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Váení spoluobèané,
první adventní nedìle je ji za námi,
co pro všechny køesany pøedstavuje
dobu radostného oèekávání pøíchodu
Spasitele. Pro všechny ostatní je to období pøedvánoèních pøíprav všeho druhu. Jedni do poslední chvíle shání dárky
pro své milé, druzí se pouští do peèení
cukroví. Naše ratolesti si pøipravují øíkanky pro svatého Mikuláše a èerty s nadìjí, e si tím smaou
všechny lumpárny za celý rok, a samotnému Jeíškovi pak u nebude nic bránit pøeèíst si jejich dopisy. Nìkteøí se prostì jen nechají unášet vánoèní atmosférou. Pøedevším jde ale o svátky
klidu, kdy by se k sobì lidé mìli chovat s náleitou úctou a nezapomínat na své blízké. Pøi této pøíleitosti bych Vám chtìla popøát
pøíjemné proití svátkù vánoèních a mnoho osobních i pracovních úspìchù v novém roce.
Ivana Vokurková, starostka

Tøíkrálová sbírka 2012
Tak jako tradiènì, bude zaèínat nadcházející
rok na mnoha místech Tøíkrálovou sbírkou,
kterou organizuje Charita Šumperk.
Tøíkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 1. a 8. lednem
2011 (celostátní koledování potrvá do 16. 1. 2011), aby pøinášeli do
všech domovù poehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potøebují.
Výtìek Tøíkrálové sbírky je urèen pøedevším na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak
sociálnì potøebným skupinám lidí ijícím zejména v dìkanátu
Šumperk. Èást výnosu sbírky je urèena na humanitární pomoc do
zahranièí.
A ještì ohlédnutí za sbírkou loòskou. V našem dìkanátu se
vykoledovalo 582 596 Kè, pøièem podíl, který byl urèen pro
vyuití Charitou Šumperk, èinil 337 906 Kè. Tato finanèní èástka
byla pouita na podporu èinnosti Charity Šumperk, Centra pro rodinu
Šumperk a Poradny pro eny a dívky – ochrana nenarozeného ivota,
zajištìní dostupnosti slueb Charity Šumperk, na nákup
rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek a na pøímou pomoc
obèanùm v hmotné nouzi.
Charita Šumperk poskytuje na území dìkanátu Šumperk terénní
ošetøovatelskou a peèovatelskou slubu, osobní asistenci a pùjèuje
rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky.
-sch
Zveme Vás na

Vánoèní trhy spojené
s tradièním zpíváním koled
v Hanušovicích 16. 12. 2011.
Více informací uvnitø novin.
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Jak se slaví Vánoce ve svìtì
O tom, jak se slaví vánoèní svátky v našich krajích, jsme
si ji povídali nìkolikrát. Jak ale slaví tyto nejkrásnìjší
svátky v roce lidé rùzného vyznání jinde ve svìtì?
Pravoslavné Vánoce – Na rozdíl od protestantských a
katolických zaèínají ty pravoslavné podle tvz. juliánského
kalendáøe a 7. ledna. Aèkoli byly tyto svátky za bývalého
reimu násilnì nahrazeny oslavami Nového roku, pøesto i
dnes zachovávají vánoèní zvyky a dvì tøetiny obyvatel. U
28. listopadu zaèíná pøedvánoèní pùst, který konèí po
ètyøiceti dnech sváteèní veèerní bohoslubou. Den
Narození Pánì nepatøí jen bohoslubám – lidé se tradiènì
scházejí na námìstích a v parcích, poslouchají slavnostní
hudbu, jdou do divadla na pøedstavení s vánoèní tematikou,
popøípadì se jen baví s pøáteli.
Vánoce v USA – jsou podobné jako u nás, ale místo Jeíška
dìtem dárky nosí Santa Claus. Zásadní rozdíl tkví také v tom, e
dárky se rozdávají a druhý den, ráno 25. prosince. Santa s nimi
pøijídí z velké dálky, cestuje celou noc ze severního pólu na
saních taených spøeením osmi létajících sobù. Dìti tradiènì
vìší v oèekávání své punèochy nad kamna nebo krb, i kdy
dárky u dnes vìtšinou najdou pod stromeèkem.
Romské Vánoce – jsou nazývány Karaèona a jsou stejnì
významné jako pro majoritní spoleènost. Slaví se dobrým
jídlem a pitím, veselím a samozøejmì i tancem.
Nejdùleitìjší je ale o Vánocích rodinná pospolitost.
Vzpomíná se také na zesnulé pøíbuzné, kterým se
ponechává u stolu volné místo. Mnohé rodiny èasem pøejaly
vánoèní zvyky od okolního obyvatelstva. Nìkteøí Romové
z osad zase tradièní zvyky nepøijali a slaví dál Vánoce svým
zpùsobem. Dodnes v nìkterých rodinách nemají tradièní
stromeèek. Bývá mnohdy nahrazován ozdobenou
vìtvièkou z borovice.
Vánoce v Japonsku – Jakkoli jsou tyto svátky pøevánì
køesanské, Japonci je postupnì adaptovali jako mnoho
dalších vìcí z evropské a americké kultury. Lze tedy øíci, e
jsou pro nì pøevánì komerènì zamìøeným svátkem. Ve
velkých nákupních centrech mùete potkat i typického
