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

Èeský den proti rakovinì v Hanušovicích
Ji 18. roèník veøejné sbírky s ústøedním tématem Prevence nádorù plic poøádala ve
støedu 14. kvìtna Liga proti rakovinì Praha. Ani letos nevynechala MAS Horní Pomoraví, o. p. s. prostøednictvím TIC Hanušovice úèast na dobroèinné sbírce a do této akce
se opìt zapojila.
Dùvodem je fakt, e v naší zemi kadým rokem vzrùstá poèet nemocných s tímto
závaným onemocnìním. Úèelem sbírky je získání finanèních prostøedkù na prevenci
rakoviny plic, zlepšení kvality ivota onkologických pacientù, podporu onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Symbolem sbírky se stala kvìtina mìsíèku lékaøského, jejím zakoupením za hodnotu 20,- Kè je moné podpoøit tento
projekt. Velkou pomocí se stali opìt áci místní základní školy, Jan Šimek, Tomáš Hošek, Petr Štefek, Lenka Jarošová, Veronika Musilová a Nikola Smékalová. Touto cestou bychom jim chtìli moc podìkovat za jejich dobrovolnickou èinnost. Zároveò také
dìkujeme za spolupráci øediteli základní školy Františku Felnerovi a pedagogovi Petrovi Jordovi, kteøí nám pomohli oslovit dobrovolníky z øad ákù školy. Byla to pro nì
urèitì velká zkušenost, jak se podílet na dobroèinných aktivitách.
Èeský den proti rakovinì se v Hanušovicích uskuteènil ji tøetím rokem. Letos mìli
dobrovolníci k dispozici 300 kusù kytièek a témìø všechny se podaøilo prodat. Celková
èástka, která byla vybrána, èiní 6 965,- Kè za 294 prodaných kytièek, co je o 1064,- Kè
více ne v loòském roce. Z takového kroku máme velikou radost. Mìstem procházely
tøi skupinky prodejcù, kteøí nabízeli kytièky. Obleèeni byli do lutých trièek spoleènosti Liga proti rakovinì a prokazovali se plnou mocí spoleènosti. V letošním roce nabízeli kvítek i pracovníci v turistickém informaèním centru. Pøíští rok bychom se chtìli
zapojit do této akce také a zároveò tímto krokem napomoci lepší informovanosti veøejnosti.
Andrea Merèáková

Projekt eKouty.cz
Dobrý den,
chtìla bych vás poádat o souèinnost
na projektu: Rodièe, zmapujme dìtem
Èesko, který spustíme k 15. 5. na nekomerèním portálu www.eKoutky.cz. Tento projekt má za cíl zmapovat všechna
místa, kde by se rodinám s dìtmi mohlo
líbit, a u se jedná o dìtské høištì, restauraci/ubytování s dìtským koutkem,
nebo tøeba zajímavì upravenou zahrádku místního øezbáøe. Snaíme se oslovit:
a) jak majitele firem, které dìtský
koutek èi alespoò pastelky/omalovánky
ve své provozovnì mají;
b) tak rodièe, aby místa, kde se jim
s dìtmi líbí, aktivnì zadávali nebo v komentáøích vypsali své dojmy a ohodnotili místa, která ji s dìtmi navštívili.
Registrace firem i uivatelù je zdarma a neplánujeme ji zpoplatnit, abyc h o m za c h o v a l i k o m p l e t n o s t
databáze. Projekt probìhne v roce
2014 ve dvou fázích:
1. fáze – 15. 5. a 30. 6.
2. fáze – 29. 9. a 30. 11.
Výhodou pro zaregistrované firmy
je kvalitní internetová prezentace na
portále s vysokou návštìvností, navíc
pøesnì zamìøeném na jejich cílovou skupinu. Jako bonus získají eBook neboli
internetovou kníku: Jak být opravdu
baby-friendly, který jsem konzultovala
s odbornicí na tzv. mystery shopping.
(pokraèování na 3. stranì)

