jeden z nejmodernìjších typù bezpeèné bobové dráhy
s mnostvím zatáèek, 360stupòovými otoèkami a terénními zlomy ve výšce a 6 metrù.
Pro adrenalinu chtivé návštìvníky mají v areálu pøipraven
Powerfan. Jde vlastnì o volný pád z výšky 13 metrù s jemným
pøistáním. Jde to díky mechanismu s vìtrákem, který neustále a
bezpeènì kontroluje pád. Odválivec vykroèí do prázdna a
padá, pøièem se mu odvíjí lano z cívky, která soubìnì roztáèí
vìtrák. Ten pohlcuje vzniklou energii padající osoby a zároveò
zabezpeèí plynulé pøistání na zemi.
Další atrakcí je Dobrodruná vì, impozantní 14 metrù vysoká døevìná výšková stavba, která tvoøí dominantu lanového
centra. Je základnou pro lanovky, které v celkové délce 400 metrù z nejvyššího bodu této vìe zaèínají. Tyto atraktivní na sebe
navazující jednoduché lanovky vedou z vìe nad sjezdovkou a
pokraèují lesem s dojezdem v lanovém parku. Na dvou stìnách
této vìe je umìlá horolezecká stìna s chyty, kde si kvalitnì zatrénují jak zkušení lezci, tak ti, co si to chtìjí jen vyzkoušet.
Areál se neustále rozrùstá, od 1. èervna bude dán do provozu
nový Dìtský park, kde budou mimo jiné 4 velké trampolíny,
bungee trampolína a obøí nafukovací skluzavka.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc duben 2012
První schùzka byla pracovní – provedli jsme generální úklid klubovny.
Na poèátku dubna dostali pøedsedové jednotlivých tøíd ZŠ v Hanušovicích ode mne malý dáreèek: krabièku s pìti speciálními
malými kamínky a pravidla pro hru Drápky. Na druhé stranì listu jsem také pøipravil pravidla pro konání turnaje v Drápcích.
Pøedsedové mìli rozšíøit hru ve svých tøídách a celý mìsíc mìli èas na trénování. Na konec dubna byli všichni pozváni na náš turnaj,
ten jsem ale musel z pracovních dùvodù odloit na støedu 2. 5., v dobì uzávìrky pro tento zápis nebyly tedy ještì výsledky turnaje
známy.
I letos jsme v dubnu po Velikonocích tradiènì hráli nevšední Hry s velikonoèními vajíèky – Kutálení tenisáku na øadu vajíèek,
Vyhazování vajíèka do výše a jeho chytání s otoèkou atd. Jistì vìtšina bude vzpomínat, jak jedno vajíèko pøistálo na støeše garáe a
jak jsem ho odtud dolovali! Nakonec vyhrála celkovì Kristýna, blahopøejeme!
12. 4. 1961 vzlétl do vesmíru 1. kosmonaut J. A. Gagarin. Pro pøipomínku této události se naši èlenové poøádnì probìhli pøi akci
Vesmírný kurýr – hry Mezigalaktické války, Vesmírný kurýr, Boj s nepøáteli mírové konference. Pøes vìtrné poèasí se akce pìknì
vydaøila a celkovým vítìzem se stala Maruška. Blahopøejeme!
V druhé èásti mìsíce se uskuteènila jednodenní výprava do Bohdíkova k chatì Pod Lesem. Dopoledne jsme v lese pøipravovali
rekvizity na plánovanou celovíkendovku, pak následovalo hrabání staré trávy a její úklid a dále sekání a rovnání døeva. Po obìdì
byl na øadì zábavný program Boj o kukaèèí hnízda – hry Návrat kukaèky ze zimovištì, Kukaèèí navigace, Snášení vajíèek. Hlavní
Boj o kukaèèí hnízda se konal v lese. Hráèi umísovali do soupeøových hnízd vršky od PET lahví a zároveò bojovali s jestøáby o
papírové ivoty. Celkovì vyhrála Maruška, blahopøejeme! Další prima akce, dìti byly utahané, ale spokojené.
Poslední sobotu v dubnu jsme shlédli v kulturním domì v Bohdíkovì výstavu fotek o pøírodì, jejím autorem byl pan A. Øíha
starší. Skvìlé zábìry!
V mìsíèním bodování jednotlivcù opìt vyhrál Ondra, blahopøejeme!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci:
øediteli ZŠ panu Felnerovi, dále panu Milanu Šušlíkovi, OÚ Jindøichov a MÚ Hanušovice

Naše zdraví (3)

Hanušovická obchodní, s. r. o.

