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èíslo 2

roèník 20

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,
v lednovém vydání pokraèujeme v pøibliování jednotlivých
sociálních slueb. V prosincovém vydání jsme se odmlèeli,
nebo jsme finišovali na tvorbì komunitního plánu sociálních
slueb na nadcházející období pro celou oblast Hanušovicka.
V listopadovém vydání jsme probrali sociální poradenství a
pøed námi je oblast slueb sociální péèe urèená pro osoby se stabilizovaným zdravotním stavem. Tìmto osobám sluby sociální
péèe umoòují zapojení do bìného ivota spoleènosti, v pøípadì, kdy toto vyluèuje zdravotní stav, zajistit jim dùstojné prostøedí a zacházení. Sociální sluby se poskytují jako pobytové,
ambulantní nebo terénní. Dnes se budeme zabývat terénními
slubami, tj. slubami, které jsou poskytovány v pøirozeném
prostøedí klientù. Patøí sem osobní asistence, peèovatelská
sluba, tísòová péèe, prùvodcovské a pøedèitatelské sluby,
podpora samostatného bydlení a odlehèovací sluby.
Osobní asistence je urèena osobám se sníenou sobìstaèností, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje
se bez èasového omezení v pøirozeném prostøedí osob a pøi èinnostech, které osoba potøebuje.
Peèovatelská sluba je sluba nejvíce známá mezi obyvateli. Je
poskytována rovnì osobám se sníenou sobìstaèností, potøebujícím pomoc jiné fyzické osoby. Tato sluba se poskytuje ve vymezeném èase a vyjmenovaných úkonech. Vedle pøirozeného
prostøedí osob je peèovatelská sluba rovnì slubou ambulantní
a to tehdy, je-li poskytována v zaøízeních sociálních slueb.
Tísòová péèe je vlastnì moností nepøetrité hlasové a elektronické komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohroení zdraví nebo ivota.
Prùvodcovské a pøedèitatelské sluby mohou být terénní i
ambulantní slubou a mohou být poskytovány té jako souèást
jiných slueb.
Podpora samostatného bydlení je urèena zejména pro pomoc
osobám se sníenou sobìstaèností pøi zajištìní chodu domácnosti a vìcí s tím souvisejících.
Odlehèovací sluba mùe být jak slubou terénní, tak i ambulantní nebo pobytovou. Tato sluba je urèena pro osoby se
sníenou sobìstaèností, o které peèuje jiná fyzická osoba, potøebující èas na nezbytný odpoèinek.
Ivana Vokurková, starostka
Radmila Kouøilová, pøedsedkynì KS
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Tøíkrálová
sbírka
2014
Tøíkrálová sbírka 2014 v dìkanátu Šumperk skonèila
14. 1. 2014. Celkem 197 tøíkrálových skupinek vykoledovalo 663 764,- Kè.
Výtìek sbírky podpoøí pøedevším projekty Charity Šumperk, vèetnì rozšíøení sortimentu rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek a obnovu vozového parku Charity
Šumperk, Centrum pro rodinu v Šumperku, Poradnu pro
eny a dívky, dále obèany v hmotné nouzi a humanitární projekty.
Dìkujeme všem koledníkùm a štìdrým dárcùm. Podìkovaní patøí také všem místním asistentùm, kteøí pomáhají organizovat sbírku v jednotlivých farnostech a obcích. A také
tìm, kteøí sbírku doprovodili svou modlitbou.
Charita Šumperk

A jak to bylo v Hanušovicích?
V Hanušovicích se vybralo 49.057,- Kè. Dìkuji všem
dárcùm, kteøí se zapojili do sbírky a pøispìli finanèním darem
do „tøíkrálových kasièek“. Dík patøí té koledníkùm, vedoucím skupinek a spolupracovníkùm.
František Felner
(Výsledná tabulka na 9. stranì)

Zápis do 1. tøídy
dne 13. 2. 2014
8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.
v budovì školy.
Pokud jste nebyli na registraci, doneste s sebou
RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÙKAZ
zákonného zástupce.
Kontakt: ZŠ a MŠ Hanušovice, Hlavní 145,
788 33 Hanušovice, tel.: 581 030 200,
www.zshanusovice.cz