Santu v èerveném obleku. Hodnì lidí si také doma zdobí
vánoèní stromky a 25. prosince se bìnì poøádají vánoèní
veèírky. Tato noc je hlavnì svátkem milencù, kterých jsou
plné ulice. Dávají si samozøejmì i mezi sebou dárky. Pøes
veškerý pùvab Vánoc je pro Japonce dùleitìjší konec roku,
kdy se zde slaví bounenkai neboli oslava starého roku.
Svìt muslimù a Vánoce – V zemích, kde vyznávají toto
náboenství, se tyto svátky vùbec neslaví. Je ale dobré
vìdìt, e Maria a Jeíš jsou významné osobnosti i pro
islám. Jeíš je zde oslavován jako prorok a Maria jako jeho
matka. Vánoèní pøíbìh o narození Jeíše je i v Koránu
vyprávìn velmi podobnì: i zde poèala Maria svého syna
jako panna a andìl Boí jí zvìstoval poselství stejnì, jako je
tomu i v Bibli.
-hp
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
24. jednání – 17. 10. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta dne 17. 10. 2011
- schválila ádost o ukonèení nájmu k 31. 10. 2011
- schválila ádosti o výmìnu bytu
- vyjádøila souhlas v pøípadì potøeby s vynìtím èástí pozemkù
pè.1469/102/ZE a pè. 1471/101/ZE v kú. Hanušovice ze
zemìdìlského pùdního fondu za úèelem uloení zemního
kabelového vedení NN pro stavbu „Stoár telekomunikaèních antén
RPS net - Habartice“ pro investora RPS net, s. r. o.
- podmínila schválení ádosti o odkoupení podílu pozemkù
pè.151 v kú. Hanušovice i souhlasem majitelù vedlejšího bytu a
nutnost sdìlení øešení pøístupu k tomuto bytu
- rozhodla napsat adateli o pozemek písemné sdìlení, e dle
schválených pravidel o prodeji pozemkù mìsta Hanušovice nelze
pozemek pè. 941/1 v kú. leb prodat, ale jen dlouhodobì pronajmout
- schválila Smlouvu o právu provedení stavby a schválila
Smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice s udìlením
licence vnitrostátní linky dopravce na trase amberk–Hanušovice
- rozhodla, aby adateli o finanèní pøíspìvek byly zaslány
„Zásady poskytování finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice“ a jednotný tiskopis ádosti o poskytnutí pøíspìvku
- schválila „Zásady poskytování finanèních pøíspìvkù z rozpoètu
mìsta Hanušovice“, vèetnì tiskopisu ádosti o poskytnutí
uvedeného pøíspìvku a tiskopisu - formuláø pro vyúètování
pøíspìvku
- schválila zakoupení programového modulu a èteèky
k zajišování evidence majetku mìsta Hanušovice a jeho
inventarizace dle nabídky firmy ASI Mohelnice, vèetnì základního
zaškolení pracovníkù MÚ
- schválila prodej pozemku pè. 9031, ost. plocha v kú. Hanušovice
vlastníkùm domu èp. 177, Hanušovice, podle pravidel a cen
schválených Zastupitelstvem mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. o
uvolnìní bytu 1+1 na adrese Hanušovice, Hlavní 108 a uloila
zveøejnìní oznámení o uvolnìní byt formou vyhlášky na úøední
desku mìsta Hanušovice
- schválila zpùsob provedení opravy cesty na Jesenické ul.,
Hanušovice v délce 170 m a šíøce 4 m formou poloení zámkové
dlaby s pracovním vyuitím veøejné sluby
- schválila ukonèení nájemního vztahu
- schválila návrh pøepracovat mandátní smlouvu o obstarání
záleitosti investora ve vìci úprav venkovních ploch høištì MŠ
Hanušovice
- schválila zpracování energetického auditu budovy MÚ
Hanušovice firmou Energetika Zábøeh, s. r. o.
- schválila stanovit vstupné ve výši 10,- Kè na osobu na akci
„Mikulášování“, která se uskuteèní 26. 11. 2011
- rozhodla oslovit dotèené subjekty, které se dle podaného návrhu
mají podílet na zimní údrbì místních komunikací, zda budou
akceptovat návrh konkrétnì provádìných úsekù v rámci zimní
údrby místních komunikací
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta Hanušovice o
své èinnosti na Hanušovické obchodní, s. r. o.
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta o ohrazení se proti
výsledku pøestupkového øízení
- vzala na vìdomí informaci o vyjádøení mìsta ke stavbì ÈOV a
kanalizace pro rodinný dùm - vzala na vìdomí informaci starostky
mìsta týkající se dotazu na úpravy pozemní komunikace
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta týkající se výzvy
mìsta k nápravì - prosakování vody z náhonu na silnici pøi výjezdu
z Hanušovic na Králíky
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta týkající se
bezpeènosti a zajištìní úhrad nákladù za osoby vykonávající
alternativní tresty, které jsou zajišovány mìstem u Hanušovické
obchodní, s. r. o.
25. jednání – 2. 11. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta sne 2. 11. 2011