Kvìtiny

U Dariny
Alena Mrázová
Hlavní 360, Hanušovice

Po-Pá 9.00-15.30 hod.
So 8.00-11.00 hod.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
85. jednání - 28. 4. 2014
- schválila program 85. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
28. 4. 2014
- schválila návrh na provedení smìny pozemkù
- vybrala firmu s nejniší finanèní nabídkou na realizaci èistièky odpadních vod u obytného domu ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila podání ádosti o dotaci na projekt – poøízení kamerového systému
- schválila zpracování odborné Studie proveditelnosti k projektu na zavádìní ICT v územní veøejné správì v Hanušovicích
- schválila poskytnutí vratné finanèní podpory na pøedfinancování projektu pro ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila partnerství ZŠ a MŠ v projektu „Dotknìte se inovací“
- schválila partnerství ZŠ a MŠ Hanušovice v projektu „Minipodniky“
- schválila partnerství ZŠ a MŠ Hanušovice v projektu „Aktivní ivotní styl dìtí a školákù v Olomouckém kraji“
- neschválila návrh na zadání zpracování „Prašné studie proveditelnosti“
- schválila Smlouvu o dílo mezi mìstem Hanušovice a vítìznou firmou - veøejná zakázka „Dìtské høištì v pøírodním stylu“,
herní prvky, povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- schválila Smlouvu o dílo mezi mìstem Hanušovice a vítìznou firmou ze zadávacího øízení pro veøejnou zakázku „Dìtské
høištì v pøírodním stylu“ – zeleò; povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy
- schválila výsledek výbìrového øízení „Výroba a montá tøí
døevìných autobusových zastávek“ a schválila Smlouvu o dílo
mezi mìstem Hanušovice a vítìznou firmou; povìøila starostku
mìsta podpisem smlouvy
- schválila novou smlouvu o zajištìní zpìtného odbìru a
vyuití odpadù z obalù vèetnì Dodatku è. 1 mezi mìstem Hanu-

šovice a firmou EKOKOM, a. s., a povìøila starostku mìsta
podpisem smlouvy
- schválila Dodatek è. 9 k pojistné smlouvì uzavøené mezi
mìstem Hanušovice a Kooperativa pojišovna, a. s., ve vìci pojištìní majetku mìsta Hanušovice; povìøila starostku mìsta
podpisem smlouvy
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo – rekonstrukce
hasièské zbrojnice, a povìøila starostku mìsta podpisem Dodatku
- schválila svolání schùzky s obèany místní èásti Vysoké
ibøidovice ve vìci montáe vodomìrù
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
zveøejnit oznámení o zámìru prodeje pozemku pè. 454/5, v kú.
Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
prodej pozemku pè. 604 v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 892/1 v kú. Hanušovice, schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
uvedenou èást pozemku
- vybrala firmu pro uskuteènìní zateplení soklu budovy MÚ
- vybrala firmu pro provedení opravy døevìného obloení budovy MÚ
- vzala na vìdomí informaci o stanovení ceny za vyuívání tìlocvièny v MŠ Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na provoz Turistického informaèního centra v Hanušovicích
- schválila nabídku firmy na realizaci projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy místní komunikace“
- vzala na vìdomí vyjádøení Hanušovické obchodní, s. r. o.,
k realizaci výstavby plotu
- vzala na vìdomí protokol o výsledku veøejnosprávní kontroly provedené finanèním výborem v ZŠ a MŠ Hanušovice

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

(papírové) ivoty s dravými zvíøaty. Nakonec vyhrála Eliška,
blahopøejeme.
V sobotu 19. 4. jsme podnikli vlakem výpravu do Branné,
dále pìšky po místní nauèné stezce na skály zvané Pasák. Na informaèní tabuli je zde uvedena legenda o zkamenìlém pastýøi.
Skály jsou tvarovì zajímavé, jen škoda e vzrostlé stromy neumoòují rozhledy do okolí. Okruh stezky mìøí asi 12,5 km a je
vhodný pro svou menší nároènost i pro rodiny s dìtmi.
V úterý 29. 4. jsme uspoøádali na školním høišti i pro neorganizované dìti Èarodìjnické pøebory. Zapojilo se 11 dìtí. Chlapci
a dìvèata soutìili v netradièních disciplínách (metání míèkù do
dálky, házení míèkù z koupaèky do kýblu, sbìr a navlékání dìrovaných vrškù apod.). Ne byly spoèítány výsledky, dìti si ještì
zahrály na hledání barevných kroukù, balancovaly s koštìtem a
bojovaly o PET lahve. Celkovì vyhrála druhá Eliška, blahopøejeme. V závìru sepsaly èarodìjnice s místními obyvateli mírovou smlouvu. Poèasí pìknì vyšlo a dìti byly spokojené.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ p. Felnerovi,
p. uèitelce Janoèkové, p. M. Dobešovi, p. Prokopové a p. Kalábové.