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
76. jednání - 16. 12. 2013
- schválila program 76. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
16. 12. 2013

- vzala na vìdomí informaci o uskuteènìných akcích konaných v DK Hanušovice v r. 2013
- vzala na vìdomí øešení problematiky v DPS Hanušovice

- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí kupní smlouvì mezi
mìstem Hanušovice a majitelkou bytové jednotky

- schválila provedení regenerace døevin kolem panelových domù
podle pøedloeného zpracovaného návrhu vèetnì cenové nabídky

- schválila pronájem DK Hanušovice na akci dne 25. 12.
2013 s urèenou èástkou na provozní náklady

- vzala na vìdomí informaci o poadavku na zlepšení podmínek vlakové dopravní obslunosti a odeslání ádosti na Krajský
úøad Ol. kraje

- schválila pøevod nájemní smlouvy k bytové jednotce
- schválila prodlouení nájemní smlouvy k bytu na tøi mìsíce
- schválila odpovìï firmì k likvidaci povrchových vod –
poadavek posudku na zatíení kanalizace

- schválila II. etapu akce „Pøístavba a stavební úpravy hasièské zbrojnice SDH Hanušovice“; výzvu k podání nabídek a seznam èlenù výbìrové komise
- zamítla ádost o prodlouení nájemní smlouvy k bytu

- udìlila souhlas s podmínkou – staveništní doprava a pøechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z dùvodu
realizace stavby „rekonstrukce st. Hanušovice“

- schválila dodatky k nájemním smlouvám k pronájmu bytové jednotky

- schválila stanovisko mìsta Hanušovice ke studii souboru
staveb „Revitalizace trati Bludov-Jeseník“

- vzala na vìdomí oznámení o uvolnìní bytu 2+1 na ul. Habartická

- rozhodla zaslat všem nájemcùm bytových a nebytových
prostor v domì èp. 137 písemné sdìlení o zmìnì majitele domu

- schválila prodlouení zapojení mìsta Hanušovice na projektu „Chraòte se vèas“ i pro rok 2014

- byla informována o nastalé situaci v DPS Hanušovice
- schválila prodlouení nájemní smlouvy o nájmu bytu o tøi
mìsíce
- schválila ádost o poskytnutí slevy z nájemného bytu
- schválila ádost o prodlouení smlouvy o pronájmu místnosti v DK Hanušovice na rok 2014
- schválila cenovou doloku pro rok 2014 k odbìru tepelné
energie pro budovu MÚ a DK Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice na rok 2014 organizacím, spolkùm a sdruením na
základì jejich podané ádosti
- schválila podání ádosti na Státní fond dopravní infrastruktury ve vìci chodníkù mìsta Hanušovice; zpracování
ádosti a související dokumentace projektovou kanceláøí pro
dopravní a inenýrské stavby
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
77. jednání - 13. 1. 2014
- schválila program 77. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
13. 1. 2014
- schválila návrh na sloení Kulturní komise mìsta Hanušovice
- rozhodla, aby se v dosavadním reimu promítání a pøípravy
programu v kinì „Mír“ pokraèovalo do konce roku 2014
- schválila ádost o bezplatné vyuití DK Hanušovice na
pøednášku dne 13. 1. 2014

- schválila Smlouvu o odchytu psù na rok 2014
- vzala na vìdomí Protokol o výsledku kontroly obce provedené Hasièským záchranným sborem Ol. kraje
- vzala na vìdomí podìkování obce Kly mìstu Hanušovice za materiální pomoc poskytnutou v rámci povodní v èervnu 2013
- schválila poskytnutí odmìny za pohotovostní slubu dne
24. 1. 2014
- schválila vìnování ceny za mìsto Hanušovice na 11. Mìstský ples dne 24. 1. 2014
- schválila zapojení mìsta Hanušovice do akce konané dne
28. 6. 2014 – Hudební festival v Rudì nad Moravou
- vzala na vìdomí informace v souvislosti s vyøizováním
ádosti a zapojením mìsta Hanušovice do projektu o dotaci na
èinnosti Centra pro dìti a mláde
- schválila odmìnu pro kronikáøku mìsta Hanušovice
- povìøila tajemnici MÚ Hanušovice k uzavírání dohod o
provedení práce a dohod o pracovní èinnosti
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice ve vìci zmìny zasílání finanèních prostøedkù pro rok 2014
- schválila kalkulaci cen pronájmu ve školní jídelnì a ve
sportovní hale od ledna 2014
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na provoz TIC
v Hanušovicích pro rok 2014