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

- schválila nabídku na kulturní pøedstavení pro dìti agentury ART
PRODUCTION TED, v. o. s. Brno „Kdy jde kùzle otevøít“ v mìsíci
únor 2012
- schválila návrh smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene – Telefónica Czech republic, a. s. Praha, za podmínek, e
vìcné bøemeno bude zøízeno za jednorázovou úhradu
- schválila stanovisko mìsta Hanušovice ke stavbì vedení
„Hanušovice-Hynèická“, pè. 90/1 NNK, které bude uloeno v zemi
- zamítla ádost o umístìní dopravního znaèení spoleèenství
vlastníkù pro dùm èp. 268, Hanušovice u vjezdu k domu dopravní
znaèkou „Zákaz stání“
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice k provedení
ochrany technologického domku pøejezdového zabezpeèovacího
zaøízení u eleznièního pøejezdu na ul. Praská, Hanušovice
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice k udìlení licence
vnitrostátní autobusové linky è. 950101 na trase Jeseník-Hradec
Králové-Praha pro dopravce Veolia Transport Morava, a. s. Ostrava
- schválila návrh na dotaci a zpracování projektové dokumentace pro
pøístavbu tìlocvièny ZŠ Hanušovice a uzavøení smlouvy o dílo
- schválila zpracovat znalecký posudek na pozemky pè. 1625/1,
zahrada a pè. 1625/2, ostatní plocha, v kú. Hanušovice a schválila
následný odkup uvedených pozemkù
- rozhodla vyuití sponzorského daru od ŠPVS Šumperk pro MŠ
Hanušovice na nákup hraèek a uèebních pomùcek a na akci poøádanou
mìstem Hanušovice dne 26. 11. 2011 v DK Hanušovice –
„MIKULÁŠOVÁNÍ“
- neschválila zmìnu produktu v dodávce zemního plynu RWE
- schválila nabídku na provozování zimní údrby místních
komunikací ve mìstì Hanušovice a místních èástí
- zamítla ádost SCHOLY VIVA, o. p. s. Šumperk o zaslání
neinvestièních nákladù
- schválila výbìrovou komisi a výbìrové øízení, které zajistí MAS
Horní Pomoraví, na akci „Tìlocvièna ZŠ Hanušovice - pøístavba“
- schválila doporuèení hlavní inventarizaèní komise, proúètovat
inventarizaèní rozdíly, kdy v KN jsou vedeny nemovitosti, které ve
skuteènosti neexistují - je nutné zajistit výmaz z KN v souèinnosti
s odborem výstavby; a dále inventarizaèní rozdíly, kdy v KN jsou
vedeny nemovitosti, které ve skuteènosti existují a nejsou na
inventurních soupisech - je nutné zaloit kartu do registru majetku
mìsta Hanušovice
- schválila pøidìlit byt 1+1 v Hanušovicích 108
- zamítla ádost na odkoupení pozemkù v kú. leb, nebo dle
schválených zásad o prodeji pozemkù mìsta Hanušovice uvedené
nejsou urèeny k prodeji, ale jen k pøípadnému pronájmu
- schválila poskytnut finanèního pøíspìvku pro DPS Hanušovic na
autobusovou dopravu na akci Mikulášské odpoledne dne 9. 12. 2011
- schválila VI. rozpoètovou zmìnu v r. 2011
- schválila nabídku firmy T-Mobile na øešení pevných a mobilních
slueb mìsta Hanušovice
- schválila zmìnu období povìøení vedením Hanušovické obchodní,
s. r. o. do 31. 3. 2012 s písemným udìlením kompetencí pro øízení
spoleènosti
- schválila dodatek è. 1 ke smlouvì mezi mìstem Hanušovice a
Hanušovickou obchodní, s. r. o. ohlednì údrby zelenì týkající se
fakturace, a to tak, e se nebude fakturovat mìsíènì, ale dekádnì
- schválila poskytnutí bezúroèné pùjèky Hanušovické obchodní, s. r. o. na
zakoupení traktoru, pùjèka musí být uhrazena do dvou let; doporuèila pùjèku
projednat na veøejném zasedání ZM Hanušovice
- schválila provedení analýzy Hanušovické obchodní, s. r. o. k 31. 12.
2011
- schválila provedení projektové dokumentace k akci „Zateplení
budovy úøadu – výmìna oken“
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- vzala na vìdomí informaci o zaslané ádosti mìsta Hanušovice na
KÚ v Šumperku o výmaz stavby z KN na pè. 102 v kú. Hynèice na
Moravì
- vzala na vìdomí informace ohlednì ukonèení analogového vysílání
k 30. 10. 2011
- vzala na vìdomí informaci obsahu výbìrového øízení na øeditele
Hanušovické obchodní, s. r. o.
- vzala na vìdomí informace o ekonomické situaci u Hanušovické
obchodní, s. r .o., úsporná opatøení
-mu
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
ZŠ a MŠ pøeje všem ákùm, rodièùm a obèanùm Hanušovic pìkné proití svátkù vánoèních.
Za ZŠ a MŠ Hanušovice, František Felner
Scholaris 2011 – pøehlídka støedních škol v Šumperku
Ve ètvrtek 3. listopadu 2011 se zúèastnili vycházející áci naší školy v doprovodu tøídní uèitelky a výchovné poradkynì prezentaèní výstavy støedních škol a odborných uèiliš „Scholaris 2011“, která se uskuteènila na Gymnáziu v Šumperku v dobì od 9 do 17
hodin za úèasti zástupcù Olomouckého kraje, Odboru školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje, Krajské hospodáøské komory a pøedstavitelù místnì pøíslušných magistrátù a mìstských úøadù. Výstavu organizaènì zajišovala
SCHOLA SERVIS PROSTÌJOV.
Na pøehlídce oborù vzdìlání støedních škol a vyšších odborných škol byla prezentace významných firem regionu, pøi které došlo
k vizuelnímu pøedvedení oborù vzdìlání a souèasnì provázání vzdìlávací nabídky s poadavky trhu práce.
Exkurze áky velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala pøi výbìru svého budoucího povolání.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

Zemìpisná pøednáška „Afrika“
Dne 11. listopadu 2011 se naše tøida 7. A a 7. B zúèastnila
zemìpisné pøednášky „Afrika“, která se konala na Støední
odborné škole v Šumperku (SOŠ Šumperk).
Z Hanušovic jsme odjídìli z vlakového nádraí pøed 9. hodinou a kolem pùl 10. jsme byli v Šumperku. Sotva jsme vystoupili
z vlaku, vydali jsme se smìrem Støední odborná škola zemìdìlská
Šumperk. Pøednáška zaèínala a v 11. hod., a tak nám naši páni
uèitelé Rajnoha a Zerzáò dali krátký rozchod po mìstì.
Hned poté, co jsme dorazili ke støední odborné škole, si
nás vyzvedly 2 studentky, které byly pøevleèené do „afrického odìvu“, a rozdìlily si nás na 2 skupinky. S kadou skupinkou byl jeden z uèitelù a prùvodce (student 3. roèníku).
Tímto rozdìlením tedy pøednáška zaèala. Organizovali ji
studenti 3. roèníku v rámci projektu Afrika, který SOŠ uskuteènila v rámci dne otevøených dveøí. Ze zaèátku byl ve škole
menší zmatek, protoe se pøednášky zúèastnilo více škol,
kadou pouštìli po urèitých èasových intervalech, ale nakonec se vše zvládlo. Kadá skupina se pøesouvala se svým uèitelem a prùvodcem po škole zvláš. Chodilo se do rùzných
uèeben, do tìlocvièny, po venkovním prostoru, na chodbách
atd.. Celá škola byla vyzdobená ve stylu Afriky a na kadém
prostoru se odehrával jiný dìj. Nìkde jsme mohli zhlédnout a
také se nauèit „africký tanec“, jinde jsme zase mohli ochutnat
„africké speciality“. Mohli jsme si také vyzkoušet v rámci afrického lovu støílet z opravdového luku. V nìkterých uèebnách
jsme se dozvìdìli vše moné o Africe, napø. hustotu zalidnìní, rostlinstvo a ivoèišstvo, prùmysl, geografickou polohu
apod.. Dokonce jsme si ovìøovali naše znalosti o Africe testem, který pro nás organizátoøi projektu pøipravili. Zhlédli
jsme také okolí støední odborné školy, napø. baantnici, botanickou zahradu, venkovní uèebnu aj.
Kdy pøednáška skonèila, nìkteøí z nás mìli potvrzené lísteèky
od rodièù, e mohou zùstat v Šumperku, a ti ostatní se vrátili
v mrazivém dni autobusem domù. Myslím, e tato akce splnila
svùj úèel, vìtšinì z nás se pøednáška o Africe líbila a pøíjemnì nám
zpestøila výuku zemìpisu v sedmém roèníku.
Chtìla bych podìkovat pánùm uèitelùm Rajnohovi a Zerzáòovi za doprovod nás ákù na tuto akci, a všichni vìøíme,
e se ještì podobných pøednášek do budoucna zúèastníme.
Za sedmé roèníky, Lenka Jarošová, 7. A

