HANUŠOVICKÉ NOVINY
Listopad 2014

èíslo 11

roèník 20

cena 2Kè

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

Výsledky voleb 10. 10. - 11. 10. 2014 do Zastupitelstva mìsta Hanušovice
zdroj: www.volby.cz

Daný formát kreseb je minimálnì A4, techniku kresby
si mohou dìti urèit dle své fantazie.
Kresby mùete zaslat nebo pøinést osobnì na adresu:
MEIS a TIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33
nejpozdìji však 10. 11. 2014 do 16.00 hodin.

Propozice k soutìi

„Evropa - mùj domov“
V soutìi v kreslení na téma „Evropa - mùj domov“ dìti mohou namalovat vše, co souvisí a pod èím si pøedstavují svùj domov, ale také mohou malovat jednotlivé zemì Evropské unie
nebo zajímavosti z jednotlivých zemí EU.
Soutì je rozdìlena do dvou kategorií, a to:
1. stupeò 6-11 let
2. stupeò 12-16 let
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
95. jednání - 22. 9. 2014
- schválila program 95. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
22. 9. 2014
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila výsledek výbìrového øízení akce „Pøechody pro
chodce – Hanušovice“
- schválila výsledek výbìrového øízení akce „Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II. tø., etapa - rekonstrukce chodníku
- schválila návrh zadávací dokumentace k projektu „Program
Efekt 2014 – VO“
- schválila navýšení rozpoètu na opravy MŠ Hanušovice o
klempíøské práce
96. jednání - 29. 9. 2014
- schválila program 96. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
29. 9. 2014
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila Provozní øád veøejného internetu Mìstské knihovny Hanušovice, Výpùjèní øád a Ceník slueb Mìstské knihovny
Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
na pronájem èásti pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice dohodou
k 31. 12. 2014
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení územního øízení a pozvání k ústnímu jednání ve vìci umístìní stavby – „Revitalizace
trati Bludov–Jeseník“
- vzala na vìdomí vyrozumìní o monosti seznámit se s podklady rozhodnutí pøed jeho vydáním ve vìci udìlení výjimky ze
zákazù u zvláštì chránìných druhù v souvislosti s plánovaným
zámìrem Revitalizace trati Bludov–Jeseník
- vzala na vìdomí Rozhodnutí ve vìci povolení úplné uzavírky silnice I/44 v km a objízdných tras v souvislosti s realizací
stavby „Silnice I/44 Èervenohorské sedlo–jih“
- vzala na vìdomí vyjádøení k úplnému omezení provozu na
místní komunikaci V Zátiší, od 18. 10. 2014 do 31. 8. 2015,
Údolní, od 18. 10. 2014 do 31. 8. 2015, v souvislosti s realizací
stavby kanalizace
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení ádost o prodej pozemkù pè. 2079/1 TTP a pè. 3134/4, orná
pùda v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o dílo ve vìci provedení veøejnosprávní
kontroly
- schválila Smlouvu o poskytnutí pøíspìvku na zajištìní dopravní obslunosti Olomouckého kraje od 1. 1. 2015
- schválila poøízení SW modulu PRR pro mìstskou policii
(programové vybavení)
- schválila návrh na ukonèení nájemních vztahù k bytu – neprodlouení nájemních smluv u tøí nájemníkù
- schválila Dodatky nájemních smluv – prodlouení nájemních smluv na uívání bytu o tøi mìsíce tøem nájemcùm
- zamítla návrh H. O., s. r. o. na zmìnu fakturace èinností pro
mìsto Hanušovice
- schválila ádost o povolení pøíjezdu pøes pozemky pè.
870/4, 153/3 a 870/3 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o povolení pøejezdu – vyuití cesty v majetku mìsta Hanušovice pè. 1596/1 v kú. Vysoké ibøibøidovice
k odvozu døevní hmoty po jejím vytìení

- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 728/2 v kú. Hanušovice dohodou k 31. 12. 2014
- vzala na vìdomí Výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice ve školním roce 2013/2014
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo týkající se veøejné
zakázky „Dìtské høištì v pøírodním stylu: ZELEÒ“
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku zájmové organizaci z rozpoètu mìsta Hanušovice na provozní náklady v tìlocviènì ZŠ Hanušovice
- rozhodla o pøidìlení bytu vel. 2+kk na ul. Hlavní 72, Hanušovice
- schválila nového èlena JSDH Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta
97. jednání - 13. 10. 2014
- schválila program 97. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
13. 10. 2014
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- uloila ovìøit monost uívání místní komunikace
k poadovanému úèelu za poplatek
- vzala na vìdomí Záznam o provedení kontrolní prohlídky
stavby dráhy „Rekonstrukce koleje è. 1 a 3 v st. Hanušovice“
- vzala na vìdomí Oznámení ve vìci povolení zmìny stavby
dráhy „Rekonstrukce koleje è. 1 a 3 v st. Hanušovice"
- schválila montá 67 kusù pomìrových mìøièù tepla v domì
s centrálním vytápìním èp. 137, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 5 v roce 2014 a zapracování
tìchto zmìn do úèetní závìrky 10/2014
- schválila Pøíkaz è. 1/2014 k provedení øádné inventarizace
majetku a závazkù za rok 2014 vèetnì pøíloh
- schválila provedení víceprací na budovì MŠ Hanušovice
- schválila Dodatek ke Smlouvì (oprava fasády objektu MŠ)
- revokovala usnesení è. 1745/96/2014 z 22. 9. 2014 a vydala
usnesené nové
- schválila prodlouení nájemní smlouvy o pronájmu bytu o
tøi mìsíce po úhradì dluné èástky
- schválila odpis nedobytné pohledávky
- vzala na vìdomí informaci o prùbìhu a výsledku voleb do
zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. 10. 2014
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla
a odìvù v prostorách bývalé prádelny
pro prádelnu a èístírnu Sluko ulová.
Sbìr: pondìlí od 8:30 do 11:00 hod.
Výdej: pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo a odìvy nemusí být oznaèeny.

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 MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Den policistou
V úterý 30. záøí 2014 se uskuteènila na Územním odboru Policie ÈR v Šumperku ve spolupráci se Støediskem volného èasu
a zaøízením pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù
Doris Šumperk ji tradièní prezentaènì-soutìní aktivita:
„Den policistou“. Naši Základní školu a Mateøskou školu v Hanušovicích reprezentovalo tøíèlenné drustvo ákù 9. tøídy ve
sloení Tereza Cholevová - 9. A, Radek Fibich - 9. A a Jakub
Šastný - 9. A.
áci soutìili v zastavování vozidel dle pokynù dopravní
policie, snímali otisky prstù, støíleli ze vzduchovky, podrobili
se nároènému fyzickému i znalostnímu testu. ákùm byla
pøedstavena práce Policie ÈR. Následovala ukázka výcviku
psù. Dìti si vyslechly zajímavou pøednášku z trestního práva,
která pøispìla ke zvýšení jejich právního vìdomí. Úèastníci
akce navštívili kriminalistické pracovištì, laserovou støelnici,
tìlocviènu, obvodní oddìlení, pracovištì sluební kynologie
atd. Soutì probíhala formou testù.
Den policistou patøil k vydaøené akci, která si získala oblibu
u všech zúèastnìných. Úèastníci akce byli odmìnìni hodnotnými cenami.
Vladimíra ídková

Exkurze do pivovaru
Dne 9. 11. 2014 byly 9. tøídy ze Základní školy v Hanušovicích na exkurzi v hanušovickém pivovaru. Zde byli áci nejprve seznámeni s historií vaøení piva v Hanušovicích, následnì pak provedeni po závodu.
Chlapci a dìvèata prošli celou výrobou - prohlédli si varnu, spilku, sladovnu, laboratoø a nakonec nahlédli i do leáckých sklepù.
Exkurze se ákùm líbila - na vlastní oèi si mohli prohlédnout celou výrobu a kdoví, tøeba se nìkteøí z nich stanou v budoucnu zamìstnanci tohoto závodu.
Hanušovický pivovar patøí i v dnešních nelehkých èasech k prosperujícím podnikùm, a tak nìkterého našeho "devááka" jistì
zláká monost studovat obor sladovník v Litovli.
- zš