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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PODÌKOVÁNÍ
Na Vánoèním zpívání u Pivovaru Holba, a. s. dne 20. 12. 2013 bylo od
obèanù mìsta Hanušovice vybráno 1.500,- Kè na dìtské centrum Pavuèinka Šumperk.
Za pøispìní Pivovaru Holba, a. s., Obèanského sdruení K2 Hynèice a
mìsta Hanušovice bylo dìtskému centru zakoupeno ošacení, obuv a dìtská kosmetika v celkové hodnotì 4.500,- Kè.
Vìcný dar pro dìti byl pøedán 8. 1. 2014 v centru Pavuèinka.

Dìkujeme všem, kteøí pøispìli dìtem.
mìsto Hanušovice, K2 Hynèice, o.s.,
Pivovar Holba, a.s., Hanušovice

Naše zdraví (23)
Slíznout smetanu znamená zajistit si pro sebe to nejlepší. Toto rèení rozhodnì nevzniklo pouhou náhodou. Atak si o dobrotì, která se vyrábí z kravského mléka, nìco povíme.
Dnes sice øada lidí poèítá spotøebované kalorie, smetanì se vyhýbá obloukem a kupuje zásadnì odtuènìné mléko, pøesto tuèná,
krémová èást mléka patøí k dobrotám, bez ní by se neobešla ádná špièková kuchynì. Tøeba naše pravá svíèková se mùe smìle pomìøovat s nejvyhlášenìjšími pokrmy svìta.A ta by se bez poctivé šlehaèky v ádném pøípadì neobešla.
Smetana je nejtuènìjší èást mléka, usazuje se na jeho povrchu. V obchodech najdeme nìkolik výrobkù oznaèených jako smetana.
Liší se pøedevším obsahem tuku. Ta, která ho má nad 30 % a výš, se mùe nazývat smetana na šlehání. Snadno z ní ušleháte šlehaèku,
a kdy to se šleháním pøeenete, zaène hrudkovatìt. To není ádná chyba produktu, jen je to ukázka toho, jak se kdysi stloukalo máslo. Na opaèném konci spektra najdeme smetanu na vaøení. Ta má obsah kolem 10 a 12 %. Podobné je to i se zakysanými výrobky.
S tìmi se setkáváme ve spektru od 8 % po tøicítku, to u je ale hustý a lahodný creme fraiche. Kromì toho mùeme ve speciálních obchodech narazit na zvláštní pojmenování, napøíklad De Luxe u 40% produktu nebo Krémovitá s 15 procenty.
Samostatnou kapitolu tvoøí šlehaèky ve spreji. A tady odborníci doporuèují vìtší obezøetnost. Ty toti nemusí mít vùbec nic spoleèného s mlékem, zato s rostlinnými tuky a konzervanty hodnì. Proto se doporuèuje øádnì prozkoumat etiketu, kde je napsáno,
z èeho je výrobek vyroben.
Jak jsme si ji øekli, smetana pro svùj vysoký obsah tuku jistì nepatøí do dietní kuchynì. Existují však nízkotuèné smetany, kterými mùeme zjemnit polévky, omáèky, drezinky, pomazánky, hodí se i do zapékaných pokrmù. Šlehaèku z nich však nikdy nevyrobíte. Tu vyšleháte z tuènìjší varianty, která je nenahraditelná pøedevším u cukráøských výrobkù.
A jednu zajímavost na závìr. Kdy se u nás zavádìly automaty na mléko (nejbliší jsou v Šumperku), objevily se stínosti na
prùjmy. Kontroloøi ale nemohli najít ádnou závadu, mléko bylo èerstvé, nekontaminované, pøesto po nìm spousta zákazníkù
zaívala rychlé pøíhody. Nakonec se zjistilo, e v levnìjším typu automatù neprobíhá dostateèné prùbìné míchání. Ranní zákazníci
si díky tomu èepovali chudší nápoj, na ty pozdìjší zbývala na povrchu usazená tuèná èást, ze které by si z fleku mohli ušlehat šlehaèku.
-hp

