HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2014

èíslo 4

roèník 20

cena 2 Kè

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

ZÁPIS DÌTÍ DO MŠ HANUŠOVICE

Kvìtiny

Registrace k zápisu probìhne 1. 4. 2014, a to od 9,00 do 11,00
a od 14,00 do 15,00 hod. v budovì MŠ.

U Dariny

REGISTRACE JE NUTNÁ!

Alena Mrázová

U registrace není potøeba pøítomnost dítìte, pouze si vyzvednete tiskopisy,
které následnì musíte nechat potvrdit pøíslušnými úøady,
poté je budete dokladovat pøi zápisu
(bez potvrzení o oèkování není moné dítì zapsat do MŠ)
a také se mùete informovat o samotném zápisu.
Zápis dìtí na školní rok 2014/2015 do Mateøské školy
v Hanušovicích probìhne dne
15. 4. 2014,
a to od 9,00 do 11,00 hod.
a od 13,00 do 15,00 hod. v budovì MŠ.
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí pøi zápisu obèanský prùkaz a
rodný list dítìte. Mateøská škola mùe pøijmout pouze dítì, které se podrobilo pravidelným oèkováním a jeho zdravotní a psychický stav dovoluje nástup do pøedškolního
vzdìlávacího zaøízení. Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete
nalézt na http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu. Pøijímány jsou zpravidla dìti od 3 let (tzn. pokud nejpozdìji do 31. 8. 2014 dovrší vìku
3 let).
Srdeènì se na vás tìšíme.

Širokoúhlé kino Mír Hanušovice oslaví v kvìtnu 40 let
V rámci výroèí jsme pøipravili ve spolupráci s mìstem Hanušovice, Klubem 60+ ,
Mìstskou knihovnou a Základní a Mateøskou školou Hanušovice

Retro týden filmù z roku zahájení provozu
Program:
pátek 9. 5.
17:25 hodin úvodní slovo starostky mìsta Ivany Vokurkové
17:30 a ve 20:00 hodin ÈFT šoty, SOKOLOVO
nedìle 11. 5.
16:00 hodin pásmo animovaných pohádek KRTEÈEK A SPOL.
17:30 a ve 20:00 hodin FZ Velká Pardubická, MAREÈKU, PODEJTE MI PERO
pondìlí 12. 5.
17:30 a ve 20:00 hod. ÈFT Spartakiáda 80, MORGIANA
støeda 14. 5.
17:30 a ve 20:00 hod. ÈFT Spartakiáda 85, LÉTO S KOVBOJEM
Vstupné 10,- Kè
Jako zpestøení programu výstava kronik mìsta Hanušovice a dìtských kreseb,
pøístupná v promítací dny od 15:00 do 20:00 hodin.
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Hlavní 360, Hanušovice

Po-Pá 9.00-15.30 hod.
So 8.00-11.00 hod.
Tel.: 606 508 295
Pozvání na
"Den otevøených dveøí"
Ve støedu 16. dubna 2014 probìhnou
na Základní škole Hanušovice tøídní
schùzky formou „dne otevøených dveøí“. V rámci tìchto tøídních schùzek
bude probíhat prodej výrobkù ákù školy, které vzniknou bìhem projektového
dne Vyrábíme pro Afriku. Veškerý
výtìek z prodeje bude pouit na podporu dívek Aissatou Kourouma a Maria ma C a ma r a , k t e r é n a š e š k o l a
podporuje v rámci projektu Adopce na
dálku a umoòuje jim tak vzdìlání. Tìšíme se na Vaši hojnou úèast.
ZŠ a MŠ Hanušovice

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
80. jednání - 13. 2. 2014
- schválila program 80. jednání dne 13. 2. 2014
- schválila Plán prevence kriminality ve mìstì Hanušovice na
léta 2014–2015
- schválila podání ádosti o dotaci – Nákup vybavení pro parkurové høištì v rámci program prevence kriminality pro rok
2014