Naše zdraví (32)
Dnes si nìco zajímavého øekneme o nenápadné, ale velmi úèinné bylince s krásným èeským jménem – mateøídouška.
Jde o nízkou rostlinku, která roste na slunných stráních, na skalách a kolem cest. Její skromné nachové kvítky vydávají pøíjemnou vùni, která neodmyslitelnì patøí k proslunìnému létu. Název mateøídouška zní ryze èesky, zøejmì jde asi o pøeklad názvu matris
animula, který pouil biskup Isidorius Sevilský v 6. století.
Je rozšíøena v Evropì, severní Africe a Severní Americe.Odpradávna slouila k léèebným úèelùm. Lidé si toti všimli, e díky obsahu silice má tato rostlina antiseptické úèinky. Ve starém Egyptì ji díky protibakteriálním a protiplísòovým úèinkùm vyuívali
k balzamování. Ve støedovìku zase vìøili, e je úèinným protijedem, a tak prý ji enci dostávali do jídla, aby byli chránìni pøed
uštknutím. Jiní mastièkáøi ji podávali lidem pøi bolestech hlavy, proti mdlobám a pomatenosti.
Dnešní vìda zjistila, e drogou v dobrém slova smyslu je na mateøídoušky, která se sbírá tìsnì pøed rozkvìtem i s kvìtenstvím a
neplodnými výhonky, ale bez zdøevnatìlých spodních èástí. Suší se ve svazeècích nebo v tenkých vrstvách ve stínu. Na obsahuje
silice jako thymol, linalon, borneol, pieny a další, tøísloviny, organické kyseliny a minerální látky. Jednou z nejúèinnìjších je jmenovaný thymol, který má výrazné protizánìtové a antibakteriální vlastnosti. Je také silným antiseptikem u ve zøedìní 1 : 3000, neleptá
ale mùe místnì podrádit. Je velice vhodný pøi onemocnìní ústní dutiny a pøi zánìtech krku. Nejlepší jsou v tomto pøípadì výplachy èi kloktání.
Moderní výzkumy té potvrdily i další léèebné vlastnosti. Mateøídouška se doporuèuje ke zlepšení trávení, protoe podporuje
vyluèování aludeèních šáv a trávicích enzymù a zvyšuje chu k jídlu, dále pøi poruchách trávení doprovázených nadýmáním a kolikou. Má protikøeèové úèinky, take uvolòuje zvýšené napìtí hladkého svalstva prùdušek a podporuje vykašlávání. Kromì toho
zlepšuje vyluèování hlenù a mírnì dezinfikuje dýchací cesty. Zubní lékaøi výtaek z ní aplikují pøi zánìtech zubù a ústní dutiny.
Dnešní homeopatie zase doporuèuje pøidávat mateøídoušku do koupele. Posiluje se tím mozek a pøíznivì pùsobí na celou nervovou soustavu. Léèí i olej z mateøídoušky, vtírá se na místa postiená revmou.
A na závìr nìco k pousmání. Jeden støedovìký mastièkáø tvrdil, e pokud se vykouøí místnost, nebo celý dùm, suchou mateøídouškou, nezùstane tam ádný jedovatý ivoèich.
-hp
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Chovatelka koní shání ke koupi zemìdìlskou
usedlost s pozemky.
Tel: 734 622 739

Pozor!
Rozšíøení doby ordinace
praktické lékaøky
pro dìti a dorost
Váení spoluobèané, oznamujeme vám, e praktická lékaøka pro dìti
a dorost MUDr. Eva Hejlová rozšiøuje své ordinaèní hodiny na ZS v Hanušovicích od 1. 11. 2014 takto:
Pondìlí
13.30-15.00 hod.- nemocní
Úterý
13.30-15.00 hod.- nemocní
Ètvrtek
8.00-9.30 hod. nemocní
10.00-11.00 hod.
poradna pro matky a kojence
11.00-12.00 hod.
preventivní prohlídky

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Marie Havelková, Isolda
Kubíèková, Marie Portešová,
Blanka Baslarová, Jana
Mièundová, Ivana Buchtelová,
Jitka Kotrašová a Ivana
Hájková;
pánové Alois ídek, Martin
Piják, Jan Beer, Zdenìk Štika,
Michal Grichwaldský, Štefan
Cína, Zdenìk Rygar a
Miloslav Motlíèek.
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 6. listopadu 2014
vzpomeneme 10. výroèí,
kdy navdy odešla

paní Milada Pøíhodová.
Vzpomínají syn a dcera s rodinou.

