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

Váení spoluobèané,

v dnešním pøíspìvku vás chceme seznámit s nìkterými zaøízeními sociálních slueb, a to tìmi, které poskytují své sluby ambulantnì. Patøí sem centra denních slueb a denní stacionáøe.
Centra denních slueb poskytují ambulantní sluby osobám, které mají sníenou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Základní èinnosti pøi poskytování tìchto
slueb pøedstavují pomoc pøi osobní hygienì, poskytnutí stravy, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní sluby pro získávání návykù
podporujících zaèleòování do bìného ivota. Patøí sem zprostøedkování kontaktu nejen se spoleèenským prostøedím, ale i napø.
s rodinou a v neposlední øadì i sociálnì terapeutické èinnosti a pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záleitostí.
Denní stacionáøe jsou zaøízení poskytující ambulantní sluby osobám se sníenou sobìstaèností, a ji z dùvodu vìku, nebo
zdravotního postiení, pøíp. osobám s chronickým duševním onemocnìním, potøebujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Základní èinnosti pøi poskytování tìchto slueb se zajišují v rozsahu pomoci zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu, jako je
pomoc pøi oblékání, pøi podávání jídla a pití apod. Další èinnost spoèívá v pomoci pøi osobní hygienì, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti, pøi zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, pøíp. s obnovením nebo upevnìním kontaktu s rodinou.
Nezanedbatelnou pomocí je i pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných zájmù.
Ivana Vokurková, starostka, Radmila Kouøilová, pøedsedkynì KS

Váení pøátelé eleznièní dopravy a dobré zábavy,
uplynul rok od jízdy „Snìnického motoráèku“ 9. bøezna 2013. Akce organizovaná
jako podpora regionální vlakové dopravy v dobì, kdy docházelo k hromadnému rušení
provozu na tratích v Pardubickém kraji, mìla mezi návštìvníky velký ohlas, a proto se
poøadatelé rozhodli, e se pokusí na loòský úspìch navázat. Na poèátku pøed námi
stála otázka tématu. V loòském roce jsme zvolili neurèitou dobu pøed II. svìtovou
válkou a pro letošní roèník nakonec zvítìzila o nìco konkrétnìjší 60. léta. Hudbu, která
je dodnes fenoménem, typické úèesy a obleèení všedního ivota i styl hippies a jiné
zajímavosti té doby budete mít monost potkat na nádraí v Králíkách a Hanušovicích
29. bøezna 2014.
Protoe se v loòském roce nìkteøí ze zájemcù nedostali do pøeplnìných vagónù a nemohli tak sledovat vystoupení úèinkujících na všech nádraích na trati, bude letošní
program pouze na nádraích v Králíkách a Hanušovicích a zopakuje se dvakrát, aby jej
i pøes pouití místenek k jízdì vlakem mohlo zhlédnout co nejvíce divákù. Cena místenek je pouze symbolická a výtìek z jejich prodeje bude na základì dohody zástupcù
obou mìst pøedán Dìtskému centru Pavuèinka v Šumperku http://www.pavucinka.cz/.
Srdeènì Vás zveme na jízdu „Snìnickým motoráèkem“ a budeme velice rádi,
kdy pøijdete také v obleèení, které bylo typické pro 60. léta.
Pøedprodej místenek od 18. 3. 2014 v MIC Hanušovice.
Pøejeme Vám hodnì zábavy pøi jízdì Snìnickým motoráèkem 2014.
Jana Ponocná
starostka mìsta Králíky

Ivana Vokurková
starostka mìsta Hanušovice

Informace
dne 18. 3. 2014 v dobì od 8:00 do 14:30 hodin
se v budovì Mìstského úøadu Hanušovice uskuteèní konzultaèní den
Finanèního úøadu pro Olomoucký kraj, územní pracovištì Šumperk. -mú
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Sportovní støelci
AVZO Hanušovice
informují
Dáváme na vìdomí všem svým pøíznivcùm a fandùm sportovní støelby, e
ve dnech 29. a 30. bøezna 2014 se v tìlocviènì Základní školy Hanušovice
uskuteèní 20. roèník (z toho ji podesáté
v øadì v Hanušovicích) Mistrovství
Èeské republiky AVZO ve støelbì ze
vzduchových zbraní. Pøípadní zájemci o
sponzorování vrcholné sportovní akce
jsou vítáni. Drte všichni palce domácím závodníkùm.
-fie