Èinnost za mìsíc duben 2014
Na zaèátku dubna jsme vyrobili ozdobnou kapotá na dvoukolovou káru, vznikla tak improvizovaná „rikša“, dopravní
prostøedek pohánìný lidskou silou, který se pouívá jako taxík
ve mìstech ve východní Asii.
V sobotu 5. 4. jsme uspoøádali propagaèní akci našeho klubu
Duha, Dìti slunce nazvanou Hrnakl 2 (Hrnakl 1 byl v únoru).
Dìti se povozily v rikše, prohlédly si fotky z našich akcí a zahrály si pohybové hry. Nakonec zaznìla pozvánka na naši další
klubovou schùzku. Akce se dìtem velmi líbila.
V sobotu 12. 4. byl na programu Konkurs na kosmonauta.
Dìti se venku probìhly pøi honièe Na radon, øešily spletenec rukou pøi høe Na Rubikovu kostku. Pak jsme si v klubovnì pøipomnìli cestu prvního èlovìka do kosmu a dìti dál soutìily ve
zkouškách na kosmonauta. Poté kosmonauti nakreslili podle
vlastní fantazie svou pøedstavu neznámého tvora na cizí planetì. Pak následoval let „vesmírnou lodí“, zkoušky navigace a odstøelování meteoritù, ve finále pøistání na planetì s ivotem.
Kosmonauti se vydali na prùzkum, museli pøitom bojovat o

Vedoucí klubu M. Pecho
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Recitace v domì s peèovatelskou slubou
Ve støedu 7. kvìtna 2014 potìšili áci z recitaèního krouku
pøi Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích svým
zdaøilým kulturním programem ke Dni matek maminky a babièky z Domu peèovatelské sluby v našem mìstì. Pìkný pøednes
dìtí pohladil jejich srdíèka a mnohé dojal k slzám. Všechny pøítomné zaujalo milé pøání a kvìtiny od paní starostky Ivy Vokurkové v doprovodu paní Radky Vinklerové.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

Poloení kytice - ukonèení 2. svìtové války
Dne 7. 5. 2014 si tøída 6. A pøipomenula konec 2. svìtové války. Poloením kytice a minutou ticha u památníku padlých si dìti
pøipomenuly ty, kteøí zemøeli pøi osvobozování naší vlasti.
Iveta Vondrušková

Projekt eKouty.cz
(dokonèení z 1. strany)

Rodièe, kteøí se do projektu aktivnì zapojí (budou zadávat
záznamy, komentovat kvalitu zázemí pro dìti pod záznamy provozoven, je navštívili, nebo zadají nìjaké rady èi tipy ostatním
rodièùm), získají certifikát a budou se moci pyšnit tím, e se na
tomto projektu podíleli, tzn. zùstanou na portále s podìkováním zveøejnìni. Kadý uivatel, který zadá alespoò jeden záznam, obdrí kromì certifikátu také slevu v eshopu
Charming.cz na luxusní korejskou kosmetiku, která v posledních letech doslova dobývá Evropu, ale hlavnì zøejmì ocení
eBook: Jak nauèit dítì bruslit, který jsem vypracovala po
konzultaci s bývalým hokejovým trenérem.
Kromì toho, e budou ocenìni všichni, kdo se na projektu
podíleli zadáním by jen jediného záznamu, mohou si ti nejak-

tivnìjší rodièe vybrat nìkterou z dalších hodnotných a lákavých odmìn. Odmìny mi vìnovali partneøi projektu, které jsem
za tímto úèelem oslovila. Jedná se napø. o víkendový rodinný
pobyt v baby-friendly a wellness penzionu, rodinné vstupné
na kemp kapely Kryštof, rodinné vstupenky do praské
ZOO, balíèky pøírodní a bio kosmetiky a také vizáistickou
promìnou od pana Michala Zapomìla a mnoho dalších. Jsem
pøesvìdèená, e odmìny, které mi partneøi jako vyjádøení podpory tomuto projektu vìnovali, budou skvìlou motivací. Odmìny si lze vyzvednout ji po ukonèení první fáze projektu.
Dìkuji za váš èas a za zváení podpory mého projektu.
S pøáním pohodového dne, Hana Lacyková,
Tel.: +420 732 450 526, Email: hana@ekoutky.cz,
Web: www.eKoutky.cz