81. jednání - 24. 2. 2014
- schválila program 81. jednání dne 24. 2. 2014
- schválila odmìnu jednatelùm H. O., s. r. o.
- nemìla pøipomínky k pøípravné dokumentaci „Rekonstrukce st. Hanušovice“
- vzala na vìdomí zápis z porady v rámci investièního zámìru
a pøípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce st. Hanušovice“
- schválila a doporuèila dohodnout smìnu pozemku pè. 583/2
ve vlastnictví mìsta v kú. Hanušovice za èásti pozemkù pè.
649/1 a 506/1 v kú. Hanušovice
- stanovila cenu døevní hmoty pro rok 2014
- vzala na vìdomí souhrn doporuèených opatøení pro Evropsky významnou lokalitu „Výøí skály“
- schválila uzavøení licenèní smlouvy o veøejném provozování hudebních dìl (autorská odmìna) - Mìstský ples
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit
ádost o pøevodu a práv a povinností k bytu na tøetí osobu
- schválila zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazkù za rok 2013 (k 31. 12. 2013)
- neschválila ádost obèanského sdruení o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Hanušovice na r. 2014
- schválila uhradit roèní èlenský pøíspìvek Spolku pro obnovu venkova na rok 2014
- neschválila ádost o poskytnutí neinvestièní dotace ve výši
12.000,- Kè pro rok 2014
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
ádost o poskytnutí pùjèky z fondu rozvoje bydlení
- neschválila smìrnici è. 1/2014 v pøedloeném znìní
- schválila poskytnutí vìcného daru pøi narození dítìte do
výše 1.000,- Kè - pøi obøadu vítání obèánkù mìsta Hanušovice
- schválila ádost o nájem bytu v Domì s peèovatelskou
slubou Hanušovice
- rozhodla ve vìci stanovení èástky jako provozní náklady pøi
pronájmu DK Hanušovice na akci dne 22. 3. 2014
- rozhodla o pøidìlení bytové jednotky 2+1 na ul. Údolní, Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o všech realizovaných projektech v r. 2013 a pøedloených ádostech o dotace s pøedpokladem dokonèení do konce r. 2014 - rekapitulace
- rozhodla odstoupit od nároku na uplatnìní dotace ze Státního fondu kinematografie, z dùvodu získání nízké podpory
- vyslovila souhlas se zapojením mìsta Hanušovice a s podáním ádosti o dotaci z Programu Ministerstva ivotního prostøedí na rozhlas, srákový systém a poøízení srákomìrù

- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila zakoupení notebooku pro èinnost kontrolního a finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice

82. jednání RM - 10. 3. 2014
- schválila program jednání dne 10. 3. 2014
- revokovala usnesení è. 1547/81/2014
- rozhodla byt vel. 1+0 na èp. 141 ul. Praská, Hanušovice,
nabídnout k pronájmu zveøejnìním na úøední desce
- schválila ádost o pronájmu èásti pozemku pè. 991/1 v kú.
Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku pè. 991/1 v kú. Hanušovice dohodou
- vzala na vìdomí protokol o vypoøádání a schválení plánu
péèe o pøírodní památku Hanušovice – kostel a její ochranné
pásmo na období 2014–2023
- zamítla ádost o sníení nájemného za uívání nebytových
prostor
- schválila pøedloený návrh H. O., s. r. o. na provedení opravy støešní krytiny na domì èp. 246
- uloila provést marketinkový prùzkum v ocenìní zakázky –
oplocení dìtského høištì
- schválila uzavøení smlouvy o odbìru vody
- neschválila ádost obèanského sdruení o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Hanušovice na poøízení
babyboxu ve Svitavách
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na èinnost ZO ÈZS Hanušovice na rok 2014
- neschválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Hanušovice pro Èeské dráhy
- schválila pouití znaku a loga mìsta na akci Snìnický motoráèek dne 29. 3. 2014 a na akci Výstava paroí v DK Hanušovice 4. 4.–11. 4. 2014
- vzala na vìdomí informaci o zmìnì provozní doby kanceláøe školní jídelny od 10. 3. 2014
- schválila poskytnutí vìcné ceny mìstem Hanušovice pro
konání závodù Mistrovství republiky ve støelbì, které poøádá
ZO AVZO Hanušovice dne 29. 3. 2014
- schválila prodlouení smlouvy o pøezkoumání hospodaøení
- schválila Smlouvu o partnerství mezi mìstem Hanušovice a
spoleèností PONTIS Šumperk, o. p. s.
- schválila zadávací dokumentaci k výbìrovému øízení na
projekt MŠ Hanušovice – dìtské høištì v pøírodním stylu a
schválila výbìrovou komisi na výbìrové øízení
- vzala na vìdomí informace o prùbìhu realizace akce projektu „Zvládnu fyziku a chemii - hravì!!!“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta Hanušovice

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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Masopust

na naší škole v Hanušovicích
Týden pøed Popeleèní støedou navštívil dìti I. stupnì naší základní školy ji
podruhé šašek Viki se svým zábavným programem. Celému dovádìní pøedcházela pøíprava první vyuèovací hodinu ve škole, kde se dìti ustrojily do masek a se
svými tøídními uèiteli si povídaly, proè se slaví masopust a jak probíhalo, a nìkde
ještì probíhá, masopustní veselí. Dìti si pod vedením šaška Vikiho zazpívaly nìkolik písnièek, nauèily se nìkteré tradièní i netradièní taneèky, zahrály si pohádku, zasoutìily… Program byl opravdu nabitý a dìti odcházely z DK Hanušovice
unavené, ale spokojené. Velký dík patøí šašku Vikimu za jeho nasazení a MÚ Hanušovice za zprostøedkování celé akce.
-PJ