Firma Leo-mix objednává
na jaro 2014 tyto druhy drùbee:
- Kuøice Dominant
- Brojlerová krùata
- Káèata a housata
- Husokaèeny
- Rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky pøijímá prodejna
Ovoce, zelenina a kvìtiny,
Hanušovice, Hlavní 88,
tel.: 583 232 284,
po-pá 8.00-16.00 hod.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
78. jednání RM - 27. 1. 2014
- schválila program 78. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
27. 1. 2014
- schválila dodatky smluv pro rok 2014 o poskytování knihovnických, informaèních a metodických slueb v místních a
obecních knihovnách støediska Hanušovice
- schválila Smlouvu o pøipojení k distribuèní soustavì na odbìrné místo èp. 137
- schválila sepsání darovacích smluv na úhradu vìcného bøemene
- revokovala usnesení RM è. 1226/65/2013 ze dne 1. 7. 2013
- schválila Smlouvu o pøipojení k distribuèní soustavì teplovodního kotle pro hasièskou zbrojnici
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice fì ELPREMONT
elektromontáe, s. r. o.
- schválila ádost klubu 60+ Hanušovice na konání akcí v DK
Hanušovice a schùzové èinnosti v r. 2014 a stanovila zpùsob
úhrady
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. o
uvolnìní bytových jednotek v DPS Hanušovice
- schválila Smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného
bøemene na pozemku pè. 846/5 v kú. Hanušovice a stanovila
èástku za zøízení vìcného bøemene
- nedoporuèila ke schválení ádost o odkoupení pozemku pè.
892/5 v kú. Hanušovice od mìsta Hanušovice
- schválila mandátní smlouvu na stavební úpravy a pøístavbu
hasièské zbrojnice SDH
- schválila ádost o povolení uspoøádat diskotéky v DK Hanušovice -14. 2.; 15. 3.; 25. 4.; 23. 5.;
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice ve výši 10.000,- Kè obèanskému sdruení na prevenci a sniování negativních dùsledkù uívání drog a s nimi rizikového chování – terénní práce
- rozhodla o pøidìlení bytu 2+1 na ul. Habartická 46, Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- doporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
ádost o poskytnutí pùjèky z fondu rozvoje bydlení

79. jednání RM - 10. 2. 2014
- schválila program 79. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
10. 2. 2014
- schválila ádost o sníení poplatku za pronájem DK Hanušovice na akci dne 21. 2. 2014
- rozhodla ve vìci ádosti obèanského sdruení K2 Hynèice,
o. s., o pronájmu DK Hanušovice na plánované akce v r. 2014 a
stanovení poplatku za pronájem DK
- nedoporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ádost o prodej pozemku pè. 748/1 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí vydané stanovisko MÚ Šumperk, odbor
ivotního prostøedí k podmínkám ke stavbì na pozemcích pè. st.
831/1; 228/17; 2288/18 a 781/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. o
uvolnìní bytu vel. 2+1 na ul. Údolní 22, Hanušovice
- schválila výsledek výbìrového øízení týkající se akce
„Tvorba internetových stránek mìsta Hanušovice“
- schválila dodatek ke smlouvì na realizaci zakázky „Tvorba
propagaèních materiálù a pøedmìtù a vytvoøení knihy pro mìsto
Hanušovice“
- vzala na vìdomí rozhodnutí Státního fondu kinematografie
o podpoøe kinematografie za úèelem podpory digitalizace kina
- schválila Smlouvu o poskytování poradenských slueb pøi
administraci veøejné zakázky malého rozsahu „Dìtské høištì
v pøírodním stylu“
- schválila podání ádosti mìstem Hanušovice o dotaci v rámci
akce „Program EFEKT 2014“ na výmìnu osvìtlovacích tìles
- schválila poskytnutí finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice organizacím na jejich èinnost v r. 2014
- schválila podání ádosti mìstem Hanušovice o dotaci na rekonstrukci pøechodù pro chodce ve mìstì Hanušovice
- schválila podání ádosti o dotaci v rámci „Podpory prevence kriminality“ na vybudování høištì pro dìti a mláde
- schválila Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslunosti v r. 2014 veøejnou linkovou autobusovou dopravou
v regionu Šumperk
- vzala na vìdomí informace øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila výsledek výbìrového øízení týkající se akce „Pøístavba a stavební úpravy hasièské zbrojnice SDH Hanušovice“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

ZTRÁTY A NÁLEZY POHLEDEM NOVÉHO OBÈANSKÉHO ZÁKONÍKU
Od 1. 1. 2014 nabyl úèinnosti nový Obèanský zákoník, zákon è. 89/2012 Sb., ve kterém je, mimo jiné, odlišnì upravena problematika ztrát a nálezù.
Problematiku ztrát a nálezù upravuje ustanovení § 1045 a § 1065 zákona è. 89/2012 Sb., Obèanský zákoník.
Nález se týká vìci, kterou nìkdo nevìdomì, tedy bez projevu své vùle, ztratil.
Kdo vìc najde, nesmí ji povaovat za opuštìnou a pøivlastnit si ji.
Na základì tìchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou vìc, povinen ji vydat vlastníkovi. Díky tomuto ustanovení se tak z nálezcù stávají tak trochu detektivové - kdy obèan najde penìenku a v ní bude adresa majitele, u ji obèan neponese na obecní úøad
na ztráty a nálezy, ale bude jeho povinností pøedat ji pøímo vlastníkovi. Anejedná se jen o penìenku èi doklady. Pokud obèan najde
na lavièce napø. zapomenutou bundu a na ní bude adresa majitele, bude muset nálezce (obèan) bundu osobnì odevzdat majiteli.
V pøípadì, kdy je moné z nastalé situace rozeznat, e se vlastník nechtìl vìci zbavit, a nelze poznat, komu má být vìc vrácena,
musí nálezce nalezenou vìc odevzdat obci, na jejím území byla vìc nalezena.
V pøípadì Mìstského úøadu Hanušovice se nálezy pøedávají zamìstnanci ekonomického oddìlení MÚ – pøízemí budovy MÚ,
kanceláø è. 101, a to zpravidla do tøí dnù po nalezení. Zamìstnanec poskytne veškeré informace související se ztrátami a nálezy.
(pokraèování na 3. stranì)
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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ZTRÁTY A NÁLEZY POHLEDEM NOVÉHO OBÈANSKÉHO ZÁKONÍKU
(dokonèení z 2. strany)