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice

Èinnost za mìsíc prosinec 2013
Na zaèátku mìsíce jsme vyvìsili v lese novou ptaèí budku è. 1
a upravenou budku è. 3. Koncem vánoèních prázdnin pak døevìnou budku pro sovy.
V sobotu 14. 12. jsme vyrábìli vánoèní dáreèky, zejména ze
slaného tìsta. Pøedmìty jsme upekli v troubì, poté zabrousili a
do dírek navlékli ozdobný tenký provázek k zavìšení. Pak jsme
výrobky pomalovali barvami, nalakovali a nakonec ozdobili dekoraèním lepidlem se tøpytkami. Z papíru jsme také vyrobili
maòáska na dva prsty a pìknì se vydaøila i kytièka z drátku a korálkù.
Na dalších schùzkách si chlapci zahráli hry jako: Eskymácká
honièka, Nervy, Plácaná atd.
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Pøi vánoèní besídce se všichni dobøe pobavili pøi Boji o èokoládu a zasmáli pøi recesních odpovìdích na otázku „co nás èeká
pøíští rok“. Program doplnily písnièky pøi kytaøe. Na závìr byla
vánoèní nadílka, jako ji tradiènì museli pøítomní své dárky nejprve najít poschovávané v klubovnì.
V sobotu 28. 12. jsme podnikli výpravu na chatu za Bohdíkovem. Dopoledne jsme øezali a štípali døevo a další práce. Po obìdì následovala vycházka do okolí, navštívili jsme sousedy ve
vedlejší chatì a zahráli si s nimi hry Hazard a Indiánské kostky.
K veèeru jsme se vrátili domù.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: majiteli chaty p. Šufnerovi, øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi, øeditelce ZŠ Jindøichov paní Šubèíkové, dále paní Prokopové, Kalábové a
kamarádkùm Silvestru Salajovi a Miloši Gronychovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Salon Besyy

Výroba a prodej døevìných briket,

Støíhání a kompletní kosmetická
úprava psù.

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

U vás doma ke spokojenosti vaší a
vašeho mazlíèka.
Ceny:
malá plemena od 180,- Kè
støední plemena od 250,- Kè
trimování od 250,- Kè
koupání a fénování 100,- Kè
Objednávky na telefonním èísle:
606 722 168

PRONAJMU èásteènì zaøízený drustevní byt 2+kk, ve 3. poschodí
panelového domu v Hanušovicích. Cena 5500,- Kè/mìsíènì + elektøina.
Tel.: 604 625 748.
Pro svùj podnikatelský zámìr hledám vìtší RD. I v okrajové èásti.
Tel: 734 622 739

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

Prodej bytu 3+1,
ulice Na Holbì 489,
byt je po celkové rekonstrukci.
Cena 470.000 Kè,
pøi rychlém jednání sleva.
Kontakt:
731 726 250, 724 776 955
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Jubilea
V mìsíci únoru 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Vzpomínáme
„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 4. 2. 2014 vzpomeneme 6. smutného výroèí úmrtí

paní Blanka Tomášková, Emilie
Tesaøová, Aneka Marková, Vìra
Ïopanová, Miroslava Vilèková,
Jarmila Synková a Jana
Podhradská;
pánové Josef Navrátil, Vlastimil
Kubíèek, Jan Vratislavský, Mojmír
Jauernig a Jaroslav Kristek.
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

paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.

Vzpomínka
„Tak, jak Ti z oèí záøila láska a dobrota,
tak nám budeš chybìt do konce ivota.“
Dne 8. února 2014 si pøipomeneme
16. smutné výroèí úmrtí naší maminky a babièky

paní Vìry Pavelkové.

Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

Vzpomínka
Vydal ses cestou, jí chodí kadý sám,
jen dveøe vzpomínek jsi nechal dokoøán.
„Oèím ses ztratil
ale v srdcích zùstaneš navdy.“
Dne 18. 2. 2014 uplyne 5 let, kdy
od nás navdy odešel náš milovaný
manel, tatínek a dìdeèek,

Dík za to, èím jsi nám v ivotì byl,
dík za kadý den, jen jsi pro nás il.
Dne 26. 2. 2014 by oslavil své 84. narozeniny
náš milovaný manel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Karel Jablonèík z Hanušovic.

pan ing. Petr Kadlec.
Kdo jste ho znali,
vzpomeòte se námi.