Hanušoviètí debrujáøi na celostátní
soutìi MUDRC 2011
Poèátkem roku 2011 byla vyhlášena celorepubliková soutì
Asociace mladých debrujárù nazvaná MUDRC. Klub pøi ZŠ
v Hanušovicích se do této soutìe také pøihlásil. Na internetu byly
kadý mìsíc zadávány úkoly – provádìní pokusù, zhotovování
výrobkù, øešení testù. Jaké dìje probíhaly pøi pokusech, jsme
museli vysvìtlit, postupy pøi výrobì popsat, výrobky vyfotit a
øešení testù zaslat organizátorùm soutìe.
Koncem èervna jsme byli mile pøekvapeni oznámením, e
jsme zaøazeni do celorepublikového finále. Konalo se 27.-30.
øíjna 2011 ve Frýdku-Místku. Naše drustvo ve sloení Ondøej
Faltièko, Martin Kotraš, Petr Mutina a Lukáš Sedlaèík vyjelo ve
ètvrtek ráno vlakem do Frýdku. Na gymnáziu jsme se ubytovali
ve tøídách.
V 19 hodin probìhlo slavnostní zahájení v jídelnì školy. Ve
20 hod. zaèaly soutìní disciplíny – kadé ze 24 drustev
pøedvedlo a vysvìtlovalo ostatním ákùm zadané pokusy,
vedoucí klubù pøidìlovali body. Ve 23 hod. jsme nároèný den
ukonèili veèerníèkem Kráva na Mìsíci.
V pátek 28. 10. po snídani zaèalo v 9 hodin hodnocení našich
vystavených výrobkù – deníku badatele, debrujárského
kalendáøe, masky a elektrického zkoušecího stroje. Èlenové
drustev museli hodnotícím vedoucím pøedvést funkci výrobkù a
popis jejich zhotovení.
(pokraèování na 4. stranì)
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

Hanušoviètí debrujáøi na celostátní
soutìi MUDRC 2011
(dokonèení ze 3. strany)

Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc øíjen 2011

Od 11 hod. jsme na høišti pouštìli horkovzdušné balony vlastní výroby – byla to zajímavá pøehlídka rùzných tvarù a velikostí. V 15 hod. Jsme
byli na radnici pøivítání starostou mìsta a zhlédli
film o Frýdku-Místku. Pak jsme se odebrali na
dvouhodinovou prohlídku pìkného místního
zámku. Po veèeøi jsme pøedvedli své kulièkové
dráhy a bludištì. Veèer jsme zakonèili chùzí po
havém uhlí – celé naše drustvo si chùzi vyzkoušelo. V sobotu ráno jsme se autobusem pøesunuli
do Ostravy na interaktivní výstavu Staò se agentem – špioná, vyšetøování a záhady. Zde jsme
hledali pomocí rùzných zaøízení odpovìdi na
otázky testu. Výstava se nám velmi líbila. Odpoledne jsme vìnovali prohlídce mìsta.
Veèer probìhlo slavnostní vyhlášení výsledkù
soutìe MUDRC 2011, kterého se zúèastnili øeditel gymnázia, prezident AMD ÈR a prezident
AMD Turecka. Kadý èlen našeho drustva
obdrel certifikát „Úspìšný úèastník finále
debrujárské republikové soutìe MUDRC
2011“. V nedìli jsme se šastnì vrátili domù, na
hezky strávené dny budeme rádi vzpomínat.
Pochvalu si zaslouí všichni hoši za vzorné
chování po celou dobu pobytu ve Frýdku i bìhem
cestování.
Velmi dìkujeme paní uèitelce Annì Podgrabinské za pomoc pøi organizaci v prùbìhu korespondenèních kol.
Za Klub AMD, Vladimíra Vasilová,

Náš klub (pùvodnì Salix-SK) vznikl ji v záøí 1991, a tak jsme v rámci
oslav 20. výroèí existence zaèátkem øíjna v dílnách vypalovali odporovým
drátkem obrázky do døeva a vybrušovali kuelovitým kotouèkem motivy do
skla. Pro veøejnost byla pøipravena té výstavka našich kronik, fotek a
rùzných netradièních rekvizit z našich akcí, kterým dominovala Hvìzdná
brána s ovládacím panelem. Výstavu si prohlédly dìti z 2. a 3. tøíd ZŠ a velmi
se jim líbila.
Zaèátkem mìsíce se uskuteènila výprava do okolí Malé Moravy. Hráli
jsme pøi ní Boj o ringo krouek a také sbìr kartièek s morseovými znaky. A
nevadilo ani chladné poèasí s dešovými pøeháòkami.
Pro naši tradièní podzimní akci Letecký den si dìti vyrábìly z kartonu a
barevných tapet létající talíøe. Starší èlenové zhotovovali kromì standardních
modelù i prototypy. Létající talíøe mají výhodu, e na rozdíl od klasické
drakiády jsou jednoduší na výrobu, nepotøebují velký herní prostor a ádný
vítr. Vlastní akce probìhla na školním høišti v sobotu 15. øíjna. V deseti
rùzných soutìích nakonec celkovì vyhrál Ondra Faltièko. Blahopøejeme!
Bìhem mìsíce chlapci a dìvèata nacvièovali vázání základní šestice uzlù,
a to po jednom uzlu na stole i všech šest úvazù za sebou na zemi na èas. Musí
ještì hodnì trénovat, aby dosáhli kvalitních èasù.
V prùbìhu podzimních prázdnin koncem øíjna vedly naše kroky do lesù za
Hanušovicemi, kde máme rozmístìné ptaèí budky. Kadý podzim je èistíme,
pøípadì opravujeme. Letos byly z deseti budek osídleny pouze tøi. Naštìstí ji
druhým rokem ádnou neokupovali nezvaní plši. Jednu budku bylo tøeba
pøemístit na jiný strom, pod nìj jsme pøesunuli i kamennou podláku.
S pøesunem nám pomohl pan Šušlík, za co mu dìkujeme. Jednu døevìnou
budku jsme zrušili, nahradíme ji èasem novou, vyrobenou z plastového
kanystru. O výrobní postupy na výrobu døevìných i plastových budek se
mùu se zájemci podìlit. Naše ptaèí budky patøí do programu ochrany
pøírody, jen se nám daøí dlouhodobì plnit.
V lese dìti nasbíraly rùzné druhy listù, z nich po vysušení vylisování
vyrábìly v klubovnì rùzné pìkné ozdoby. Jsou z nich krásné dárky pro
kamarády.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: starostce Hanušovic paní
Vokurkové, øediteli ZŠ panu Felnerovi, starostovi Malé Moravy panu
Marinovovi a panu Šušlíkovi.