Jednou z nerozšíøenìjších a urèitì nejstarší alternativní léèbou, kterou èlovìk pøi zdravotních problémech pouívá, je bylinkáøství.
V dobách, kdy nás ještì neléèili vystudovaní lékaøi a neexistovaly léky, bylo k léèení nemocí lidí i domácích zvíøat pouíváno
bylin, které sbíraly „babky koøenáøky“. Jejich umìní vytváøet
z pøírodních zdrojù, tedy co pøíroda dala, masti, odvary, èaje a podobnì, se v ústní i písemné podobì pøedávalo z jedné generace
mastièkáøek na druhou po tisíce let. I pozdìji, kdy nás lidi zaèali
léèit vzdìlaní lékaøi a zaèaly se vyrábìt léky prakticky na všechny
nemoci, mìlo a má bylinkáøství do dnešní doby svùj velký význam. Vdy rostliny jsou témìø nevyèerpatelným zdrojem nejrùznìjších látek, které mají na lidské tìlo pozitivní a nìkdy
bohuel i negativní vliv. V dnešní dobì pouívání bylinek zùstává doménou léèitelství a samoléèby. Léèivé rostliny se pouívají
ve formì nálevu, odvaru, obkladu, mastí, tinktur, kapslí a koupelí. Léèivé úèinky má velmi široké spektrum bylin, neznamená to
však, e to, co utrhnete v pøírodì, vám pomùe. Nìkteré bylinky
mají i vedlejší úèinky a pøi nevhodném dávkování mohou být
skuteènì nebezpeèné. Proto je vdy nutná kvalitní diagnóza a
perfektní znalost pouívaných rostlin.
A jaký je názor Èeské lékaøské komory k léèbì bylinkami?
ÈLK tuto léèbu respektuje jako pomocnou léèebnou metodu.
Ostatnì øada klasickou medicínou pouívaných lékù má svùj pùvod právì v rostlinách. Pití rùzných èajù mùe být vhodným doplòkem klasické léèby. Lokální aplikace obkladù s rostlinnými
výtaky èi rozlièných mastí je také hojnì rozšíøená. V souvislosti
s bylinkáøstvím je tøeba zdùraznit pouze to, e také pro tento typ
léèby platí základní podmínka, e døíve ne se pustíme do terapie,
musí být stanovena co nejpøesnìjší diagnóza, aby nedošlo k zanedbání nìjakého váného onemocnìní. Samozøejmostí zùstává, e
bylinky by mìl ordinovat pouze èlovìk, který má alespoò základní znalosti z farmakologie, nebo i zde platí, e taková léèba mùe
pomáhat, ale také zabíjet.
A názor bylinkáøù. Zde panuje témìø shoda s názorem ÈLK.
To znamená bylinky jako doplnìk k léèbì, dobrá znalost bylinek
a jejich pouívání a navíc nutnost spolupráce léèitele s ošetøujícím lékaøem. I zde jako u homeopatie platí zásada - nechat se léèit
odborníkem, který svému oboru rozumí, a vyhýbat se šarlatánùm, kteøí dìlají vše pouze pro vlastní zisk.
-hp
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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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SK Silový trojboj
Holba Hanušovice, o. s.
Dne 28. 4. 2012 se ve Zbýšovì konalo 20. Mistrovství
Èeské republiky v silovém trojboji Masters, kterého se
zúèastnil ve váhové kategorii do 120 kg náš závodník
Rùièka Lubomír. Výkonem 702,5 kg (døep 240 kg, tlak v
lehu 200 kg, a mrtvý tah 262,5 kg) obsadil 2. místo a o 32,5 kg
si vylepšil svùj osobní rekord, splnil tak limit pro 1.
výkonnostní tøídu.Mistrovství se zùèastnili 3 eny a 37 muù.
Nejstarší úèastník mìl úctyhodných 71 let.V absolutním
poøadí obsadil náš závodník velmi pìkné 9. místo. Závìrem
bychom rádi podìkovali našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu Lubomír Rùièka