Naše zdraví (25)
Zaèneme hádankou. Je to velmi zdravé, našemu organismu velice prospívá, ale bohuel po jeho konzumaci nám silnì zapáchá
z úst: Urèitì jste uhádli, e se jedná o èesnek.
Allium sativum, èesnek setý, je název odvozený od slova èesat. V nìkterých slovanských jazycích má název luk, tedy pøíbuzné
oznaèení jako v ruštinì cibule. Hodnì zajímavý je výraz krem. Díky tomuto pùvodnì keltskému slovu se dopátráme významu jména
rakouského mìsta Kreme – Krems, Kremského potoka i známé hoøèice.
Aromatické palièky èesneku v sobì skrývají øadu vitamínù a prvkù. Obsahuje hlavnì draslík, je ho ve 100 gramech 620 miligramù, zatímco vápníku pouze 19 mg/100 g. Aprávì draslík tvoøí dùleitou souèást bunìk lidského tìla, vyskytuje se v krevní plazmì a
dalších strukturách. Sloitá chemie našeho organismu draslík – kalium nutnì potøebuje pro dokonalé fungování kardiovaskulárního
systému, pro optimální krevní tlak, napìtí svalù dobrou kondici nervového systému. Tedy dobrý dùvod k tomu, abychom ho konzumovali dennì. Dále mají èesnekové strouky plno dalších látek, napøíklad flavonoidù a silic, které fungují jako pøírodní antibiotikum a antiseptikum. Díky nim tato potravina posiluje imunitu, zahání nachlazení, pomáhá pøi trávení a vyhání parazity.
Nìkdy ale dokáe odehnat nejen parazity. V nìkterých zahranièních firmách se dokonce objevil zákaz konzumace èesneku bìhem týdne, zamìstnanci ho smìjí konzumovat jen v pátek veèer a v sobotu. Na potlaèování zápachu existuje nìkolik dobrých rad.
Pomáhá výkaèka, zubní kartáèek a ústní voda. Jene vzhledem k tomu, e nám zápach dìlá neplechu i v trávicím traktu, je toto øešení pouze doèasné. Nezbývá ne akci opakovat, a se neádoucí aroma ztratí nadobro. Odborníci té doporuèují výkání mátových
lístkù èi petrelové natì, konzumaci nìkolika kostièek tmavé èokolády èi pár lièek bílého jogurtu nebo rozkousat kávové zrno.
Chystáte-li se na dùleitou schùzku nebo na rande, topinky potøené èesnekem se nedoporuèují.
Kadý kuchtík a kuchtièka dobøe ví, do èeho se èesnek hodí a kolik ho tam patøí. My si ale povíme o ménì pouívaných èesnekových receptech. Tøeba nìkteøí šéfkuchaøi strouky èesneku balí do plátku slaniny a prošpikují jimi vepøovou kýtu nebo hovìzí. Plátky èesneku se pøidávají do chlebového tìsta nebo bramborových placek. Výbornì chutná i ve šouchaných bramborách. Fajnšmekøi
zase vmíchávají trochu èesneku do bílého jogurtu spoleènì se solí a bylinkami a maou na chleba. Nebo rozmixují èesnek s máslem,
solí a bylinkami a pak podávají k peèivu a maou na ryby nebo steaky.
-hp
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Exkurze – Mìstská knihovna
v Hanušovicích
„Knihovna není jen vìda, umìní, hledání, nalézání, studium,
pùjèování kníek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo
radostí.“
Roman Rá

V úterý 18. bøezna 2014 navštívili áci 6. roèníku naší základní školy v doprovodu své vyuèující èeského jazyka a literatury – paní uèitelky Vladimíry ídkové Mìstskou knihovnu
v Hanušovicích.
Po pøíchodu všechny mile pøivítala paní vedoucí knihovny
Lenka Tomíèková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která dìti seznámila s kniní nabídkou souèasných mladých èeských autorù.
Zvídavým ákùm pøiblíila novinky pro dìtské ètenáøe, které si
mìli monost prohlédnout na vlastní oèi. Zdravá soutìivost
mezi skupinami spoluákù se projevila pøi práci s on-line katalogem knihovny, z nìho èerpali potøebné informace pro zadaný
kvíz. Rychlost v hledání a správné odpovìdi pøinesly vítìzství
skupinì ákù pod vedením Michaely Morongové a Gabriely
Vránové. Velkou radost dìtem uèinila sladká
odmìna v podobì chutných ovocných bonbónù.
áci pak zavítali do jednotlivých koutù knihovny, kde se setkali s rùznými ánry a literárními
smìry významných autorù naší èeské a svìtové
literatury. Paní Lenka Tomíèková uvedla dìtem
webové stránky knihovny, kde mohou získávat
aktuální informace o plánovaných akcích a soutìích poøádaných knihovnou, i zarecitovala
moderní básnì zaèínajících mladých tvùrcù.
Dìtem se exkurze v Mìstské knihovnì v Hanušovicích velmi líbila, mnozí z nich budou i nadále pokraèovat v pravidelných návštìvách a
pùjèování knih a èasopisù. Pochvala patøí i tìm
ákùm, kteøí se zúèastòují pøipravených akcí
knihovny, napø. hlasité pøedèítání knih, charitativní projekt: Ètení pomáhá atd. V závìru exkurze paní knihovnice pochválily zúèastnìné áky
6. roèníku za pøíkladnou kázeò, výborné literární i poèítaèové znalosti i zájem o èetbu a zajíma-