Obec – Mìstský úøad Hanušovice rozhodne, jak bude nalezená vìc uschována. Pokud s tím nálezce souhlasí, mùe obec
rozhodnout, e vìc bude uschována u této osoby. Vìci znaèné hodnoty nebo peníze o vyšší èástce se uloí jiným vhodným
zpùsobem. Pokud se vìc nedá uschovat bez patrné škody nebo ji lze uschovat jen s nepomìrnými náklady, obec – Mìstský úøad
Hanušovice, ji prodá ve veøejné drabì.
Nepøihlásí-li se nikdo o vìc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, mùe nálezce, MÚ Hanušovice nebo jiná osoba, které byla vìc
svìøena, nakládat s vìcí jako poctivý dritel.
Pokud je vìc nalezena ve veøejné budovì nebo ve veøejném dopravním prostøedku, odevzdá nálezce nález provozovateli tìchto
zaøízení.
V pøípadì odevzdání nálezu na MÚ Hanušovice je nález zaevidován, uschován a je vyhlášen na úøední desce mìsta Hanušovice,
vyhlášen mìstským rozhlasem, uveden v seznamu nalezených vìcí na webových stránkách mìsta, popøípadì v Hanušovických
novinách.
Lhùta pro vyzvednutí nálezu se nyní prodlouila na 3 roky.
Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu a nepøihlásí se vlastník nebo ten, kdo vìc ztratil, nabude vlastnické právo k vìci nálezce
nebo Mìstský úøad Hanušovice.
Zmìna se týká rovnì ztracených zvíøat – ztracené zvíøe je také nález, a pokud nelze z okolností poznat, komu má být zvíøe
vráceno, musí být nález vyhlášen stejným zpùsobem jako jakákoliv jiná ztracená vìc.
Nepøihlásí-li se vlastník o ztracené zvíøe do 2 mìsícù od vyhlášení nálezu, nabude k nìmu nálezce vlastnické právo. Pokud
nálezce prohlásí, e zvíøe nabýt nechce, mùe Mìstský úøad Hanušovice po dohodì svìøit zvíøe osobì, která provozuje útulek pro
zvíøata. Pokud se ani do 4 mìsícù ode dne vyhlášení ztraceného zvíøete o nìj vlastník nepøihlásí, zùstane ztracené zvíøe v útulku,
který s ním mùe dál volnì nakládat.
Ztracení psi jsou po pøechodnou dobu umisováni na Hanušovické obchodní, s. r. o.
O nálezu vìci zakopané, zazdìné nebo jinak skryté platí toté, co o nálezu ztracené vìci. Není-li zøejmé, komu skrytá vìc patøí,
oznámí nálezce její nalezení vlastníkovi pozemku a obci, na jejím území byla vìc nalezena.
Vlastník vìci je povinen nálezci zaplatit nálezné a nutné náklady. Nálezné èiní desetinu ceny nálezu. Cenu nalezené vìci
stanoví vlastník nebo dritel ztracené vìci.
Vlastník vìci, který se Mìstskému úøadu Hanušovice pøihlásí, je vyzván k prokázání totonosti a identifikaci ztracené vìci tak,
aby prokázal, e mu vìc náleí. Pøi zpìtném pøevzetí ztracené vìci je vlastník nebo dritel takové vìci povinen uhradit, kromì
nutných nákladù a nálezného nálezci, i náklady spojené s uloením vìci. Pak teprve bude nalezená vìc pøedána vlastníkovi nebo
driteli vìci.
U nalezeného zvíøete je vlastník zvíøete povinen uhradit náklady spojené s péèí o nalezené zvíøe.
Nálezci, který nález neoznámí, pøisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleí úhrada a nálezné, ani nemùe nález
uívat nebo nabýt k nìmu vlastnické právo.
Nejèastìjšími nálezy odevzdávanými na MÚ Hanušovice jsou klíèe, mobilní telefony, jízdní kola aj.
Od 1. 1. 2014 bude MÚ pøi odevzdávání nálezu posuzovat, zda nalezená vìc nespadá spíše do kategorie odpadù – napø.
nefunkèní vìci, obnošená obuv, taška s obsahem podléhající zkáze, igelitová taška s mokrým prádlem apod. V takových pøípadech
doporuèíme nálezci, aby vìc pøedal do sbìrného dvora èi vhodil pøímo do popelnice nebo kontejneru.
Bliší informace: kanceláø è. 101 v pøízemí budovy MÚ Hanušovice
-mú