Volby 2014
Váení spoluobèané, pøíznivci a pøátelé,

chtìla bych vám všem podìkovat za podporu a pøízeò, kterou jste mi vyjádøili v letošních komunálních volbách. Výsledek voleb je tím nejlepším hodnocením nejen mé
práce, ale zejména práce vás všech, kteøí jste se za poslední ètyøi roky aktivnì zapojili
do dìní v naší obci.
Ivana Vokurková

Dìkujeme

všem našim volièùm, kteøí nám projevili pøízeò a dali nám svùj hlas. Doufáme, e
vás nezklameme a dùvìru v nás vloenou zúroèíme pro blaho Hanušovic.
Hanušoviètí nezávislí

Podìkování

Váení obèané, dìkuji za vaši podporu ve volbách.
František Felner, KDU-ÈSL

Dovolte mi, abych touto cestou vyjádøil svùj názor na ty, kdo nezvládli výsledky voleb a projevili to tím, e v noci z 11. na 12. øíjna naházeli vajíèka na dùm paní starostky
Ivany Vokurkové. Je to od nich ubohost a svìdèí to o jejich inteligenci. I takoví ijí mezi
námi.
Ivo Vokurka

Toulky po okolí
O historii Moravské pohranièní dráhy jsme si ji øekli vše podstatné. Dnes si ještì
povíme pár zajímavostí, které byly popsány v tisku a v kronikách.
První vlak pøijel do Bludova po novì vybudované trati ze Zábøeha na Mor. do Sobotína 1. øíjna 1871 a 15. øíjna 1873 pak po nové dráze Šternberk–Králíky (Šumperk–Bludov byl a je spoleèný pro obì trati). Okresní noviny tehdy napsaly: „Škoda
e pøed stavbou tratì nezvítìzil návrh, aby eleznice vedla ze Šumperka Dráníkem
(úvoz za kopcem u nádraí) do Bludova. Nádraí tak mohlo stát pøímo v obci.“
Jízdenky byly pomìrnì drahé. Po zahájení provozu stál lístek III. tøídy, kterou jezdila vìtšina cestujících, z Libiny do Šumperka (14 km) 30 krejcarù, cena zpáteèního lístku se tehdy rovnala zhruba prùmìrné denní mzdì dìlníka. V prvních letech jezdila i
IV. tøída bez lavic, v ní se platilo za stejný úsek 20 krejcarù.
Snìhové závìje v traovém úseku Unièov–Mladìjovice byly v lednu a v únoru
1929 pøíèinou pøerušení provozu. Mrazy v tomto období dosahovaly a 39 stupòù.
Zápis z kroniky stanice Bohdíkov: „V záøí 1930 se ve stanici poprvé rozsvítila elektrická svìtla.“
Stráníka trati Eduarda Kozáka pøepadli veèer 23. února 1933 maskovaní lupièi.
Míøili na nìj revolverem a udeøili ho do hlavy. Po krátkém zápase zmizeli. V pokladnì
však zbylo po odevzdání trby asi 20 korun.
Dne 26. srpna 1937 podnikl prezident E. Beneš cestu na severní Moravu a zvláštním
vlakem projel za široké úèasti obèanù podél trati podstatnou èást MPD. Byl vøele pøivítán i na schodech pøed nádraím v Hanušovicích.
Nejvánìjší nehoda na celé trati se udála 28. dubna 1945 v Dolní Lipce, kdy u vjezdového návìstidla od Podlesí najel vojenský transport na nákladní evakuaèní vlak,
který tam stál a èekal na vjezd do pøeplnìné stanice. Pøes 55 vozù a tøi parní stroje byly
do sebe vklínìny. Pøes 40 osob bylo zabito a dvojnásobný poèet zranìn. Kusy eleza a
vojenské výzbroje a výstroje a také osobní majetek obèanù nìmecké národnosti utíkajících pøed Rudou armádou se válely a 50 metrù od místa sráky. Tra zùstala a do
pøíchodu ès. eleznièáøù zatarasena a nesjízdná. První prùzkumný vlak vyjel z Kyšperka (Letohradu) 9. kvìtna 1945. Ihned se zapoèalo s odstraòováním trosek, do konce
mìsíce se jezdilo po všech okolních tratích.
-hp
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Cestování po Evropì
Pouhých ètrnáct kilometrù leí rakouské mìsteèko
Retz od Znojma. Obì støediska mají nìkolik výrazných
spoleèných rysù – bohatou historii, skvostné památky a
vinaøskou tradici.
Mìsto bylo zaloeno v roce 1279 v blízkosti dvou významných prastarých obchodních cest na pravidelném
šachovnicovitém pùdorysu s obdélníkovým trištìm
uprostøed. Ji brzy po svém vzniku bylo opevnìno hradbami, do kterých se vstupovalo dvìma branami. Hlavním
zdrojem bohatství bylo odjakiva vinaøství, které zde má
tisíciletou tradici. Zkrátka a dobøe – v Retzu se vše toèilo a
toèí kolem tohoto královského moku.
Mìsto ale neproívalo jen zlaté èasy, bìhem dlouhé
historie jím prošlo nìkolik vojsk (husité, Švédové a Uhøi),
která jej plenila a nièila. A byly to pokadé výnosy z vína,
které mìstu pomohly ekonomicky se postavit na nohy a
na místì rozvalin znovu postavit ještì krásnìjší stavby. Je
to vidìt tøeba na Hlavním námìstí, které je nejen jedním
z nejvìtších støedovìkých trnic v Rakousku (1,2 ha), ale i
nejkrásnìjším. Celý obvod námìstí obklopují domy hned
nìkolika slohù s pøevahou renesance. V jeho støedu stojí
honosná radnice. Radnici vám stavba ale asi pøipomínat
nebude, spíše kostel. Není divu. Ne byla v roce 1775 pøestavìna k souèasným úèelùm, byla dnešní radnièní budova nejprve gotickou kaplí, pozdìji renesanèním
chrámem. Její dominantou a vlastnì i dominantou celého