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

Èinnost za mìsíc únor 2014
Na zaèátku února jsme si zahráli rùzné soutìe s ringo
kroukem na dìtském høišti.
V nedìli 9. 2. opakovali na ÈT 1 celoveèerní film o Rychlých
šípech Záhada hlavolamu; na další schùzce si chlapci vyzkoušeli onen hlavolam – vyndávání jeka z klece a opìtovné vloení
dovnitø. V Praze se dokonce konala i mistrovství republiky ve
vyndávání jeka z klece na èas. Rychlé šípy, parta správných kamarádù, jsou nám vzorem.
Souèástí programu našeho tábornického klubu je i pracovní
èinnost, jako je naštípání tøísek, donesení uhlí a døeva, topení,
úklid, péèe o vitrínku. Tyto práce probìhly v mìsíci únoru.

vou pøednášku. Nabídly dìtem monost pøihlásit se do mìstské
knihovny a zpracovávat si zdarma v Powerpointu referáty do
hodin literární výchovy. Tuto slubu uvítali zvláštì áci ze sociálnì znevýhodnìného prostøedí, kteøí nemají doma monost
zpracování zmínìných referátù v elektronické podobì.
Zároveò bych chtìla podìkovat knihovnicím - paní Dáše
Šmotkové a Lence Tomíèkové za pomoc pøi výbìru básní a prózy pøi pøípravì kulturních vystoupení recitaèního krouku pøi
Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích i krásné beletrie zapùjèené k názorné ukázce i zpestøení hodin literární výchovy. K vytvoøení zájmu o knihu smìøují i pravidelné besedy
se áky v jednotlivých roènících nad pøeètenými knihami. Ètenáøská gramotnost ákù rozvíjí jejich slovní zásobu, která nachází své uplatnìní v mluvních cvièeních i v písemných
slohových pracích.

„Knihy jsou nahromadìným pokladem svìta, vhodným dìdictvím pokolení a národù.“
Henry David Thoreau

Vladimíra ídková, uèitelka èeského jazyka a literatury

Na školním høišti jsme vyzkoušeli novou hru, která vychází
z pálkovací hry Koèka od M. Zapletala. Promysleli jsme pravidla do detailu a vznikla tak nová akèní varianta. Poté si nìkteré
dìti z vedlejšího sídlištì s námi zahráli další hry.
Následující sobotu se mìla podle plánu konat tradièní akce i
pro veøejnost – Stavba barevných snìhových soch. Protoe sníh
nebyl, uspoøádali jsme náhradní akci Hrnak I – hry s míèem, ringo kroukem, døevìnými hùlkami atd. Pøestoe poèasí dobøe
vyšlo, zájem dìtí byl minimální, co nás mrzí.
Hoši si bìhem mìsíce také procvièovali formou soutìí znalosti klubových zákonù a tradic. Náš program na mìsíc únor tak
opìt pøispìl i tìlesnému i duševnímu rozvoji dìtí.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ panu Felnerovi, dále panu Berlínskému, panu Kozákovi, panu Navrátilovi a panu Langerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Mobilní sbČr velkoobjemového odpadu je urþen pouze pro obþany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpeþné odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urþené k recyklaci a sbČru.
Nebezpeþný odpad a vyĜazené elektrozaĜízení je nutno odevzdat do sbČrného dvora.

2. Ve dnech od 21. kvČtna do 22. kvČtna 2014 budou kontejnery umístČny:
u kaple 2x
u Hanušovické lesní, a. s.
horní Hanušovice – zastávka autobusu
Hynþice

1. Ve dnech od 19. kvČtna do 20. kvČtna 2014 budou kontejnery umístČny:
PotĤþník - bytovky
na sídlišti ZábĜežská (u kotelny 2x)
na ulici Sportovní
ul. ZábĜežská (u ýOVky)

Na svoz velkoobjemového odpadu od obþanĤ budou pĜistaveny kontejnery následovnČ:

SBċR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
KvČten 2014
__________________________________________________

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

• Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci Malá Morava, nájem 2.600 Kè + inkaso.

Tel. 776134582
• Chovatelka koní shání ke koupi zemìdìlskou usedlost s pozemky.