Naše zdraví (24)
Patøí k zeleninì, které se øadí mezi nejzdravìjší, ale i k tìm, které vzbuzují znaèné emoce. Nenávidìnìjší je u snad jen kopr. Pøitom dokáe dva zázraky: zlepšit potenci a usnadnit hubnutí. O èem je øeè? No pøece o celeru.
Naštìstí má celer nejen øadu odpùrcù, ale i poèetný tábor pøíznivcù. Dovedou ocenit jeho zvláštní aroma, zdravotní benefity i pøíznivou cenu.
Dvouletá rostlina miøík celer se skvìla u na stolech starých Egypanù i Øekù. V antice mìla dokonce zvláštní postavení. Byla
toti povaována za symbol smutku a smrti. Proto se ve velkém konzumoval bìhem smuteèních hostin, dokonce se z nìj pletly vìnce, kterými se zdobily hroby. Aaèkoli bychom si z dnešního pohledu mohli myslet, e bohem vyvoleným pro celer byl Eros a bohyní
Afrodita, bylo tomu úplnì jinak. Celer byl zasvìcen bohùm podsvìtí.
Dnes se mu naštìstí pøipisují úèinky, které se smutkem nemají co dìlat. Ty afrodizikální. Aromatickým bulvám a nati této rostliny
se pøièítá nejen schopnost zlepšit potenci, ale i také sniovat váhu. Urychluje toti látkovou výmìnu, podporuje rychlejší spalování a
pùsobí moèopudnì. S tím souvisí také schopnost proèišovat celý organizmus vèetnì kloubù, proto na nìj nedají dopustit revmatici.
Pøíznivì také ovlivòuje ledviny a posiluje èinnost cév.
A které látky na tom mají zásluhy? Obsahuje napøíklad bílkoviny, asi 7 mg vitamínu C ve 100g a vitamíny øady B vèetnì kyseliny
listové. Ani minerály nenechává celer v pùdì. Vápník, sodík, draslík, hoøèík a fosfor jsou prvky, které z nìj mùe naše tìlo èerpat.
Jeho éterické oleje zase posilují imunitu, dezinfekèní látky z nìho zase pùsobí antibakteriálnì a likvidují infekce, zejména pøi onemocnìní moèových cest.
V kuchyni ho pouíváme hlavnì v do polévek a omáèek. Ji ménì, a to je škoda, ho vyuíváme v dalších úpravách. Pøitom skvìle
chutná v salátech a pomazánkách doplnìný sýrem, jogurtem èi majonézou. Je-li pro vás jeho chu pøíliš intenzivní, dá se tomu lehce
pomoci. Jemnì nakrájený celer povaøte krátce v mléce, propláchnìte jej vodou a pøidejte majonézu.Získáte skvìlý celerový salát,
který staèí dochutit solí, cukrem a citronem. Další lahùdku pøedstavují osmaené plátky v trojobalu. Dále se doporuèuje vyzkoušet
celerové pyré, postup je stejný jako u bramborové kaše. V poslední dobì se na trhu objevily i celerové èipsy, mùete si je pøipravit i
doma tak, e usušíte tenké plátky v sušièce, na topení nebo v troubì. Ocení je hlavnì dietáøi, ale dají se uchovat v zásobì i do polévky.
-hp
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Školní kolo recitaèní soutìe

JESENÍKY originální produkt®

Ve ètvrtek 13. února 2014 ve 14 hodin se uskuteènilo školní kolo
v recitaci urèené pro áky I. a II. stupnì za úèasti 41 soutìících recitátorù, rodièù, prarodièù i povzbuzujících spoluákù a odborné poroty
ve sloení - paní uèitelky L. Cikrytová, A. Janoèková, A. Podgrabinská, A. Suchánková a pøedsedkynì V. ídková. Recitaci doprovázela
pøíjemná atmosféra a soutìivost. Podle rozesmátých tváøí dìtí spolu
s pochvalnými slovy zúèastnìných posluchaèù lze soudit, e se jim odpoledne s poezií líbilo a v mnohém je obohatilo o kulturní záitek z této
uskuteènìné akce.
A jaké byly výsledky?

znaèka našeho regionu

0. kategorie – áci 1. tøíd
I. místo - Jordová Beata, I. A,
II. místo - Aèová Dominika, I. A
III. místo - Rajnoha Jakub, I. A
I. kategorie - áci II. a III. tøíd
I. místo - Kremlièková Adéla, III. A
Pikner David - III. A
ÍI. místo - Horváth Dominik, III. A
III. místo - Dychová Rozálie, III. A

Máte ve svém okolí zajímavé a šikovné øemeslníky,
výrobce, poskytovatele slueb anebo jím ji jste? Jste
pyšný na své jedineèné výrobky, díla nebo poskytované
sluby? Zaslouili byste si být dritelem regionální
znaèky JESENÍKY originální produkt®, a tím se odlišit
od konkurence? Díky znaèce mùete deklarovat kvalitu svých výrobku a slueb. Pomùeme Vám s propagací
a zviditelnìním.
Veškeré informace k regionálnímu znaèení naleznete na stránkách:
http://www.regionalni-znacky.cz/jeseniky/
Také neváhejte kontaktovat regionální koordinátory:
Ing. Lenka Krobotová
Regionální koordinátor pro výrobky
telefon: 736 695 544,
krobotova@hornipomoravi.eu
Ing. Hana Olejníková
Regionální koordinátor pro sluby a záitky
telefon: 725 940 340
olejnikova@hornipomoravi.eu