23. 3. 2014 vzpomeneme smutné 8. výroèí jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manelka Tonièka, dcery Alena a Jitka
s rodinami a syn Pavel s rodinou.

Vzpomínáme

Vzpomínáme

Oèi se zavøely, odešly spát,
však kdo Tì miloval, vzpomene rád.

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

Dne 21. 2. 2014 vzpomeneme
nedoité 55. narozeniny mého syna

Dne 11. ledna 2014 by oslavila
90. narozeniny, 10. února 2014
vzpomeneme ji 10. výroèí úmrtí

Karola Warenicha.
paní Brunhildy Breiterové.
S láskou vzpomínají maminka, sourozenci s rodinami,
synové Karel a Marek a dcera Petra.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2014

www.hanusovice.info

S láskou vzpomínají druh Stela,
dcery Anna a Jana s rodinami.

5

Cestování po Evropì
Témìø 100 % Malanù, tedy obyvatel dvou hlavních a nìkoli-

Událost sleduje témìø celé mìsto, nechybí ani pøihlíející ze

ka malièkých ostrùvkù ve Støedozemním moøi, jsou katolíci. A

širokého okolí, ani turisté ze zahranièí. Pøed kostelem sv. Publia

velmi silní, co se mimo jiné odráí i na okázalosti zdejších

je umístìno velké mnoství stánkù s dobrým jídlem a pitím. Dìti

oslav. O jedné si povíme.

dostanou cukrovou vatu a cukrovinky, dospìlí si mohou zakoupit

Malta má mít údajnì stejný poèet kostelù, jako je dnù v roce.

vaøenou kukuøici, místní gulášek, dušené fazole a hlavnì místní

Je-li pøestupný rok, moná údaj nesedí, ale kdo by to poèítal…

specialitu – mleté maso v zelném listu. A protoe je fiesta, je po-

Mìsteèko Floriana, leící na východním pobøeí ostrova, má

voleno na veøejnosti konzumovat místní oblíbené pivo Blue La-

kostel zasvìcený svatému Publiu. Pøi oslavách svátku svého

bel a kvalitní místní pálenku. Na závìr oslav nesmí chybìt

patrona mìsto pøímo vøe. V ulicích houstne dav sváteènì oble-

tradièní ohòostroj.

èených i naladìných lidí a na kadém rohu hraje dechovka. O

Máme ještì trochu místa, a tak si ještì nìco povíme o kata-

minisukni tady nezavadíte, nìco takového by místní brali jako

kombách v hlavním mìstì Rabatu. Jejich rozloha je 2 200 metrù

provokaci nebo pøinejmenším nestoudnost. Vrcholem oslav je

ètvereèných a slouí jako poslední místo k odpoèinku pro více

veèerní vynášení nìkolik desítek kilogramù tìké Publiovy so-

jak tisícovku lidských tìl. Do labyrintu chodeb a hrobù vytesa-

chy z kostela. Odìn v krásný háv stojí na zlatì se lesknoucím

ných do vápencové skály vás pustí po zaplacení vstupného pìti

podstavci. Mui se prohýbají pod váhou nosítek a pravidelnì se

eur (asi 130 Kè). Zatímco nìkdo bere návštìvu katakomb jako

støídají. Jejich krok je mírnì rozkývaný, co je dáno spíše sna-

souèást pouti po stopách dávných køesanù, jiný se jde podívat

hou o udrení rytmu chùze ne únavou. Støídání probíhá na

na nìkolik rùzných typù hrobek zajímavých z hlediska historie

pøesnì vymezených místech podle pøedem daného a peèlivì

pohøbívání. Raritou je kruhový stùl a pùlkruhová lavice vytesané

hlídaného klíèe. Nést sochu je toti privilegium, je je dopøáno

z jednoho kusu skály. Své vyuití našly zejména bìhem kado-

pouze vyvoleným muùm - a ti si svá práva peèlivì hlídají. Za

roèního festivalu zasvìceného zemøelým, jen byl jedním z ritu-

„lepší pozici“ na støídání se dokonce platí. A nejedná se o malé

álù starého Øíma.
-hp

èástky. Obèas se rodina i zadluí, jen aby mohli jejich zástupci
získat lepší místo a sochu nést déle.