Tel: 730 518 587

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

Prodám byt
v Hanušovicích 3+1, cihla, dva sklepy,
venkovní zázemí, zahrada u domu,
volný ihned, cena dohodou. K bytu je
moné koupit i zdìnou velkou gará,
cena dohodou.
Vše nezátopová oblast.
mob.: 603 241 086
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Hospodaøení s odpady v loòském roce

Jubilea

Druh odpadu
Plasty
Sklo
Papír - lepenka
Kompozitní obaly
Textil
Biologicky rozloitelný odpad
Pneumatiky
Objemný odpad
Komunální odpad

V mìsíci dubnu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Veronika Kadlecová, Marie
Novotná, Vìra Guralová, Vlasta
Pelíšková, Dagmar Konèická,
Lenka Sokolová, Vlasta Rulcová,
Jolana Leskovjanová, Anna
Vríèanová a Ivana Vokurková;
pánové Ján Havelka, Alois Turek,
Jan Chyba, Karel Prodìlal a Jiøí
emlièka.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete, abyste

Rok 2012 v tunách
42,57
63,04
33,07
3,30
xxx
7,9
xxx
48,19
700,07

Rok 2013 v tunách
37,41
66,47
40,77
3,52
9,41
11,64
1,14
34,06
679,54

V rámci separovaného odpadu došlo v loòském roce ke sníení výtìnosti u plastù.
U dalších komodit separovaného odpadu se mírnì navýšil objem sbìru. V celkovém
výsledku to znamená pouze pøesun ve výtìnosti a je mono konstatovat, e trend tøídìní odpadu si udrujeme ve stejné výši, i kdy propad v separaci plastù nás posunul ve
vyhodnocení Olomouckého kraje a na 10. místo. V minulých obdobích jsme si dreli
ètvrtou pøíèku.
Firma, která nám provádí svoz separovaného odpadu, zaznamenala velký nárùst neèistot (napø. stavební odpad, potraviny, komunální odpad). Z toho vyplývá tzv. niší
výtìnost a niší platby za vytøídìný odpad.

byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem

(dokonèení na 8. stranì)

nebo osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice
do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínáme

Vzpomínka
„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene."
Dne 18. 4. 2014 by se doil 93 let
pan Václav Hégr.
S láskou vzpomínají manelka a dìti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2014 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí našeho tatínka,
pana Josefa Fobera.
S láskou vzpomínají manelka
a dìti s rodinami.

Dne 18. 4. 2014 by se doil 80 let náš tatínek,
dìdeèek, pradìdeèek,
pan Oldøich Vojtek.
Vìnujte mu tichou vzpomínku spoleènì s námi.
Oldøich, Eva a Ivana s rodinami.

Vzpomínka na milující rodièe
Odešli jste nám, rodièe, neznámo kam,
vzpomínka na Vás zùstává nám.
Vzpomínka krásná, rodièe milí,
e Vy jste pro nás ili.
Dne 18. dubna a 16. srpna 2014 vzpomeneme na 10. smutné výroèí
úmrtí našich rodièù,
Arnošta a Ladislavy Homolových.
S velkou láskou na Vás stále vzpomínají dcery Ladislava a Jana
s rodinami. Kdo jste je mìli rádi, vzpomínejte s námi.
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Cestování po Evropì
V polském pøístavním mìstì Gdyni zaèala pøed dvìma roky
stavba prvního hotelu na svìtì, jeho hlavní obytná èást bude
pod vodou. První hosty v nìm mají pøivítat u za nìkolik mìsícù.
Originální projekt podpoøila sumou v pøepoètu 120 miliónù korun Evropská unie, dalších 120 miliónù poskytlo Národní centrum pro výzkum a rozvoj. Projekt se zrodil v v místní polytechnice
ve spolupráci s tamní firmou Deep Ocean Technology. Hlavní
konstrukce je vyrobena ze speciální oceli a ponese dvì poschodí ve tvaru diskù. Hmotnost kadého èiní kolem 500 tun. Vìtší
disk s prùmìrem 36 metrù bude ukotven deset metrù pod hladinou a architekti v nìm naplánovali 21 pokojù, kadý s panoramatickými okny. Horní, o nìco menší disk pak bude vyènívat nad
hladinou. Bude v nìm restaurace, relaxaèní centrum a na støeše
pøistávací plocha pro helikoptéry. Spojení mezi poschodími zajistí speciální výtah v hlavním spojovacím sloupu. Centrální
sloup bude souèasnì slouit jako „hydraulická vývrtka“, která
v pøípadì nebezpeèí dokáe spodní talíø vysunout nad hladinu.
Hotel samozøejmì poskytne mimoøádnì pøíznivé podmínky pro
sledování podmoøského ivota, umoní také ubytovaným aktivnì se vìnovat potápìní v blízkosti hotelu.