mìsta je 57 metrù vysoká vì, na ni je mono vystoupat
po 173 schodech. Rozlehlou plochu námìstí obohacují
mistrovská kamenná díla a také dvì kašny. Z tìch také v jediný den v roce, v dobì konání tradièního vinobraní, teèe
místo vody víno.
Navštívíte-li Retz, musíte navštívit nejproslulejší místní
atrakci – vinné sklepení. Sedm století starý podzemní labyrint vinných sklípkù pøedstavuje nejvìtší památku svého
druhu v zemi. Sklípky dosahují hloubky a 25 metrù a délky
20 kilometrù. Stále slouí k uskladòování vína, které tu
má ty nejideálnìjší podmínky: vlhkost 78 % a teplotu kolem
8° C. Do „Záitkového sklepení“, jak se mu tady øíká se
vchází z budovy radnice. Lze v nìm jednak obdivovat um
zdejších pøedkù, jednak se dozvìdìt vše, co souvisí s vínem, vèetnì mýtù a povìstí o nìm. K prohlídce samozøejmì patøí i degustace.
Za hlavním symbolem Retzu, vìtrným mlýnem, se musíme vydat na kopec Kalvarienberg v severozápadní èásti
mìsta. Vìtrný mlýn holandského typu pochází z roku 1772
a pøedstavuje unikátní, plnì funkèní technickou památku,
jedinou svého druhu v Rakousku. Stejnì jako z vrcholu
radnièní vìe, tak i z vyhlídkové terasy mlýna se mùete
kochat výhledy na mìsto a na krásnou okolní pøírodu s vinohrady.
-hp