Toulky po okolí
V obci Libina, nedaleko Šumperka, má v rodinném domku
sídlo firma Caldero. Neslyšeli jste o ní? Já donedávna také ne, a
tak to napravíme a nìco si o dvou šikovných enách povíme.
Matka s dcerou, Jana a Kateøina Dvoøákovy se výrobì keramických a textilních uitkových výrobkù vìnují od roku 2002.
Jejich originální kousky si našly své stálé zákazníky a pøíznivce. Pøi tvorbì se drí svého vlastního stylu, jeho hlavním znakem je starobylý vzhled. A jak samy tvrdí, dìlají své originály
s láskou, poctivì a dávají do ní svou osobitost a duši. Proto není
pøekvapením, e ji dva roky jsou jejich výrobky, nebo klidnì
mùeme øíci umìlecká díla, nositelem znaèky „Jeseníky – originální produkt“.
Celý výrobní proces keramiky je ruèní práce. Kromì hlavy a
rukou pouívají hlavnì elektrický hrnèíøský kruh, elektrickou
pec a rùzné drobné nástroje. Kadý výrobek jim projde mnohokrát rukama. Keramiku pálí na 1150 °C, a proto je vhodná do
myèky i mikrovlnné trouby. Samozøejmostí je i hygienický
atest. Vznikají zde jednak keramické pøedmìty celoglazované a
jednak neglazované, které mají glazuru pouze uvnitø – jejich
povrch je strukturovaný, malovaný, rytý a patinovaný. Vznikají
HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2014

tak originální kompletní èajové soupravy, hrnky, aromalampy,
svícny, konvièky, pícky na jablka, zapékací misky a podobné
výrobky, které zkrášlí kadý byt a pøedevším kuchyò v našem
bytì.
Pøi výrobì textilních uitkových výrobkù preferují pøedevším pøírodní materiály – bavlnu, len a vlnu, z nich hlavnì len
má v naší oblasti mnoholetou tradici. Tyto materiály jim nabízí
širokou škálu moností zpracování. Proto z nich šijí, háèkují a
pletou nejen odìvy, odìvní doplòky a bytový textil, ale i hraèky,
textilní šperky, tašky, bytové dekorace a zkrátka vše, co nám
zpøíjemní naše bydlení. Také zde se jedná pouze o originální výrobky, které jinde nenajdete. Vyrábìjí je pouze podle vlastních
návrhù, a jak øíkají, rády si vyhrají s detaily, èasto výrobek doplòují o další doplòky podle momentálního nápadu. Stává se, e
ji témìø hotový výrobek dodateènì dobarvují, batikují, potiskují a patinují.
Jejich originální výrobky si našly své stálé zákazníky a pøíznivce na internetovém obchodì Fler.cz /caldero. Pro ty, kdo by
se chtìli podívat na zajímavé výrobky dvou šikovných paní
z Libiny, ještì uvedu kontakt (atelier.caldero@seznam.cz).
-hp

podatelna@mu-hanusovice.cz
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K2 Hynèice, o. s. Vás srdeènì zve
na

Èaj o páté
aneb MD
v sobotu 8. 3. 2014 v Domì kultury
v Hanušovicích, zaèátek v 17 hodin.
Program i obèerstvení zajištìno,
k tanci a poslechu kraje
2 Pop Music.
Vstupné 20,- Kè.
PODÌKOVÁNÍ
Tìmito nìkolika slovy bych chtìla
z celého srdce podìkovat úèinkujícím
z taneèního krouku Jindøichov pod vedením paní Jiøiny Kokešové a divadelnímu souboru Šok za Starého Mìsta za
úasné vystoupení, které nám v pátek
17. 1. 2014 umonili zhlédnout v DK Hanušovice.
Bouølivý potlesk divákù svìdèil o
všem…, slovy nelze ani vyjádøit, jak
„kouzelné“ toto vystoupení bylo.
Ještì jednou mnohokrát dìkuji za
emocionální záitek a všem pøeji do budoucna spoustu úspìchù.
Pavla Sedlaèíková, MŠ Hanušovice