Komplex bude vybaven mimoøádnou technikou zajišující
bezpeènost hostù, vèetnì vlastního rádiového a satelitního spojení. I kdy pøírodní pohromy obvyklé napøíklad v teplých moøích
na Baltu nehrozí, komplex je projektován tak, e dokáe vèas
monitorovat eventuální blíící se tsunami a zemìtøesení. Pøípadná evakuace pomocí helikoptér a záchranných èlunù by podle
projektantù probìhla v øádu minut.
A teï to hlavní. Na kolik pøijde jedna noc proitá v tomto luxusním a zároveò výjimeèném hotelu? Zatím je to tajemství, které
prý bude pøi slavnostním otevøení odtajnìno. Pro prùmìrného
Èecha bude pobyt v hotelu asi jen v oblasti snù.
A na závìr jedna perlièka. O stavbu tohoto hotelu, který lze
podle tvùrcù bez potíí pøemisovat z polohy pod hladinou do polohy nad hladinou moøe, u projevily váný zájem firmy z nejmodernìjšího a nejluxusnìjšího mìsta svìta. Uhádli jste, tento
zázrak naftovým šejkùm z Dubaje v jejich luxusním komplexu
ještì chybí.
-hp

Hospodaøení s odpady v loòském roce

V polokách objemný a komunální odpad je potìšující
sníení. Pokud by sniování odpadu, který konèí na skládce, pokraèovalo, je pravdìpodobné, e by nemuselo docházet k výraznému zvyšování poplatku za svoz komunálního odpadu.
Na závìr si Vás dovolím poádat, pokud byste mìli pøipomínky èi nápady, které by zlepšily nakládání s odpady v našem
mìstì, mùete se obrátit na mne osobnì nebo na adresu “ambroz@mu-hanusovice.cz”.

(dokonèení ze 7. strany)

Èást výdajù za svoz komunálního odpadu byla hrazena z pøíjmù za separaci odpadù od firmy EKO-KOM, a. s. Pro nás to
znamenalo menší výdaje pro domácnosti. Pokud se tento trend
bude zvyšovat, dojde k navýšení plateb za obèana.
Dále bych se pozastavil u sbìru textilu. U Sbìrného dvora byl
umístìn tøetí kontejner na textil.

František Ambroz, referent státní správy a samosprávy

Toulky po okolí
Ve mìstì Litovli, které je nazýváno moravské Benátky, ještì
zùstaneme a povíme si o místním Pivovarském muzeu a dalších
zajímavostech.
Historickou expozicí pivovarnictví se mùe, stejnì jako náš
pivovar, pochlubit i ten v Litovli. Instalována je v èásti nìkdejší
sladovny a ukazuje, jak se pivo vyrábìlo v minulosti, i to, co
s jeho produkcí souviselo. Nejstarší exponáty pocházejí z konce 19. století. Návštìvníci zde najdou mimo jiné nejrùznìjší
strojní vybavení, náøadí, èást varny z roku 1893, leácký sklep,
døevìné i hliníkové sudy, bednáøskou dílnu, myèku sudù, stará
výèepní zaøízení i stáèírnu piva do láhví s ruèním ovládáním.
Jednou z atrakcí, u které se návštìvníci rádi zastaví, je stolek, u
nìho sedával se svým litovelským pivem slavný silák a zápasník Gustav Frištenský. Ve mìstì si toti našel dívku svého srdce, shodou okolností dceru prvního sládka litovelského
pivovaru Josefa Elldera. S ní zde pak dlouhou dobu il. Pil samozøejmì místní pivo a dìlal mu dobrou reklamu nejen na Moravì, ale i v zahranièí. Dále se zde návštìvníci dozví, k èemu ve
sladovnì slouil ruèní osel, maltomobil èi drak. První slouil ke
stahování hotového sladu, druhý k obracení klíèící hromady
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jeèmene a tøetí k nabírání hotového sladu. Mezi exponáty je i pivovarská lavice pro tvz. gradirování piva. Málokdo ví, co to
vlastnì je. Jde o jednoduchý a osvìdèený postup, jak zjistit, je-li
pivo správnì uvaøeno a jsou-li v nìm všechny potøebné ingredience. Zkouška se provádìla takto: døevìná lavice se polila pivem, pak se na ni usedlo v kalhotách z pravé kùe. Pokud host
za chvíli vstával a mìl lavici pøilepenou na zadku, pivo bylo
v nejlepším poøádku. Takhle, vlastnì humornou formou v minulosti nahrazovali dnešní degustátorské zkoušky a chemické
rozbory.
A na závìr jedna zajímavost, která se té týká místního pivovaru. Jistì si vzpomínáte, e v roce 2004 postihlo Litovelsko
a i samotný pivovar nièivé tornádo. Jen na opravu støech vydal
pivovar více ne deset milionù korun. Ve mìstì a okolí bylo vyvráceno a polámáno nìkolik tisíc vzrostlých stromù. Místní zastupitelé pøišli s nápadem vyuít nìkteré k umìleckým
výtvorùm. Pozvali šest známých sochaøù a ti z nich vytvoøili desítky umìleckých dìl, vìtšinou vìnovaných pøírodním ivlùm.
Byly vystaveny ve mìstì i okolí. Bohuel horší ne pøírodní
ivly jsou vandalové. Ti jich ihned nìkolik poškodili, a tak se
rozhodlo, umístit je do oplocených a hlídaných objektù. A tak je
najdeme i v areálu pivovaru.
-hp