Holbì to nejcennìjší
Holba Premium je Èeským pivem 2014.
Vyhlášený leák Holba Premium získal
nejvyšší ocenìní - zlatou medaili za svou jedineènou chu a celkovou charakteristiku.
V degustaèní soutìi Èeské pivo se stal šampionem prestiní kategorie svìtlých leákù a
patøí mu titul Èeské pivo 2014. Do Holby ze
soutìe putuje také støíbrná medaile pro
Holbu Šerák, který bodoval
mezi svìtlými výèepními
pivy.
Ryzí pivo z hor tak do
Jeseníkù pøiváí zlato a støíbro jako potvrzení špièkov é k v ality a ch u o v é
osobitosti. Je to urèitì dobrá zpráva pro všechny konzumenty, kteøí mají dùvod
k dalšímu pøípitku. Holba
obsadila dvì nejsilnìjší kategorie a o to je úspìch cennìjší.
(pokraèování na 7. stranì)
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc záøí 2014
V úterý 2. 9. se uskuteènil na 1. stupni ZŠ nábor do našeho klubu. O týden pozdìji následovala zahajovací
schùzka. Pøi ní si dìti zahrály soutìe s kartièkami se
symboly, které slouí k poznávání klubových tradic, a
další hry. Jako hlavní dny schùzek zùstaly úterky, chlapci
se seznámili s pravidly klubu a právy a povinnostmi èlena
klubu.
Na další schùzce se klubáci seznámili s dalšími pravidly – zásady lutého kvítku, odznak, titul Roye – a zahráli
si hry Na národy, Pøebíhaèka a Didok.
V úterý 23. 9. jsme v DK Hanušovice spoleènì navštívili výstavu fotografií z historie Hanušovic. Po návratu
chlapci v klubovnì skládali z kartièek klubové heslo, následoval trénink a soutìe. Z papíru skládali vlaštovky a
soutìili venku v nejdelším a nejrychlejším letu. Nejlépe
si vedl Pepa, blahopøejeme. Na konci schùzky se hoši uèili vázat uzly.
Poslední úterý v záøí se chlapci v rámci tábornické dovednosti uèili øezat a štípat døevo na topení pro zimní období. V klubovnì je pak èekalo seznámení s klubovými
zákony, tradicemi a historií. Ke konci schùzky jsme si zahráli hry a probrali plán èinnosti na øíjen 2014. Hoši pak
ještì støíleli z døevìných pušek gumièkami, vyhrál opìt
Pepa.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Pepa, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: panu øediteli a
paním uèitelkám ZŠ a MÚ Hanušovice.
Vedoucí klubu M. Pecho

Pøijmeme do klubu nováèky
od 6 let a starší, chlapce i dìvèata.

Náš pestrý program všestrannì rozvíjí schopnosti dítìte, proto, rodièe, umonìte svým dìtem strávit s námi
smysluplnì jejich volný èas a pøihlaste je do našeho klubu.
Veškeré informace o nás se mohou zájemci dozvìdìt
v klubové vitrínce v Hanušovicích vedle pošty.
Duha, Dìti slunce Hanušovice

Holbì to nejcennìjší
(dokonèení ze 6. strany)
„Leáky jsou prestiní záleitost a výèepní piva zase nejvíce konzumovaná. Prosadit se v obou je úspìch, na který jsme hrdí a vìøíme, e podobný pocit pøinese i našim konzumentùm,“ vyjadøuje øeditel pivovaru Holba Vladimír Zíka.
Degustátoøi hodnotili nejen chu piva, ale i jeho celkovou charakteristiku. U Ryzího piva z hor shodnì ocenili také výborný øíz,
rozvíjející se hoøkost a navíc vysokou pitelnost. Tu zpùsobuje celková vyladìnost hanušovického piva, take láká k dalšímu napití
a delšímu posezení. Všechny uvedené vlastnosti pøináší Holbì tradièní receptura výroby, kterou v pivovaru drí celých 140 let.
Degustaèní soutì Èeské pivo roku kadoroènì vyhlašuje Èeský svaz pivovarù a sladoven (ÈSPS) ve spolupráci s Výzkumným
ústavem pivovarnickým a sladaøským (VÚPS). Hodnocení jednotlivých vzorkù probíhá anonymnì a ve dvou kolech, co zajišuje
maximální objektivitu výsledkù a je ve srovnání se svìtem ojedinìlé. Dùleitý je fakt, e vzorky do soutìe jednotlivé pivovary neposílají, ale odebírá je komise VÚPS pøímo v pivovarech, co zvyšuje nestrannost soutìe.
-hm
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Váení spoluobèané, senioøi
Charita Šumperk