Podìkování

Obèanské sdruení K2 Hynèice touto
cestou dìkuje Radì mìsta Hanušovice za
bezplatný pronájem prostor Domu kultury na poøádání akcí obèanského
sdruení a za finanèní pøíspìvek na naši
èinnost.
- k2
7

Mìstská knihovna Hanušovice by ráda pro velký zájem doplnila
nabídku pro své ètenáøe o beletrii – HARLEQUIN, VEÈERYPOD LAMPOU.
Pokud je máte doma a ji se k nim nevracíte, budeme rádi,
kdy se rozhodnete je darovat naší knihovnì.
L. Tomíèková

Informace Domu kultury Hanušovice
V roce 2013 se uskuteènilo v DK Hanušovice celkem 410 akcí, z toho: schùze 48,
klubová setkání 113, divadelní krouek 22, pohybové aktivity 56, soukromé akce 5,
ostatní 20, zkoušky kapely 100, divadla a vystoupení 13 s úèastí 2338 divákù, plesy,
zábavy a disco 15 s 2984 úèastníky, výstavy 6 s 1650 návštìvníky, jiné spoleèenské
akce 5, pøednášky 6, koncert 1.
Pøehled poøádatelù: K2 Hynèice 6 akcí, Klub 60+ Hanušovice 4, ZŠ a MŠ Hanušovice 4, Pivovar 3, FK Hanušovice 2, Zahrádkáøi 1, ZKL Hanušovice 1, ostatní poøádalo mìsto Hanušovice ve spolupráci s DK, knihovnou a kulturní komisí.
Kino Mír uskuteènilo 42 pøedstavení s prùmìrnou návštìvností 25 divákù. -jš
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Tmavý porter Holba Strong
otevírá Kalendáø speciálù
Tmavý porter Holba Strong je prvním speciálem,
který hanušoviètí pivovarníci uvaøili pro ty, co to
rádi silnìjší. Osmnáctistupòový Holba Strong tak
otevírá letošní Kalendáø speciálù znaèky – ty bude
moné ochutnávat v gastro zaøízeních s Holbou na
èepu hned nìkolik mìsícù v roce. Jde o piva vaøená
v limitovaných sériích pøi významných pøíleitostech, jako je napø. výroèí pivovaru, Svátek piva
nebo Pivovarské slavnosti. Letos pivovar slaví 140 let,
take poèítá i s výroèním pivem jako dárkem pro pøíznivce znaèky. Holba Strong je vùbec nejsilnìjším pivem, které ve své historii pivovar vyrobil. Typovì jde o
tmavý porter, pivo s typickou charakteristikou, pocházející
z anglosaských zemí, kde se dlouhodobì tìší znaèné popularitì. K dalším a pro pivní znalce urèitì vý-

znamným jeho „nej“ patøí dlouhá doba kvašení pøi
nízkých teplotách. Spodní kvašení umoní, aby pivo
získalo vyšší podíl zbytkového extraktu, a to mu
dává jedineèný fundament, spojený s plnou chutí a
sice vyšší, ale stále ještì lahodnou hoøkostí. V leáckých sklepích Holba Strong odpoèívala celých 100
dní, co potvrzuje, e výroba porteru není ádným
sprintem, ale naopak bìhem na dlouhou tra. „Jde o
poctivou øemeslnou práci, pøi které nám sice pomáhají moderní technologie, ale kadý krok je tøeba
bedlivì hlídat,“ vyjadøuje sládek pivovaru Ludìk
Reichl a zdùrazòuje základní princip èistoty piva, vyrobeného pouze z chmele, sladu, pivovarských kvasnic a vody - v pøípadì Holby horské vody mimoøádné
kvality. V pivovaru Holba právì nyní stáèí celkem 300
hl tmavého porteru do sudù. Na ty u èekají restaurace, kde
se bude Holbou Strong ji brzy pøipíjet.
-hm