vedoucí klubu

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

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

Kontakt: 583 231 374, 604 204 905

Prodám byt 1+1 v centru Hanušovic.
Cena 250 000,- Kè.
Pøi rychlém jednání monost slevy.
Tel. è. 733 767 227

Pronajmu byt 3+1 v centru Hanušovic (vedle Penny).
Nájemné vèetnì poplatkù 8 000,- Kè.
Volný ihned.
Tel. è. 602 430 031
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Zlatnictví
Radek Urc
Hlavní 143, Hanušovice, tel. 777 659 952
Nabízí:
- nové zlaté a støíbrné šperky
- bohatý výbìr piercingù a zboí z chirurgické oceli
- zboí z minerálù a polodrahokamù
(ametyst, køišál, tygøí oko atd.)
- šperkovnice
Dále provádíme:
- zakázkovou výrobu (z vlastního materiálu)
- výrobu snubních prstenù (zlatých i støíbrných)
- opravy zlatých a støíbrných šperkù
- výmìnu baterií do hodinek
Akce na prosinec:
Sleva 50 % na vybrané druhy støíbrných šperkù.
Otevøeno:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2011

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Prodám v Hanušovicích byt 3+1 v panelovém domì
na Zábøeské ulici. Byt je ve 4. patøe bez výtahu, dùm je zateplený a po celkové
rekonstrukci. Cena 400 000 Kè, tel. 583 231 709
Pronajmu øadovou zdìnou gará u viaduktu. Mìsíèní nájem 500,- Kè.
Tel.: 737 552 309
Rodina s dìtmi koupí chatu nebo chalupu k celoroèní rekreaci
v okolí Hanušovic. Tel: 777 114 004

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

Nabízím
pùjèky
od 10.000,- Kè do 100.000,- Kè
pro zamìstnance, dùchodce,
OSVÈ a eny na MD.
Zprostøedkovatel pracuje pro 1 vìøitele

Tel.: 724 539 804
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Hledání Boha

Jubilea

V mìsíci prosinci 2011
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:
paní Nadìda váèková,
Františka Václavková,
Dagmar Horáèková, Vìra
Smutná, Dana Válková, Marie
Indrová, Rùena Gorelová,
Lenka Prokopová, Ludmila
Kubíèková a Alena Brázdová;
pánové Ignác Vilèek, Václav
Nohel, Jaroslav Suchodol,
Pavel Kunak, Václav Hájek a
Josef Bergr.
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

VZPOMÍNKA
Dne 8. 12. 2011 si
pøipomeneme smutné
14. výroèí úmrtí našeho
manela, tatínka a dìdeèka,
pana Josefa Chudého.

Jde o setkávání lidí hledajících jistotu, pokoj a radost. Pøijïte se seznámit s cestou,
která k tomu vede.
Èteme Bibli ve ètvrtek v Domì kultury v Hanušovicích ve dnech:
1. prosince, 8. prosince a 22. prosince 2011 v 16.00 hodin.
Srdeènì všechny zveme.
Kamarádi ze Sboru církve adventistù sedmého dne.

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

Vzpomínáme
Tak, jak Ti z oèí záøila dobrota,
tak nám budeš chybìt do konce ivota.
Jen ten, kdo s Tebou il, ví, co ztratil.
Dne 2. prosince 2011 uplyne 15 let ode dne, kdy nás
navdy opustil skvìlý èlovìk, náš milovaný tatínek, tchán,
dìdeèek,
pan Milan Krmela z Hanušovic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manelka Vìra, dcera Vìra
a syn Lubomír s rodinami.

Vzpomínka
Dne 11. 11. 2011 by se doil 60 let mùj syn,
pan Svatopluk Kotík.
S láskou vzpomínají maminka, sestra a bratr s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 17. 12. 2011 by oslavil 80. narozeniny mùj manel,

Se stálou vzpomínkou,
manelka, dcera
a synové s rodinami.

pan Štìpán Kotík.
S úctou a láskou vzpomenou manelka, dcera Dagmar
a syn Lubomír s rodinami.

Toulky po okolí

Sedlonickou z Chotic a usadil se právì ve Vikanticích ve svobodném
dvoøe. O pìt let pozdìji sice odchází z kníecích slueb, ale i jako nezá-

Nedaleké Vikantice dnes patøí k vùbec nejmenším obcím v našem

vislý malíø pro Lichtenštejny pracuje. Kraj se stále zotavuje z tøicetile-

okrese, a upøímnì øeèeno, nebylo by o jejich souèasnosti co psát. His-

té války a kostely, které ještì pøed nìkolika desítkami let patøily

torie vsi je však bohatá na události i na osobnosti, je zde ily.

luteránùm, postrádaly mj. i malíøskou výzdobu. Mus proto dostal nì-

Jedním z tìch významných, kteøí svùj osud spojili s Vikanticemi byl
mu s niším šlechtickým titulem, ale hlavnì výborný malíø Prosper
František de Mus. Na Moravu pøišel v polovinì 17. století z Itálie. Pra-

kolik velmi dobrých zakázek a mìl tak „práce nad hlavu“. Zøejmì i
tato okolnost pøispìla k tomu, e byl pøinucen vikantický dvùr prodat.
Byl zøejmì mizerným hospodáøem.

coval pro kníete Karla Eusebia Lichtenštejna jako portrétista, figurál-

(pokraèování na 7. stranì)

ní malíø, maloval i náboenské obrazy, krajiny i lovecké výjevy. Nebál
se ani techniky freskové malby. V roce 1664 se oenil s Annou Marií
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Cestování po Evropì
V hlavním mìstì Francie, Paøíi, jsme u byli nìkolikrát.

mívá otevøeno také zeleninová hala, kde mùete nakoupit i

Dnes tam ale navštívíme nìco, co nás snad hlavnì teï, pøed Vá-

èerstvé bylinky nebo vybírat ze široké nabídky divokých i pìsto-

noci, naladí na tu správnou nákupní horeèku a alespoò trochu

vaných hub.

polechtá naše chuové buòky.