Naše zdraví (27)
Proso, dnes ji málem zapomenutá obilnina, patøí mezi nejstarší rostliny, které v minulosti ivily miliony lidí. V Èínì se pìstovalo
ji v roce 2800 pø. n. l. Tato rostlina se údajnì pìstovala i ve slavných visutých zahradách Semiramidiných v Babylónì.
Vìtšina z nás zná proso jako krmivo pro ptáky. Ovšem je také velmi hodnotnou potravinou, i kdy doba jeho nejvìtší slávy ji
pominula. V obchodech ho mùete koupit pod názvem jáhly a je zbavené pluch a je obroušené a vyleštìné.
Proso obecné (Panicum milliaceum) má válcovité, mírnì zploštìlé stéblo, dole s chloupky a nahoøe hladké, které dorùstá do výšky 100 a 150 cm. Kvìtenství, které je samosprašné, tvoøí lata. Pravlastí prosa je Støední Asie, moná Indie. Podle jiných názorù pochází z Èíny. Do Evropy se dostalo z Mongolska a v našich zemích bylo známé pod názvem bér vlašský. Slované z nìho mleli
mouku na placky a kaši. Ve starých kronikách se pak doèteme, e od 13. století se kadoroènì na svátek Panny Marie rozdávala chudým medová kaše z jáhel.
Proso má vysoký obsah bílkovin, který mùe dosáhnout a na 1 %. Bylo v nìm zjištìno pomìrnì velké mnoství vlákniny,
dùleité aminokyseliny a organické kyseliny. Je bohaté na vitamíny skupiny B, pøedevším pyrodixin, niacin a kyselinu listovou,
dále obsahuje thiamin a riboflavin. Byl v nìm prokázán vápník, draslík, zinek, fosfor, sodík a elezo. Neobsahuje lepek a je tedy
vhodný pro osoby trpící celiakií. Špatnì se z nìj proto peèe chléb, a tak se promíchává z pšeniènou moukou. Proso se velmi dobøe
skladuje, celé obilky lze za dobrých podmínek bez problémù uchovat i pìt let.
Zdravá výiva dnes tuto témìø zapomenutou potravinu s pøíjemnou nasládlou chutí znovu objevuje. Proso je výivné, velmi dobøe stravitelné a je povaováno za jednu z nejménì alergizujících obilnin. Pøipravují se z nìj zeleninové pokrmy, polévky, pøílohy,
sladkosti, karbenátky a další dobroty. Mouka se pøidává do omáèek. Doporuèuje se jáhly pøed pouitím proprat. Na jeden díl jáhel
dáme asi 3 díly vody a mírnì osolíme. Vaøíme, dokud nezmìknou, asi 10 a 15 minut. Po uvaøení necháme ještì chvíli dojít pod poklièkou.
A na závìr jeden recept na pikantní jáhly se zeleninou.
Potøebujeme: 150 g jáhel, 150 g mraené zeleniny (hrášek, kukuøice, mrkev), olivy, chilli, omáèku, sùl, 2 lièky olivového oleje,
listy šalvìje a rokety na ozdobení.
-hp
HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2014