II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
I. místo - Marinov Jiøí, V. A
II. místo - Šimková Anna, V. B
III. místo - Urbanová Eliška, IV. A
III. kategorie - áci VI. tøíd
I. místo - Kadlec Martin, VI. A
II. místo - Sedlaèíková Klára, VI. A
III. místo - Koòaøová Simona, VI. A
IV. kategorie - áci VII., VIII. a IX. tøíd
I. místo - Kreifová Nikola, VIII. A
II. místo - Vyroubal Matìj, VII. B
Pøíjemné odpoledne s poezií se vydaøilo a umonilo nám zaposlouchat se do veršù èeských básníkù a pøipomenout si, jak krásný a vznešený je náš mateøský jazyk.
„Jazyk poezie je èarovný a sdìlí více významù,
ne mají slova sama.“
Fudiwara no Kintó
Vladimíra ídková, pøedsedkynì poroty školního kola v recitaci

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

Èinnost za mìsíc leden 2014
První schùzku v lednu se chlapci dozvìdìli z recesních kartièek, co je èeká letošní rok, a pak si podle starých lidových tradic
vyzkoušeli hod papuèí pøes hlavu.
Na poèátku ledna jsme v klubovnì zahráli turnaj ve speciálním stolním fotbale. Nejlepším hráèem byl Ondra, blahopøejeme.
Vydaøeným poèinem se stala v sobotu 11. 2. stopovaèka ve
mìstì Za podezøelou osobou. Pátraèi mìli za úkol sledovat špiona, podmínkou bylo, aby je nezahlédl. Špionovi se obèas podaøilo pronásledovatelùm zmizet. Chlapci hráli tento druh
stopovaèky poprvé, špion splnil svùj tajný úkol a vyhrál.
Bìhem ledna jsme také provedli velký úklid klubovny.
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Hoši si na schùzkách zahráli na honièku s píšalkou, chytali
papírovou vlaštovku, pouštìli malý vrtulník, za tmy vypouštìli
malé ufo a bojovali o plamínky svíèek. Hráli malý stolní fotbal,
luštili hádanku, procvièovali klubové zákony.

Chlapci a dìvèata,
v našem klubu se nenudíme a plánujeme další pestrý program. Pøijïte mezi nás, rádi pøivítáme nové kamarády ji od
6 let. Naše klubovna se nachází v ulici Dukelská v Hanušovicích, vedle domu è. 112. Klubová vitrínka visí vedle pošty v Hanušovicích, s plánem schùzek na daný mìsíc.
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

• Tøíèlenná rodina koupí byt 3+1, nejlépe v OV. Tel.: 730 518 587
•

PRONAJMU byt 1+kk, èásteènì zaøízený (internet, nízké náklady) v panelovém domu v centru Hanušovic. Cena dohodou. Tel.: 603 311 563

• Pronájem bytu 1+2 v Hanušovicích, Hynèická 30 (bývalý areál statku). Infor-

mace na tel. 602 709 654, p. Dušek.

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

Koupím

Z pozùstalosti po vojácích,
partyzánech, legionáøích, èetnících,
vysokých funkcionáøích ap. koupím
medaile, odznaky, prùkazy, foto,
písemnosti, èásti uniforem.
Tel.: 608 420 808
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Jubilea

Blahopøejeme
dne 25. 3. 2014 oslaví své 85. narozeniny

V mìsíci bøeznu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Vìra Chudá, Terezie
Altmanová, Drahomíra Baslerová,
Anna Konyariková, Helena
Frainšicová, Marie Turková, Anna
Gronychová, Zdenka Miková,
Jitka Jauernigová a Jaroslava
Miková;

paní Vìra Chudá
Dìkujeme, maminko, za krásné chvíle, které s Tebou
proíváme. Do dalších let zdraví a lásku pøejí dcera
a synové s rodinami.

Toulky po okolí

pánové Rostislav Milde, Stanislav
Úlehla, Josef Šlechta, Jiøí
Domanský, Miloslav Sklenáø,
Klaus Winter, Jiøí Válek, Antonín
Dokoupil, Lumír Záhora, Miroslav
Prokop, Jan Majzner, Jiøí
Vondráèek a Jiøí Oppa.

Mìsto Litovel jsme ji navštívili nìkolikrát, ale do místního pivovaru jsme se ještì
nepodívali. Napravíme to a nìco si o jeho historii i souèasnosti povíme.
Staletá tradice piva v Litovli má svùj poèátek v roce 1291, kdy udìlil mìstu král Václav II. právo mílové. Toto privilegium opravòovalo výhradnì litovelské mìšany vaøit
a šenkovat pivo v okruhu asi jedné míle, tedy zhruba v okolí 10–12 km. Pivo se ve støedovìku vaøilo v právováreèných domech, kterých bylo tehdy v Litovli 57. Právováreèníci patøili mezi nejzámonìjší obyvatele a jejich slovo mìlo pøi øízení mìsta velkou
váhu.V roce 1770 vyrostl v Litovli pod jednou støechou nový spoleèný pivovar se sladovnou, který vaøil celých 100 let. Kdy u kapacitnì nestaèil poptávce, vznikl v roce
1814 nový Mìšanský pivovar. Jako celá Litovel byl i on pod nìmeckou správou. Na
tuto situaci reagovali moravští vlastenci tím, e zaloili Rolnickou zálonu v Litovli a
Rolnický akciový cukrovar.