Aèkoliv se tvrdí, e pavilon des fromages, tedy sýrová hala,

Místní tomuto místu øíkají humornì „bøicho Paøíe“. Po staletí

zaívá úpadek kvùli všudypøítomným supermarketùm, není

to byly rozsáhlé trnice po celém mìstì. Do 60. let minulého sto-

tomu pravda. Ty sice nakupující lákají sniováním cen a rùznými

letí se tak øíkalo hlavní paøíské trnici Les Halles.Ta ji pøestala

reklamními triky, ale to co nabízí trnice Rungis, nemùe ani ten

staèit rozrùstající se metropoli, a tak se dnešním „bøichem“ stala

nejlépe zásobovaný market nabídnout. Z celé Francie se sem

hlavní trnice, která se nachází nedaleko letištì Orly a nese jmé-

sjídìjí vìtší i zcela malí výrobci, kteøí pøiváejí kola gruyeru, be-

no Rungis. Rozkládá se na ploše 323 hektarù a dává práci asi 13

dýnky s peèlivì vyskládanými bochánky z èerstvého kozího,

tisícùm lidí. Kadý den jejími branami projede 26 000 zásobova-

kravského i ovèího a dokonce i oslího mléka. Nechybí ani lokální

cích automobilù, z nich 300 tvoøí velké kamiony. Pokud jde o

speciální sýry se zvláštní chutí, s rùznými masovými, zelenino-

obrat, je Rungis nejvìtším trhem na svìtì. Kadý rok jeho útro-

vými a koøeninovými pøímìsemi. I ten nejvìtší labuník si zde ur-

bami projde 1 698 000 tun zboí. Je zajímavé, e k trnici neve-

èitì vybere. Nejvìtší sýrové bochníky stìí obejme dobøe rostlý

de ádná autobusová linka, metro ani vlak, a tak se sem

chlap, nìkteré ze zrajících sýrù jsou sice nevelkých rozmìrem,

dostanete pouze autem. Ke vstupu navíc potøebujete speciální

pozornost však poutají nezamìnitelnou a intenzivní vùní.

kartièku, popøípadì zvláštní povolení vedení trnice. Jednou

Na závìr si dovolím trochu závisti. Francouzi jsou patrioti a

mìsíènì se konají prohlídky pro veøejnost, úèast na nich je tøeba

jsou hrdi na to, e rádi konzumují to, co si sami vyrobí, vypìstují

si zamluvit pøedem, stojí kolem 100 eur.

a vykrmí. Jen malé procento toho, co si v této trnici mùou kou-

Brány trnice se otevírají kolem pùlnoci, jako první bývá otevøeno oddìlení ryb, které se nachází v hale è. 4. V hale se slaný-

pit, pochází z ciziny. A teï nechám na vás, abyste to porovnali
s tím, co zahranièní markety nabízí nám.

mi plody moøe i úlovky ze sladkých vod bývá vyprodáno ji kolem

-hp

šesté hodiny ranní. O nìco déle mùete nakupovat v Pavilonu
de la chasse, tedy zvìøinové hale. Na hácích tam visí ptáèci
mnohobarevného peøí, zajíci i další lesní a polní havì. Po úsvitu

Toulky po okolí
Kdy si toti kníe Lichtenštejn nechal zjistit, v jakém stavu
je malíøùv majetek, nebyl moc nadšen. Zjistilo se toti, e dvùr,

lik století zdobí kostel v Sobotínì. O Musovo umìní projevil zájem i olomoucký arcibiskup Karel z Lichtenštejna. Objednal si
u nìj nìkolik pláten, pøièem za nìkterá bylo zaplaceno i pøes
100 zlatých, co svìdèilo o jeho dobrých umìleckých kvalitách.

k nìmu patøila palírna, pivovar, kovárna a mlýn, je v alostném
stavu. Krovy budov byly ztrouchnivìlé, šindelová krytina shnilá a místy úplnì scházela, zdivo poškozené, pole a louky zpustlé. Ve stáji a chlévech byly pouze ètyøi konì a dvì høíbata,
sedmnáct krav, sedmdesát ovcí (pøed 5 lety 230 ovcí), nìkolik
prasat a selat. Kupní smlouva byla uzavøena 10. února 1674 a
znìla na pouhých 1 750 zlatých, pøièem malíø Mus dostal jen
608 zlatých. Zbytek spolkly dluhy, které staèil udìlat.

Na závìr si povìzme o dvou perlièkách, které ve 20. letech
minulého století pøednesl arcibiskupský archiváø Antonín Breitenbacher. První je o tom, e aèkoliv Mus namaloval stovky obrazù, zachovalo se jich do souèasnosti ani ne desítka. Neví se
zda byly znièeny nebo jsou souèástí utajovaných soukromých
sbírek po celé Evropì. Druhý poznatek je úsmìvný, nebo archiváø o malíøi doslova prohlásil: „Kdo by se byl malíøe de
Muse nadál v zastrèených Viganticích!“

(dokonèení ze 6. strany)

Po zbytek svého plodného ivota se radìji vìnoval tomu, co
opravdu umìl. Vytvoøil velmi zdaøilé portréty majitelù panství
Pøemysla III. ze erotína , jeho manelky Juliány a všech jejich
dìtí. Namaloval dále nìkolik obrazù s náboenskou tématikou,
které byly umístìny ve svatostáncích po celé Moravì. Dodnes
mùeme obdivovat obraz Umuèení sv. Vavøince, který ji nìko-
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Pradìd osobnì pokøtil kuchaøku
Chu Jeseníkù
Dva roky trvalo autorùm první kuchaøky tradièních jídel
Jeseníkù, ne mohli spolu s Pradìdem pokøtít kniní publikaci
s témìø osmi desítkami receptù z nejkrásnìjších èeských hor.
Výsledek za to èekání ovšem stojí. Podle této knihy nejenom
tradiènì uvaøíte, ale díky lákavým fotografiím své chuové buòky také dostateènì naladíte. Autorský tým z pradedovo.cz nabízí v knize témìø osm desítek receptù s šesti desítkami fotografií.
Recepty jsou v mnoha pøípadech doprovázeny krátkým úvodem
popisující vznik a pùvod receptu. Jak ovšem sami autoøi pøiznávají, pohráli si s historickými reáliemi a nabízí spíše populární
náhled do dìjin regionu. V úvodníku nabádají ètenáøe, aby nepøistupovali ke knize jako k uèebnici dìjepisu.
Pradìd, který se údajnì poprvé v tomto století vydal mezi lidi,
popøál sbírce receptù netradiènì: „Pøeji ti, aby tvé stránky byly
zamaštìny špekem, smetanou a vonìly cibulí èi bramborami.
Pak bude jasné, e je z tebe vaøeno.“ Po tìchto slovech pokropil
otevøenou knihu vodou z Jelení studánky, èím byla Chu Jeseníkù oficiálnì vpuštìna na pøedvánoèní trh. Nejoblíbenìjším
jídlem vládce Jeseníkù jsou prý Jesenické masové knedlíèky v
nudlovém tìstì s Frýdberským salátem a Vozkova housková polévka. Jedná se o stejné recepty, které v rámci letního seriálu
nabídl divákùm tým tvùrcù Toulavé kamery.
„Vítám všechny akce podporující zapomenutou kuchyni Jeseníkù. Vydání kuchaøky a uspoøádání gastronomického festi-