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Lyaøské výcvikové kurzy ákù
ZŠ a MŠ Hanušovice 2014
7. roèník
áci sedmých roèníkù naší školy se i pøes nepøíznivé snìhové
podmínky ve dnech 17.-21. února 2014 zúèastnili povinného
lyaøského výcviku v lyaøském støedisku X-Park Františkov u
Branné.
Výše uvedený lyaøský areál splòuje veškeré moderní
poadavky pro výuku lyování, a to jak po stránce sociálního
zázemí (WC, bufet, vyhøívaná místnost na pøezutí a pøevleèení),
tak i po stránce obtínosti svahu a kapacity vleku. Lyaøský kurz
je organizován tak, e kadé ráno se zaèátkem vyuèování
odjídí áci od školy a kolem 13. hod. se vrací zpìt do Hanušovic. áci tak stíhají stravování ve školní jídelnì a dojídìjící
áci z okolních obcí také své dopravní spoje. Tento zpùsob organizace lyaøského kurzu je v dnešní dobì pøedevším finanènì
dostupný pro témìø všechny zákonné zástupce jednotlivých
ákù.
Naše škola nabízí výuku lyování na lyích a na snowboardu.
Výuku lyování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoøi a cvièitelé s platnou licencí (p. uè. Rajnoha, Zerzáò,
Jorda a paní. uè. Jánová, Kotrašová, Janoèková).
Pøed zahájením lyaøského kurzu jsou áci vdy proškoleni o
bezpeènosti a chování na lyaøském výcvikovém kurzu a jsou
seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyaøská federace) pro
chování lyaøù a snowboardistù na lyaøských sjezdových
tratích.
Jednotliví áci byli na zaèátku kurzu rozdìleni do tìchto výkonnostních drustev:
- Lyaøi - „zaèáteèníci - mírnì pokroèilí"
- Lyaøi - „pokroèilí"
- Snowboard - „zaèáteèníci"
- Snowboard - „pokroèilí"
Zaèáteèníci lyaøi projdou ve výuce pøes všeobecnou a specializovanou lyaøskou prùpravu, jízdy na vleku a k obloukùm
pøívratným a paralelním (snoným). Pokroèilí lyaøi se po pøí-

vratných a snoných obloucích vyuèují díky moderním carvingovým lyím základy carvingového lyování (tzv. øezaných obloukù). V rámci rozšiøujícího programu si áci mohou
vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém snìhu aj.
Zaèáteèníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a
zapínání snowboardù, pøes padání a základní rovnováné cviky,
jízdy na vleku a po výuku sesouvání, jízdy za pøední nohou a
nácvik základního oblouku.
Pokroèilí snowboardisti procvièují ve výuce oblouk smýkaný, snaí se nauèit øezaný oblouk a celkovì zdokonalují jízdu.
Všichni lyaøi a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skonèení lyaøského kurzu provádí
vyuèující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na
interaktivní tabuli.

3.-6. roèník
Ve dnech 12.-14. února 2014 vyzkoušeli svah na Františkovì
také áci 3.-6. roèníku. áci tìchto roèníkù nemají lyaøský výcvik povinný, ale vzhledem k tomu, e se mohou áci z výše
uvedených roèníkù ji v mladším vìku seznámit s lyováním,
anebo se dokonce nauèit základy lyování, tak se tohoto tøídenního pobytu v pøírodì s výukou lyování kadoroènì zúèastòuje
velká èást našich ákù.
V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu v pøírodì
s výukou lyování zúèastnilo témìø 70 ákù.
Organizace tìchto tøídenních pobytù v pøírodì s výukou
lyování a snowboardingu je organizována stejnì jako u povinného lyaøského kurzu ákù sedmých tøíd.
Podìkování patøí všem instruktorùm za pøíkladnou práci, vedení školy, dále také zamìstnancùm X-Parku Františkov za
ochotu a dobrou spolupráci a pøedevším firmì Vobus za
dopravu.
Za kabinet Tv,
Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová

Podìkování
Obèanské sdruení K2 Hynèice poøádalo dne 8. 3. 2014 Èaj o páté aneb MD v Domì kultury v Hanušovicích. Touto cestou bychom chtìli podìkovat všem sponzorùm, kteøí nás podpoøili a poskytli nám dary pro naši akci. Podìkování patøí také úèinkujícím,
kteøí naši akci pøíjemnì vyplnili svým programem.
-K2
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Duben bude v Hanušovicích patøit sportu
Volejbalové debly
Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené, sportovních her a vodní turistiky poøádá v nedìli 27. 4. 2014
první turnaj XVII. roèníku hanušovických volejbalových smíšených deblù. Tentokrát je tento jarní turnaj,
stejnì jako 177 dalších akcí napøíè celou Èeskou republikou, zaøazen do projektu Èeské unie sportu „Sportuj s námi!“. Minimálnì by tím mìla být zajištìna výrazná propagace této akce i volejbalu samotného. Poèet úèastníkù je z dùvodu kapacity sportoviš omezen. Zájemci si mohou monost úèasti ovìøit na
e-mailové adrese skhanusovice@seznam.cz. Hrát se bude celkem ve tøech výkonnostních skupinách.