Blahopøejeme!

(pokraèování na 7. stranì)

Váení obèané, pokud nechcete, abyste
byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte pro-

Vzpomínka
Dne 5. 2. 2014 by oslavil 85. narozeniny

sím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice

pan Josef Chudý.

do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnì-

Kdo jste jej znali, vzpomeòte s námi. S úctou a láskou
vzpomínají manelka, dcera a synové s rodinami.

ní. -red

Vzpomínka

Vzpomínáme

Dne 27. bøezna 2014 uplyne 35 let,
co nás opustil tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek,

Dne 3. února 2014 jsme
si pøipomnìli nedoité
85. narozeniny

pan Josef Czastek
z Hanušovic.

pana Vladimíra Drexlera.
Vzpomínají dcera Zdena a syn Vladimír s rodinami.

S láskou a úctou vzpomínaji
synové Erich a Hubert s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

U Ti ruku nepodáme,
abychom Ti k narozeninám
mohli pøát,
ale jen svíci a kytièku na hrob dát.

Pryè jsou chvíle nádherné,
ztichlo srdce Tvé vìrné.
Všechno bylo jak ten krásný sen,
na Tebe zbyla vzpomínka jen.

Dne 19. 2. 2014 by se doil 80 rokù

Dne 12. 3. 2014 uplyne 5 let od chvíle,
kdy nás navdy opustil náš milovaný
tatínek, tchán a dìdeèek,

pan Milan Krmela.

pan Zdenek Svoboda.

Vzpomínají manelka Vìra, dcera s rodinou
a syn s rodinou.
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S láskou a úctou vzpomíná manelka a dìti s rodinami.
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Cestování po Evropì
V naší republice máme dva orloje, v Praze a Olomouci. Na území Slovenské republiky se a donedávna nenacházel ani jediný, ale u to neplatí. Je tu, nestojí v ádném
velkém mìstì, ale v malé vesnici na Kysuci, v Staré Bystrici.
S myšlenkou výstavby prvního orloje pøišli místní zastupitelé v roce 2003 pøi rekonstrukci místního kostela Michala Archanjela. Podle návrhu akademického sochaøe
Logièka, který byl nejdøíve vytvoøený v hlinìném modelu a
pak do výkresové podoby pøepracovaný Ivanem Jarinem,
byla vytvoøena, nadnesenì øeèeno, nejvìtší døevìná socha na Slovensku. Kostru orloje tvoøí 80 døevìných ramen
v šindelové konstrukci. Ve výklencích orloje je umístìno
šest bronzových plastik nejvýznamnìjších osobností národa – je tam kníe Pribina, král Svatopluk, buditelé Anton
Bernolák a ¼udovít Štúr, generál M. R. Štefánik a Andrej
Hlinka. Drapérie je zhotovená ze slovenského kamene ryolitu, její horní èást je vytesaná do tvaru opony, dolní èást
zase obsahuje kruhové otvory, do kterých jsou vloeny tabulky ze zlatého onyxu – jediného slovenského mramoru
tohoto druhu, který se tìí u Levic. Vedle orloje je také
umístìno sedm soch svatých. Jde o svìtce, jejích osudy
byly spojené se Slovenskem:
sv. Cyril a Metodìj, sv. Andrej-Svorad, sv. Beòarik,
sv. Gorazd, sv. Bystrík a sv. Vojtìch.
Srdcem orloje je tzv. astrolab, tedy ciferník s astronomickými údaji. Právì astrolab dìlá z orloje ve Staré Bystrici první a zároveò jediný na Slovensku. Bez tohoto
zaøízení toti nemùe být orloj orlojem. Vzhledem k tomu,
e jde o sloitý astronomický a hodináøský mechanismus,

obec oslovila praskou firmu SPEL, která jej navrhla a i vyrobila. Je potøebné zdùraznit, e astronomické údaje jsou
speciálnì navrhnuté pro zemìpisnou polohu této vesnice
na Kysuci, nejde tedy o kopii jiného orloje. Barva hlavní
desky je dána fázemi dne. Èerná noc, èervená úsvit, bledìmodrá den a èervená soumrak. Ruèièka se sluncem se
pohybuje po tìchto polích podle toho, kde se slunce reálnì nachází. Hlavní deska astrolabu je dále dìlená zlatými
lemovkami, které oznaèují rovník, obratník Raka a Kozoroha a tzv. místní poledník, tedy úseèku pøímky, která ukazuje, kdy je sluníèko nejvýše na obloze nad Starou
Bystricou. Proto je tento orloj povaován za jediný orloj na
svìtì, který ukazuje, odbornì øeèeno, pravý sluneèní èas.
Astrolab té ukazuje polohu mìsíce na obloze, fáze mìsíce a polohu Slunce ve znamení zvìrokruhu. Na vnìjším
okraji je ještì umístìna kalendáøní deska, která má 366
dílù a kadý den se otoèí o jeden dílek. Významné slovenské svátky a památné dny jsou na ní oznaèené èervenou
hvìzdièkou.
Ve vìièce orloje jsou umístìny dva zvony. Jeden odbíjí
èas, druhý pak vytváøí zvukovou kulisu po dobu promenády soch. První (cimbal) nese jméno sv. Juraj a nechal ho
odlít ilinský upan Blanár, druhý nese název Rieènická
Madona a je od nitranského biskupa Judáka. Ten druhý
nese jméno podle zatopených obcí Rieènica a Harvelka.
V objektu se té nachází informaèní turistické centrum,
malá prodejní galerie a prodejna suvenýrù.