Všichni spoluobèané = majitelé psích mazlíèkù by se mìli
zamyslet nad obsahem zveøejnìného dopisu a trochu si sáhnout do svého svìdomí, zda kadý po svém pejskovi psí extrementy uklízí.
Majitelé pejskù, buïte ohleduplní. Pøispìjete tak ke zlepšení svého okolí. Mùete tak být pøíkladem ostatním spoluobèanùm.
-mú
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Je to normální?
foto: František Ambroz
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Přístavba tělocvičny Základní školy v Hanušovicích
Úspěšný projekt o.s. oddílu stolního tenisu ST Hanušovice, MAS Horní Pomoraví o.p.s. a Města Hanušovice.
Základní škola Hanušovice i mimoškolní sportovní oddíly se dlouhodobě potýkají s nedostatkem prostor pro
uskladnění sportovního vybavení v tělocvičně ZŠ Hanušovice, zvláště pak pro mimoškolní sportovní činnost.
Na tento problém zareagovalo občanské sdružení oddílu stolního tenisu ST Hanušovice a nabídlo Základní
škole a Městu Hanušovice řešení v podobě podání projektu na rozšíření prostor pro sportovní vybavení
přístavbou tří nových místností ke stávajícímu spojovacímu krčku mezi školou a tělocvičnou s tím, že celý
návrh projektu zpracuje, ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví o.p.s. a Městem Hanušovice zažádá o dotaci do
programu LEADER a bude jej administrovat po celou dobu až do předání stavby.
Po získání souhlasu ZŠ Hanušovice a Města Hanušovice byla Ing. K. Grabovským v červnu 2011 zpracována
projektová dokumentace a podána žádost na stavební povolení. Dne 20.09.2011 byla podána žádost o dotaci
do programu LEADER a 13.10.2011 byl projekt vybrán mezi podpořenými projekty MAS Horní Pomoraví. Dne
6.10.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a 21.11.2011 vybrána firma Stavební firma
STAVREL s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou. Stavba byla dokončena a oficiálně předána Městu Hanušovice
dne 11.4.2012. Předání se zúčastnili jednatel firmy Stavební firma STAVREL s.r.o. Vlastimil Machula, starostka
města Ivana Vokurková, ředitel ZŠ Hanušovice Ing. František Felner a předseda ST Hanušovice Václav Jokl.
Závěrem bych chtěl vyzdvihnout nejen skutečnost vybudování nových prostor pro sportovní vybavení či
navýšení majetku Města Hanušovice, ale hlavně způsob, jakým projekt vznikl, byl komunikován a dotažen do
konce. Přestože zde byla prioritní potřeba ze strany ZŠ Hanušovice, která se s nedostatkem místa potýká
dlouhodobě, tak s návrhem na řešení přišlo občanské sdružení ST Hanušovice a nabídlo Základní škole řešení
s tím, že se o celý projekt postará, což dodrželo. Hlavní inovativnost vidíme tedy v konkrétní snaze o řešení
problému jiným subjektem, než tím, který je problémem přímo dotčen, a přímou snahou a prací, než jen
čekáním, co kdo jiný pro nás udělá. To přispívá k lepšímu soužití a vztahům mezi různými společenskými a
zájmovými subjekty široké veřejnosti města Hanušovice.

Václav Jokl
předseda ST Hanušovice

Zpracování projektové dokumentace:
06/2011
Žádost o dotaci do programu LEADER podána:
20.09.2011
Termín vyhlášení výběrového řízení:
26.10.2011
Odevzdávání nabídek na provedení stavby:
18.11.2011
Výběr firmy ve výběrovém řízení:
21.11.2011
Celkové výdaje na projekt:
617 718,- Kč
Dotace:
466 289,- Kč
Přístřešek o třech místnostech (rozměry 12,3m2; 10,7m2;11,6m2) a celkové zastavěné ploše 41,1 m2.

Zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Projekt je jedinečný v tom, že iniciátorem projektu bylo aktivní občanské sdružení – sportovní oddíl stolního
tenisu ST Hanušovice, jehož členové dlouhodobě bojovali s nedostatkem prostor pro uskladnění sportovního
vybavení. Ve spolupráci ST Hanušovice, MAS Horní Pomoraví o.p.s a města Hanušovice byla podána žádost o
dotaci do programu LEADER administrovaného MAS Horní Pomoraví o.p.s., která také dohlížela na dodržení
formální správnosti žádosti a všech příloh a dokumentace k vyúčtování projektu.
Tento typ spolupráce s aktivním podílem neziskové organizace je vzorovým projektem pro program LEADER,
ze kterého jsou podobné projekty financovány – projevuje se zde aktivita členů neziskové organizace
(příprava projektu, aktivní účast na realizaci apod.), schopnost připravit prostory také pro činnost dalších
sportovních klubů a spolků v objektu, schopnost spolupráce se Základní školou i Městem Hanušovice.
Ing. Anna Bartošová
ředitelka MAS Horní Pomoraví o.p.s.