Florbalový turnaj „O pohár OZP“
SPV Hanušováèek, ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišovnou zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví, uspoøádal v mìsíci øíjnu první èást V. roèníku florbalového turnaje
„O pohár OZP“, v kategorii mui a dorost. Po zkušenostech a
velkém zájmu drustev o úèast na tomto turnaji byl turnaj poprvé rozdìlen do dvou termínù a poèet úèastníkù byl omezen. Osm
muských a dorosteneckých týmù ji má své boje za sebou a zná
své vítìze. Stali se jimi hráèi FBC Mistrovice, kteøí ve finále o
jedinou branku porazili Jeseník. Tøetí místo získalo jedno ze
dvou domácích drustev. Turnaj mladších a starších ákù se
uskuteèní po uzávìrce tohoto èísla Hanušovických novin.

valu je na vrcholu všech takových aktivit. Dìkuji organizátorùm
a autorùm této krásné knihy za pomoc s propagací dobrého jídla
našich hor,“ polichotil týmu z pradedovo.cz øeditel Jeseníky Sdruení cestovního ruchu Jan Závìšický.
Svatomartinské dopoledne v centru Kolštejn v Branné s sebou pøineslo i další výjimeèné okamiky. Pøítomní hosté oslavili
stoleté výroèí hlavního partnera gastronomie Jeseníkù, spoleènosti Whirlpool, a také byl oficiálnì ukonèen gastronomický
festival Chu Jeseníkù. Ten probíhal po celé léto v pìtadvaceti
restauracích i školní jídelnì. Trojici vítìzù velké letní hry byly
pøedány hlavní ceny soutìe, trouby pro rychlé a zdravé vaøení.
Prvním gratulantem byl Tomáš bánek, obchodní zástupce spoleènosti Whirlpool, který se slavnostního dopoledne osobnì
úèastnil. Pøítomné výherkynì si spolu s hlavními cenami odnesly samozøejmì kuchaøku Chu Jeseníkù a u se, podle svých
slov, tìší na pøípravu tradièních jídel uvaøených díky moderním
technologiím.
Kuchaøku Chu Jeseníkù, nabízející pìtasedmdesát receptù
na tradièní jídla Jeseníkù, mohou - nejenom Jeíšci - nakupovat
v internetovém obchodì www.pradedovo.cz, pøípadnì v knihkupectví èi informaèním centru za necelé tøi stovky.
Tereza Schreiberová

6. Innebandy Gympl Šumperk
7. Sokol Kundratice „B“ (Liberec)
8. SK Hanušovice „B“
-pod
Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2011 realizována
také za podpory Olomouckého kraje.

Poøadí kategorie mui a dorost:
1. FBC Mistrovice
2. FBC FZTEKLÁ VÈELA Jeseník
3. SK Hanušovice „A“
4. Puzzlers Staré Mìsto
5. Sokol Kundratice „A“ (Liberec)
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Volejbalové debly
Pøedposlední turnaj ve volejbalu smíšených dvojic se
v mìsíci øíjnu uskuteènil ve dvou výkonnostních kategoriích.
Mezi hráèi z Olomouckého a Pardubického kraje se v kategorii rekreaèních hráèù nejvíce daøilo páru Šalplachta, Ondrouchová (Èeská Ves, Staré Mìsto). V kategorii výkonnostních
hráèù byl turnaj od samého zaèátku velice vyrovnaný a dramatický. Dvojice, které do posledního zápasu bojovaly o postup mezi nejlepší ètyøi páry, nakonec zakonèily turnaj
v samém závìru „startovního pole“. Vítìzství z dubnového
turnaje zopakovali Jankù, Rybková z Lanškrouna. Poslední
èást letošního roèníku se uskuteèní v mìsíci listopadu.

úèastníci letošního mistrovství svìta , vèetnì hráèky první desítky
svìtového ebøíèku v kategorii 35+. Škoda jen, e na poslední
chvíli odøekli svoji úèast hráèi z Prahy a severních Èech. Zastoupení tak mìli Olomoucký, Pardubický a Moravskoslezský kraj. I
tak mìl hanušovický turnaj opìtovnì nejvìtší úèast en na turnajích poøádaných doposud na území ÈR, stejnì jako v mìsíci èervenci. Pokud nabitý speedmintonový kalendáø a také nabitý
program hanušovické tìlocvièny dovolí, tak se v pøíštím roce
v Hanušovicích uskuteèní také oficiální mezinárodní speedmintonový turnaj (250 bodù).
Výsledky kategorie en:
1. Tereza Dušková (Pardubice)
2. Jana Scholzová (Pardubice)
3. Kateøina Peøinová (Pardubice)

Poøadí I kategorie:
1. Jankù, Rybková (Lanškroun)
2. Marks, Hennerová (Loštice)
3. Podvolecký, Faturová (Hanušovice, Staré Mìsto)

Speedminton

Výsledky kategorie muù:
1. Pavel Podvolecký (SK Hanušovice)
2. Jiøí Barboøík (Pardubice)
3. Milan Bis (Sebranice)
Akce SK Hanušovice byly uspoøádány i za podpory Pivovaru
Holba, a. s. Hanušovice. Dìkujeme.