V dnešním èísle Hanušovických novin bych vám ráda pøedstavila instituci veøejnosti známou, která úspìšnì pùsobí i v naší oblasti. Je jí Charita Šumperk. Jde o neziskovou organizaci s vlastní
právní subjektivitou, kde zøizovatelem je za katolickou církev olomoucký arcibiskup a místem pùsobení je území dìkanátu Šumperk. Do oblasti pùsobnosti Šumperského dìkanátu patøí mìsta:
Hanušovice, Staré Mìsto, Šumperk; obce - Bludov, Bohdíkov,
Bohutín, Bratrušov, Dolní Studénky, Hrabišín, Jindøichov, Louèná nad Desnou, Nový Malín, Olšany, Rapotín, Ruda nad Moravou, Sobotín, Velké Losiny, Vikýøovice a další obce. Souèasnì
tvoøí základní sloku Arcidiecézní charity Olomouc, která jako
souèást je èlenem mezinárodní sítì.
Základní vize v práci s klienty je výstinì uvedena na stránkách Charity Èeské republiky: „Posláním Charity je sluba milosrdné lásky církve lidem v ohroení nebo nouzi bez ohledu na
jejich vìk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné
uspoøádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich pøíslušnost k etnické nebo národnostní menšinì, víøe,
náboenství a kultuøe. Je postavena na køesanských principech lásky, pomoci v nouzi, ale pøitom
plnì respektuje úctu k èlovìku.“
Mezi základní registrované sociální sluby ve
zkratce patøí pøedevším:
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. Nejde tedy o
klasickou sociální slubu.
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. Cílovou skupinu vìtšinou tvoøí senioøi, osoby se zdravotním handicapem smyslovým, duševním i
tìlesným. Jedná se o terénní slubu uivateli na základì jeho aktuální potøeby. Na úhradì se uivatel sluby finanènì spolupodílí dle cen v sazebníku slueb.
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. Podstatou sluby je pomoc osobního asistenta se zvládnutím
bìných kadodenních úkonù, které by uivatel dìlal sám, kdyby mu v tom nebránilo zdravotní postiení nebo stáøí. Na slubì
se uivatel finanènì spolupodílí dle aktuálního sazebníku.
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.), a to jak krátkodobì, tak dlouhodobì.
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, o pomoc se ádostmi o umístìní do ústavního zaøízení, informace o
monostech vyuívání zdravotnických pomùcek apod.
Chránìné pracovištì - veøejné toalety
Charita Šumperk provozuje ve mìstì od 1. 2. 2008 veøejné toalety jako chránìné pracovištì, tzn. e zde zamìstnává osoby se
zdravotním znevýhodnìním. Významná je tato aktivita pøede-