Turistické informaèní centrum v roce 2013
V minulém roce 2013 turistické informaèní centrum (TIC) zaznamenalo dle pøedešlých statistik menší pokles návštìvníkù oproti
roku 2012. Pokles návštìvníkù se týká pøedevším letních mìsícù. Dùvodem mohly být tropické teploty, které velkou èást návštìvníkù lákalo pøedevším k vodì. „Obecnì máme za existenci TIC Hanušovice vypozorované, e turisté vyhledávají naše sluby pøedevším, je-li horší poèasí, tedy kdy hledají inspiraci pro svùj volný èas,“ uvedla vedoucí TIC Hanušovice Andrea Merèáková. Velkou
èást návštìvníkù tvoøí zejména cykloturisté. Nejádanìjším materiálem jsou zejména rùzné mapy a informace o atraktivitách regionu.
TIC Hanušovice mìlo monost, díky finanèním prostøedkùm z Olomouckého kraje, vytvoøit na webových stránkách virtuální
mapy kulturních památek na Hanušovicku, díky kterým si je mohou návštìvníci stránek nejen prohlédnout, ale najdou zde i struèný
popis dané památky, více na www.ichanusovice.cz.
V loòskémroce se hanušovické infocentrumstalo èlenemAsociace turistických informaèních center a získalo jednotný certifikát informaèních center dané asociace. Tento certifikát dává zejména návštìvníkùm informaèního centra jistotu, e zde získají kvalitní servis. „Èlenství
v asociaci TIC nám dává spoustu moností, jak proniknout na trh cestovního ruchu. Máme monost výmìny propagaèních materiálù a zkušeností s ostatními IC, monost podílet se na formování jednotného systému poskytování turistických informací na území Èeské republiky a také
monost úèasti na odborných školeních a další vzdìlávání èlenù A.T.I.C.,“ dodala Merèáková.
Rovnì v loòském roce se hanušovické TIC zapojilo do celorepublikové akce Den proti rakovinì, která se uskuteènila 15. kvìtna
a v Hanušovicích se setkala s velkým úspìchem a porozumìním u místních obyvatel. Celkem byla získána èástka 5 901,- Kè. „Tuto
tradici bychom chtìli udret a doufám, e se nám podaøí opìt prodat všechny kvítky mìsíèku lékaøského, a tak pøispìt na výzkum rakoviny,“ poznamenala Merèáková.
Informaèní centrum ale neslouí jen turistùm, je hojnì vyuíváno i místními obyvateli, kteøí pøicházejí vìtšinou s poadavky na
kopírování, scanování a odeslání e-mailu a také na veøejný internet, který je vyuíván spoleènì s kopírováním nejvíce. V letošním
roce budou ceny slueb zachovány tak, jak tomu jsou
obyvatelé mìsta i návštìvníci zvyklí.
TIC Hanušovice
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Výsledná tabulka
TĜíkrálové sbírky 2014
Charita Šumperk
DČkujeme všem koledníkĤm a štČdrým dárcĤm.

Název obce

ýástka v Kþ

Bludov
60.293,Bohdíkov
25.124,Bohutín
11.069,Bratrušov
16.600,Bušín
11.148,Dolní Studénky
26.584,Hanušovice
49.057,HrabČšice
4.727,JindĜichov
13.485,KopĜivná
6.000,Louþná nad Desnou
24.571,Nový Malín
52.593,Olšany
15.821,Rapotín
46.982,Rejchartice
2.135,Ruda nad Moravou
54.348,Sobotín
19.678,Staré MČsto
27.486,Šumperk:
93.978,Farnost
67.612,Zdrav. škola
2.148,Gymnázium
3.077,ŠDS Motýli
21.141,Velké Losiny
62.723,VerníĜovice
5.213,VikýĜovice
34.149,663.764,Celkem

Poþet skupinek
11 ks
9 ks
4 ks
3 ks
4 ks
7 ks
17 ks
2 ks
3 ks
1 ks
6 ks
18 ks
3 ks
18 ks
1 ks
15 ks
7 ks
7 ks
35 ks
21 ks
2 ks
3 ks
9 ks
13 ks
2 ks
11 ks

197 ks

SrdeĀnď zvou poĢadatelé K2 HynĀice.

O obĀerstvení je postaráno.

Zvány jsou všechny dďti v maskách!

ZaĀátek v 15:00 hod., místo konání DK Hanušovice.

Dďtské ŠibĢinky

dne 22. 2. 2014

ObĀanské sdružení K2 HynĀice, o. s. poĢádá