Sportovní klub Hanušovice uspoøádal v mìsíci øíjnu teprve
druhý turnaj v ÈR, který byl zapoèítáván do republikového
ebøíèku. Ten první se uskuteènil na zaèátku mìsíce øíjna
v Praze. Oba turnaje byly „stobodové“. V kadém státì se
mùe v jednom kalendáøním roce uskuteènit jeden turnaj
ohodnocený 1000 body (uskuteènil se v listopadu v Praze, ÈR
získala zlato v kategorii en a bronz v kategorii eny 35+, reportá vysílala také Èeská televize), 4 turnaje 250 body (v ÈR
se v letošním roce neuskuteènily) a jakýkoliv poèet stobodových. Turnaje ohodnocené 1000 a 250 body se zapoèítávají
do svìtového ebøíèku. V Hanušovicích byli k vidìní také

-pod

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2011 realizována
také za podpory Olomouckého kraje.

Pivovar Holba podpoøí výstavbu dìtského høištì
Za finanèní podpory pivovaru vznikne v Hanušovicích další dìtské høištì.
Certifikát na finanèní èástku 22. 915 Kè, která je výtìkem ze vstupného Pivovarských slavností, pøedali zástupci pivovaru starostce Hanušovic Ivanì Vokurkové na Mìstském úøadì Hanušovice.
Nové høištì vyroste v areálu sídlištì Na Holbì v dolní èásti Hanušovic.
„Chceme podpoøit volnoèasové aktivity místních dìtí, a jednou z moností jsou
právì kvalitní dìtská høištì. Proto pøispíváme na jejich bezpeèné vybavení,“ vyjádøil Vladimír Zíka, výkonný øeditel pivovaru Holba. Mìsto poèítá se zahájením výstavby na jaøe pøíštího ruku a od léta by mìlo nové høištì slouit dìtem,
kterým nabídne zajímavé a bezpeèné vybavení. Podmínky pro hry zpøíjemní
travnatý povrch høištì a bezpeènost i udrení hygienické èistoty høištì zajistí
jeho oplocení.
Høištì si vyádá celkovou investici zhruba 180 tisíc korun a na její pokrytí
chce mìsto najít další sponzory. Mìsto Hanušovice má v souèasné dobì tøi høištì - fotbalové, školní a malé dìtské høištì u ZŠ, k jeho zøízení Holba pøispìla
loni. Obyvatelùm i návštìvníkùm slouí také minigolfové høištì, které je souèástí areálu kolem pivovarského muzea. Kromì Hanušovic pivovar finanènì
podpoøil také dostavbu dìtského høištì v nedaleké Kopøivné. -mu

9

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2011

ZELENÁ JE BARVOU ŠTÌSTÍ
Dovolte mi pøedstavit zelené potraviny Chlorelu a Mladý Jeèmen spoleènosti Green Ways, o jejich síle jsem se sama
pøesvìdèila a které díky svému úèinku posílily zdraví mé rodiny a díky nové pracovní pøíleitosti zmìnily ivot.
Èím vyniká chlorela?
Jedná se o velmi kvalitní jednobunìènou sladkovodní øasu.
Dodává našemu tìlu vlákninu, má schopnost na sebe vázat škodliviny, tìké kovy (získané jak ze stravy, tak i ze záøení PC a
jiných elektrospotøebièù) a odpadní látky, které tìlo vylouèí.
Vstøebává je do sebe jako houba a støevem odvádí ven.
Obsahuje pøírodní antibiotikum chlorelin, který pomáhá tìlu budovat imunitu a odolávat všem virùm a bakteriím. Nemoci
mùeme tedy zvládnout bez chemických antibiotik. Obsahuje té rùstový faktor CGF, ze kterého se mimo jiné vyrábìjí léky pro
osoby nemocné únavovým syndromem. Díky CGF se cítíme velice dobøe, svìí a zdoláváme veškeré pøekáky snáze a s lehkostí.
V jaké formì se podává Mladý Jeèmen?
Na rozdíl od chlorely je jeèmen vylisovaná a usušená šáva, která dodává tìlu rychlou energii. Mùeme ho vyuít místo kávy i
jako energetický nápoj v dobì, kdy jsme unaveni. Uplatnìní nalezneme i jako iontový nápoj do posilovny a na rùzná cvièení. Díky
jeho zásaditosti a zásadotvornosti napomáhá rychlé regeneraci svalù a naše tìlo je schopno podávat mnohem lepší výkony. Cítíme
se spokojenìjší a plní energie.
Šáva z mladého jeèmene je bohatá na enzymy – zatím 22 známých a èistì pøírodních, které pomáhají pøi všech reakcích v tìle.
Pokud dodáme tìlu enzymatickou stravu, nemusí na její rozštìpení a následnou dopravu nutrièních látek po tìle pouívat enzymy,
které jsme dostali do vínku – tìch toti dostaneme jen urèité mnoství a musíme s nimi hospodaøit.
Mají oba produkty nìco spoleèného?
Jsou bohaté na chlorofyl, který je pøírodním deodorantem a léèivou látkou, která pùsobí v celém tìle. Je blahodárná pro léèbu
krve, hlídá napøíklad hladinu eleza v krvi. Protoe jsou chlorela a jeèmen plné antioxidantù, mùeme se tìšit zdravé pokoce, která
pomaleji stárne, co ocení zejména eny, nebo pøi dlouhodobìjším uívání se tìší mladistvìjšímu vzhledu.
Mladý Jeèmen i Chlorela nám dodá potøebné mnoství vitamínù, minerálù a díky svým antioxidantùm nás vyèistí a zbaví
pøekyselenosti. Oba blahodárnì pøispívají k dobré imunitì a našemu dobrému zdraví.
A já Vás tímto zvu na krátké, nicménì neuvìøitelnì zajímavé povídání o úèinku zelených potravin na naši psychiku, imunitu,
vitalitu a celkovou harmonii a o zkušenostech s nimi.

Sejdeme se 1. 12. v 16:00 a 8. 12. v 17:00 v DK v pøedsálí v Hanušovicích.
Vstupné je 25,- Kè.
Na všechny se tìší Mgr. Daniela Nováèková a já, Kamila Hušková

ZŠ a MŠ Hanušovice stále
pøijímá zájemce všech
kategorií 6-99 let o

moderní
sportovní
karate
Cvièení probíhá kadou
støedu ve školním roce od
17.00 do 18.00 hod.
v tìlocviènì ZŠ.
Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý
najde svou cestu,
bez rozdílu vìku
nebo pohlaví.
Výrazné zlepšení fyzické
kondice.
Cvièení v pøátelské
atmosféøe.
Pøípadné informace na
http://www.mska-spk.estranky.cz/
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