Toulky po okolí

strukce nìkterých technologických celkù, napø. lahvárenské
linky, pøetlaèných tankù nebo filtrace.

(dokonèení z 6. strany)
Následnì došlo k zaloení a otevøení ryze vlasteneckého
Rolnického akciového pivovaru se sladovnou. Na tom, e byl
12. listopadu 1893 slavnostnì vysvìcen a otevøen, mìl velkou
zásluhu øíšský a zemský poslanec za støední Moravu Josef Svozil, pùvodem z nedaleké Senièky. Pivovar následnì získal zlatou a bronzovou medaili na Mezinárodní gastronomické
výstavì ve Vídni v r. 1906 a zlatou medaili v Brnì na výstavì
èeské výroby v roce 1911. Od té doby, nepøetritì u druhé století, vaøí pivovar v Litovli pivo, které se svou nezamìnitelnou
chutí, lahodnou hoøkostí a pøirozenou barvou prosadilo nejen
ve své domovinì, ale i v zahranièí. Na sklonku tøicátých let byla
vystavìna nádherná varna, která slouí k vaøení litovelského
piva dodnes. Pouze vnitøní èásti zaøízení – kotlù a kádí – byly
zrekonstruovány, obloení stìn mramorem a mìdìné pokrývky
kádí a kotlù jsou pùvodní. Od poloviny minulého století postupnì docházelo k výmìnì kvasných nádob ve spilce a v leáckém
sklepì. Staré døevìné kádì a sudy nahradily leácké tanky a
kvasné nádoby. Od poèátku devadesátých let probíhaly rekon-
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V posledních deseti letech litovelský pivovar modernizoval
spilku, kvasnièárnu, strojovnu chlazení a chlazení mladiny. V
roce 2003 byla uvedena do provozu nová hlavní kvasírna – spilka – s nerezovými kádìmi a s moderními ovládacími prvky.
Nová technologická zaøízení zpøesnila technologii výroby a
zvýšila kvalitu vyrábìného piva. Nejnovìjší velkou modernizací je výmìna lahvárenské linky za novou o výkonu 36 000 lahví
za hodinu a výstavba nové skladové haly. Pro ty, co to neví, pøipomenu, e naše hanušovické pivo HOLBA se právì zde stáèí
do lahví.
Dnes je Pivovar Litovel souèástí pivovarnické skupiny PMS
spolu s pøerovským Zubrem a hanušovickou Holbou.
A na závìr úryvek z reklamního letáku: „Litovelský pivovar
je ivou historií pivovarnictví. I kdy prošel modernizací, dvì
stì litovelských pivovarníkù si zakládá na tom, e vyrábí klasicky vaøené èeské pivo stejnì jako vlastenci, kteøí pøed více ne sto
dvaceti lety pivovar zakládali“
-hp

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Nejlepší nefiltrované pivo se vaøí v pivovaru Holba
Holbì Kvasnièák patøí Zlatá pivní peèe 2014
Ryzí pivo z hor Holba Kvasnièák získala nejlepší hodnocení degustátorù v soutìi Zlatá
pivní peèe 2014 a patøí jí vítìzství mezi nefiltrovanými pivy. V soutìi dále bodovala oblíbená Holba Šerák. Holba Šerák Speciál 13,51 získala støíbro v kategorii svìtlých speciálù,
zatímco tradièní Holbì Šerák patøí bronz v kategorii svìtlých leákù. Letošní úspìch navazuje na celou øadu pøedchozích a je potvrzením jedineènosti piva Holba a jeho stabilnì vysoké kvality.
„K celé øadì medailí pro Holbu se nyní pøidávají další, které potvrzují, e vaøit poctivé pivo se vyplatí, “ komentuje úspìch Vladimír Zíka, øeditel pivovaru. Pro všechny, kdo preferují piva s osobitou charakteristikou, je Holba ta správná volba, kterou oceòují
nejen konzumenti, ale také hospodští. Pro ty je dùleité, e Holba dokáe plnit hospody. „Dnes, kdy je levnìjší lahvové pivo a kadý
hledí na korunu, je to velký úspìch. Dobré pivo a jídlo dìlá dobrou hospodu a na Holbu štamgasti nedají dopustit,“ øíká Petr Hradil
z Pivovarské restaurace v Hanušovicích.
Medaile Holba získala pøedevším za svoji vyváenou chu, výborný øíz i celkový dojem po napití. Její významnou pøedností je
také vysoká pitelnost, která u piva jednoduše pøedstavuje chu na další doušek. „Dnes je vysoká kvalita piva samozøejmostí, a co
konzumenti ádají, je pøedevším osobitá charakteristika piva. I proto roste obliba speciálù,“ øíká Vladimír Zíka.
Ocenìná Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru, jeho roèní produkce pøesahuje 200 tisíc hl. Vyniká nejen vyšší hoøkostí, ale i
výborným øízem, který získává pøirozeným kvašením na otevøené spilce a pozvolným dozráváním. Dnes je Holba Šerák symbolem
Jeseníkù a nejoblíbenìjším pivem nejen v horách.
Soutìe Zlatá pivní peèe 2014, která se kadoroènì koná v Táboøe, se zúèastnilo rekordních 150 pivovarù. V nìkolika kategoriích tady soutìilo celkem 700 vzorkù piv z celého svìta.
-hm