Sjezd øeky Moravy
V období od 23. 4.-2. 5. 2014 budou tøi rùzné sportovní organizace našeho regionu (SK Hanušovice, SPV Hanušováèek, RC SPV
Šumperk) jednotlivì poøádat z Hanušovic sjezdy øeky Moravy na nafukovacích èlunech. Akce budou probíhat ve všední dny v odpoledních hodinách, v sobotu a nedìli po celý den. V tomto období bude také monost si nafukovací lodì zapùjèit. Zájemci z øad jednotlivcù i skupin se mohou pøihlásit na adresách hanusovacek@seznam.cz a skhanusovice@seznam.cz. Akce budou urèeny pouze
pro plavce a uskuteèní se jen v pøípadì sjízdnosti øeky. Vzhledem k nedostateènému mnoství snìhu na horách bude pravdìpodobnì
vše závislé na mnoství dešových sráek v tomto období.

Kubb, mollky
V nedìli 27. 4. 2014 nabízí SPV Hanušováèek monost seznámit se s hrami kubb a mollky. Hrát se bude od 9.30 hod a 11.30 hod
na høišti za ZŠ Hanušovice. Zúèastnit se mohou všichni zájemci od 6 let, vèetnì seniorù a zdravotnì handicapovaných. Pøednost budou mít zájemci, kteøí se pøihlásí na hanusovacek@seznam.cz nebo tel. 732 264 952.

Speed badminton
Speed badminton je v Hanušovicích jediným sportem, který mohou spoleènì pravidelnì provozovat dìti i se svými rodièi. Pravidelná støedeèní hodina v tìlocviènì je urèená nejen dospìlým, ale i dìtem s doprovodem svých plnoletých rodinných pøíslušníkù.
Pokud by si chtìl nìkdo hru vyzkoušet, tak ve støedu 23. 4. 2014 od 18.30 hodin nabízí SK Hanušovice úèast na ukázkové hodinì na
høišti za ZŠ (na travnaté ploše mezi tìlocviènou a školní jídelnou). V pøípadì nepøíznì poèasí se akce uskuteèní v náhradním termínu. Pøihlášky pøedem nejsou nutné, ale budeme za nì rádi.

Kin ball se ji bude hrát i v Hanušovicích
Od nového školního roku (v pøípadì zájmu ještì i tento školní rok do konce mìsíce kvìtna) budou mít dìti i dospìlí monost pravidelného hraní kin ballu i v Hanušovicích. A kin ball by se pravdìpodobnì mohl pøiøadit ke speed badmintonu a mohl by probíhat
ve stejný èas pro skupinu dìtí i skupinu dospìlých. Sportovní klub Hanušovice nabízí další ukázkové hodiny. Dìti ve vìku od 8 do
13 let i dospìlí se s hrou mohou seznámit ve støedu 23. 4. 2014 od 17.00 do 18.00 hodin v tìlocviènì ZŠ. K dispozici budou dvì høištì, jedno pro dospìlé a jedno pro dìti. Pøihlášky pøedem nejsou nutné, ale budeme za nì rádi (skhanusovice@seznam.cz).
-pod
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Obèanské sdruení K2 Hynèice ve spolupráci s p. Grivalským poøádá dne 3. 5. 2013

„Pohádkový les s veèerním
pálením èarodìjnic“
Zaèátek 13,30 hod.
Program:
13.30 hod.
- Pohádkový les
- Bleší trh
- Dìtské hry
17.00 hod.
- Prùvod masek
- Zapálení vatry
Bohaté obèerstvení zajištìno.
Autobus bude pøistaven:
v 13.15 hod. zastávka u viaduktu,
Potraviny zastávka a MÚ Hanušovice.
Vìci na bleší trh pøijímáme 18. 4. 2014 od 9 do 18 hodin v Domì kultury
v Hanušovicích pøi poøádání Minibazárku (vše mimo obleèení a obuvi).
Obèanské sdruení K2 Hynèice poøádá dne 18. 4. 2014

Minibazárek
v Domì kultury v Hanušovicích, a to od 9 hodin do 18 hodin.
Maminky i ostatní zájemci mohou zde prodat èi nakoupit
dìtské obleèení, obuv, hraèky a sportovní potøeby.
Zájemkynì o prodej se mohou nahlásit na tel.èísle 603 858 112.
V tento den budeme pøijímat i vìci na bleší trh poøádaný pøi Pohádkovém lesu 3. 5. 2014