vším jako souèást nácviku dovedností pro zvládání péèe o vlastní osobu, sobìstaènosti a dalších èinností vedoucích k sociálnímu zaèlenìní, poskytnutí pracovnì-spoleèenského uplatnìní.
Charita Šumperk se však angauje v mnoha dalších projektech jak doma, tak v zahranièí. V ÈR je neznámìjší zøejmì
Tøíkrálová sbírka, kdy malí koledníci obleèení do odìvù králù
obcházejí domácnosti a ádají o malý pøíspìvek. Tato sbírka má
ji v ÈR dlouhou tradici a kadým rokem je velmi úspìšná. Známé jsou také napøíklad potravinová sbírka èi sbírka odìvù nebo
pomoc pøi povodních. Na poli mezinárodní spolupráce se Charita angauje v mnoha chudých èástech svìta, v Africe, Indii, pomáhá v místech postiených váleènými konflikty èi ivelními
katastrofami.
Významnou èinností, kterou Charita podporuje a je jejím
propagátorem, je rozvoj dobrovolnictví. Dobrovolníkem se
mùe stát v podstatì kdokoli, protoe kadý z nás umí nìco, co
mùe poskytnout druhým. Principem práce dobrovolníkù je, e
Charitì nabízejí svùj èas a zájem. Pracují jen tolik, kolik mohou
a chtìjí, tak, aby jim práce pøinášela radost a uspokojení. Oblasti
dobrovolnictví jsou práce s uivateli (doprovod na koncerty,
úøady, povídání...) nebo práce v organizaci (administrativa, pochùzky, údrba vozového parku,
úklid...). Charita tedy nenabízí své sluby jen osobám jakkoliv handicapovaným, ale také osobám
zdravým, které chtìjí smysluplnì trávit svùj volný
èas a vìnovat se dobré vìci. Mùe to být podnìtem
pro mnoho z nás, obèanù, jak být uiteèným, jak se
zapojit a stát se souèástí komunity dobrovolníkù.
Charita na Hanušovicku
Øada z vás, ètenáøù, moná sama sluby vyuívá
nebo jste nìkde v ulicích Hanušovic zahlédli èervené osobní auto s logem Charity a u nìj usmìvavou
ošetøovatelku. I taková je tváø Charity na Hanušovicku. Cílem všech zde popsaných slueb je
umonit lidem v dobì nemoci, stáøí èi pøi omezené sobìstaènosti
zùstat co nejdéle v domácím prostøedí, udrovat a rozvíjet sociální vazby k ostatním lidem, prostøedí, komunitì, ít co nejdéle
spokojený ivot. Sluby Charity pokrývají celou severní èást
okresu. Personálnì péèi o naše obèany zajišují dvì peèovatelky
a jedna zdravotní sestra na plný úvazek. Jejich práci doplòují
pracovnice zamìstnané na dohodu o pracovní èinnosti, a to
zejména o víkendech, tak, aby byla sluba pokryta nepøetritì.
Pokud se podíváme na statistiku uivatelù ke dni 14. 10. 2014,
byl poèet uivatelù takový: Branná 1, Habartice 1, Vysoké
ibøidovice 2, Hanušovice 32, Jindøichov 11, Kopøivná 4, Malá
Morava 2, Staré Mìsto 7.
Pokud se podíváme na poèty uivatelù, mají dlouhodobì zvyšující se tendenci. Kadý chce být doma, kde to má rád. Nikomu
se nechce stìhovat jinam, pobytová zaøízení mají mezi lidmi
èasto negativní reference. Proto význam terénní peèovatelské
sluby, kde je zajištìn individuální a osobní pøístup ke klientovi,
vzrùstá.
V letošním roce se Charita Šumperk pøestìhovala do nových
prostor na Jeremenkovì ulici v Šumperku. Jde o opravené, bezbariérové prostory, které plnì vyhovují potøebám seniorù èi postiených lidí.
Charita Šumperk je nejvýznamnìjším poskytovatelem sociálních slueb na Hanušovicku a v okolí. Pokud byste se chtìli
dozvìdìt o této institucí více, neváhejte navštívit webové stránky www.sumperk.charita.cz, kde najdete spoustu zajímavých
informací o probíhajících projektech nejen v ÈR, o všech sociálních slubách a mnohem více.
Ráda bych vás závìrem pozvala na Koncert pro Charitu,
který se uskuteèní 23. 11. 2014 v 16 hod. v kostele sv. Jana
Køtitele v Šumperku. Pøijïte podpoøit dobrou vìc a zároveò si
uít atmosféru a záitek z hudby.
Eva Pospíchalová,
Koordinátor komunitního plánování sociálních slueb
a prevence kriminality

Spolek K2 Hynèice Vás srdeènì zve
na

Svatomartinský
èaj o páté
V sobotu 15. 11. 2014 v DK Hanušovice, zaèátek v 17.00 hodin.
K tanci a poslechu hraje 2 Pop Music.
Vstupné 50,- Kè.
Obèerstvení zajištìno, srdeènì zvou
poøadatelé K2 Hynèice.

Akce se uskuteèní
dne 12. 11. 2014 v Domì kultury
v Hanušovicích od 15.00 hodin, kdy
probìhne slavnostní zahájení akce.

Mìstské evropské informaèní
støedisko Hanušovice
Vás srdeènì zve na akci

„Poznejme Francii“

15.00 hod.
výstava kreseb dìtí, které se zúèastní soutìe
„Evropa – mùj domov“
15.30 hod.
vystoupení hudební školy YAMAHA Bohdíkov
16.00–17.00 hod.
ochutnávka francouzských specialit
17.00–17.30 hod.
vystoupení hudební školy YAMAHA Bohdíkov
17.30 hod.
pøednáška Miroslava Deneše na téma FRANCIE