Potvrdila, e patøí k nejlepším
Piva Litovel Dark a Litovel Gustav
získala další medaile
Z degustaèní soutìe Zlatá pivní peèe, ji tradiènì poøádané
v Táboøe, putují do Litovle dvì støíbrné medaile. Získali je oblíbení
pivní matadoøi Litovel Dark a Litovel Gustav, kadý ve své kategorii. Znaèka Litovel tak opìt obhájila medailová ocenìní, tentokrát
v konkurenci 150 èeských i zahranièních piv.
Na první pøíèky degustaèních soutìí staví Litovel pøedevším jedineèná chu a osobitá charakteristika piva. Tu mu pøináší tradièní
zpùsob výroby, který se v dùsledku zmìn na pivním trhu stal významnou konkurenèní výhodou. Nìkterá piva toti ztratila na osobitosti, a právì tu jiní vidí jako konkurenèní výhodu. Chuová pestrost
a jedineènost byla vdy pilíøem èeského pivovarnictví a podobnì je
tomu i dnes. Pivovar Litovel se u celých 121 let drí klasické výroby
piva podle tradièních receptur. „Gustav je sice v našem portfoliu
nejmladší, ale také jeho receptura vychází z tìch pùvodních, více ne
100 let starých,“ øíká Lumír Hyneèek, øeditel pivovaru Litovel.
Gustav nese jméno známého siláka Gustava Frištenského a stejnì
jako on sbírá medaile a patøí mu pøízeò tisícù fanouškù. Tmavé výèepní pivo Litovel Dark se tìší oblibì nejen u nás, ale i v zahranièí,
pøedevším v Nìmecku. V Litovli si s pivem zkrátka vyhrají a to se
promítá do kadého doušku.
Roènì pivovar vystaví na 170 tisíc hl piva, z toho vìtšina se vypije
v ÈR, na export jde pøiblinì 10 procent celkové produkce.
-hm
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Kvìtiny U Dariny
Alena Mrázová
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ZIMNÍ DIABOLKA
Vzhledem ke skuteènosti, e nám Èeský støelecký svaz pro letošní rok nepøidìlil poøádání Pøeboru Olomouckého kraje, zorganizovali jsme v tradièním termínu poslední lednové soboty 25. 1. 2014 otevøenou soutì ve støelbì ze vzduchových zbraní pro všechny vìkové kategorie pod novým názvem Zimní diabolka. Závodu se zúèastnilo 28 støelcù deseti støeleckých organizací AVZO, SSK
a DDM ze severní Moravy a dokonce i z vrcholového støediska mládee Manušice u Èeské Lípy.
Pro všechny soutìící støelce jsme jako vdy pøipravili ty nejlepší podmínky v našich monostech a ty byly zúroèeny dobrými výsledky se ziskem ètyø medailí domácích závodníkù AVZO Hanušovice. Soutì probìhla v tìlocviènì Základní školy Hanušovice za
podpory a úèasti paní starostky Ivany Vokurkové a øeditele základní školy pana Františka Felnera.
Pøedkládáme pøehled vítìzù všech sedmi vyhlášených kategorií a také umístìní hanušovických støelcù.
VzPu 30 mladší áci:
1. místo - Eliška Slípková, SSK Ostroj Opava
VzPu 30 starší áci:
1. místo - Radim Havelka, AVZO Hanušovice
3. místo - Matìj Vyroubal, AVZO Hanušovice
VzPu 40 dorostenci:
1. místo - Iveta Ficnarová, SSK Špk. Temenice
VzPi 40 dorostenci:
1. místo - Michal Beneš, SSK Špk. Temenice
VzPu 40 eny:
1. místo - Marcela Štìpánová, AVZO Hanušovice
2. místo Lenka Navrátilová, AVZO Hanušovice
VzPu 60 mui:
1. místo - David Patyk, SSK Ostroj Opava
VzPi 60 mui:
1. místo - Pavel Berka, SSK Unièov

1

-fie

Popis fotografií – foto Milan Štìpán
Foto 1: Naši støelci – Radim Havelka (první odspodu) a Matìj Vyroubal (tøetí odspodu)
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Foto 2: Ve støelbì vstoje první zleva Marcela Štìpánová
Foto 3: Sbor rozhodèích v plné práci – zleva Zbynìk Strouhal, Antonín Kaláb a Lenka Navrátilová
Foto 4: Šastné úsmìvy tìch zcela nejmladších – zleva Ondøej Zajíèek DDM Unièov, vítìzka Eliška Slípková SSK Ostroj Opava a Lucie
Pechrová DDM Unièov
Foto 5: Moc rádi zapózovali naši starší áci – zleva Radim Havelka
(vítìz) a Matìj Vyroubal (tøetí)
Foto 6: V kategorii en uspìla naše dìvèata – zleva druhá Lenka Navrátilová a vítìzka Marcela Štìpánová
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