www.hanusovice.info

3

TECHNOhrátky v Králíkách: Vydaøený technický piknik pod širým nebem
Ètvrtý díl projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje v mnohém pøipomínal skuteèný technický piknik v pøírodì. Støední odborné uèilištì
opravárenské Králíky, které bylo jeho hostitelem, toti nabídlo 120 ákùm z osmých tøíd základních škol nejen podrobné seznámení s oborem
opraváø zemìdìlských strojù, ale návštìvu jim zpestøilo i uzenými klobásami a zmrzlinou. To vše nejen v dílnách, ale i rozlehlém venkovním
areálu lemovaném nádhernou pøírodou.
Pùvodnì se zdálo, e sedm zúèastnìných základních škol budou zastupovat pouze chlapci, ale ukázalo se, e jeden z nejvšestrannìjších oborù
pøilákal také témìø dvì desítky dívek. Aèkoliv SOU opravárenské Králíky je pouze jednooborové, pøipravilo pro úèastníky velice akèní program,
který zahrnoval sváøení, zámeènickou práci, práci v kovárnì i strojní dílnì, automobilovou diagnostiku èi prohlídku moderní zemìdìlské
techniky.
„Tato škola má dlouholetou tradici a na její absolventy zaznívají jen ty nejlepší ohlasy od zamìstnavatelù. I proto by si uèilištì zaslouilo, aby i
v budoucnu vychovávalo další špièkové odborníky,“ uvedla starostka mìsta Králíky Jana Ponocná.
Vùbec poprvé se projektu TECHNOhrátky zúèastnili také áci Základní školy praktické a Základní školy speciální Králíky, kteøí si ve všech
èinnostech vedli velmi zdatnì a patøili k tìm manuálnì zruènìjším. TECHNOhrátky v Králíkách se však postaraly i o další historický zápis, nebo
premiérovì se do nich zapojili školáci ze spádové oblasti sousedního Olomouckého kraje. „Naši áci se pravidelnì hlásí do tohoto uèilištì.
Zásluhou výborné organizace, srdeèného pøístupu mistrù i uèòù a atraktivních èinností se také bìhem této akce minimálnì ètyøi další rozhodli, e
si sem pøíští rok podají pøihlášku,“ pochvalovala si výchovná poradkynì Základní školy Hanušovice Vladimíra ídková.
Obor opraváø zemìdìlských strojù nabízí nejen monost komplexního vyuèení, ale také bezproblémového uplatnìní na pracovním trhu. „Na
Úøadu práce neregistrujeme ani jednoho absolventa králického uèilištì. V souèasné dobì je nejvìtší poptávka po sváøeèích a strojaøích, které díky
svému zamìøení vychovává i SOU opravárenské Králíky,“ potvrdil zástupce Úøadu práce Králíky Václav Vlèek.
áci tradiènì plnili na šesti pracovištích nejrùznìjší manuální úkoly jako napøíklad soustruení èepu, výmìnu pneumatiky èi výrobu kovových
štítkù. V rámci „autoškoly“ se školáci za asistence uèòù mohli projet i na nìkterých strojích. Došlo
dokonce i na základy poskytnutí první pomoci. „Program byl tak zajímavý a rùznorodý, e se
rozhodnì nikdo nenudil. Bìhem polední pøestávky navíc ákùm škola pøipravila výborné vyuzené
klobásy, osvìující zmrzlinu a nápoje, co áci po mnohdy vyèerpávajících soutìních èinnostech
ocenili,“ doplnila manaerka projektu TECHNOhrátky Eva Hromádková.
TECHNOhrátky vyuili ke své prezentaci také významní
prodejci zemìdìlské techniky v regionu, ale areál školy se
otevøel také pro ostatní obyvatele Králík, kteøí si prohlédli nejen
zázemí uèilištì, ale sledovali áky pøímo v akci.
áci základní školy Hanušovice nakonec opanovali obì
hlavní soutìe. Vedli si nejlépe jak v dílnách pøi manuálních
èinnostech, tak i v závìreèné vìdomostní soutìi. Za to si po
zásluze odvezli dva ovocné dorty a modely traktorù, které
vìnoval Libor Mikula, prodejce zemìdìlské techniky Agrotec.
Pátá akce letošního roèníku projektu TECHNOhrátky se
uskuteèní v úterý 10. èervna v Gymnáziu a Støední odborné škole
Pøelouè. Více informací o projektu TECHNOhrátky na
www.klickevzdelani.cz/technohratky
Kontakt pro bliší informace: Eva Hromádková,
manaerka projektu TECHNOhrátky 777 923 402,
hromadkova@klickevzdelani.cz

Prùkaz cyklisty
Dìti starší 10 let – tedy naši „ètvráci“ - mohou u samostatnì jezdit na pozemních komunikacích na jízdním kole. Proto naši áci
4. tøíd jezdí vdy jednou na podzim a podruhé v dubnu na dopravní høištì v Mohelnici. Zde musí jednak pøedvést znalosti z dopravních pøedpisù, které si osvojili v dopravním krouku, jednak dokázat, e umìjí pravidla pouít i v praxi. Jezdí na dopravním høišti a
jako oprávnìní k samostatné jízdì po silnicích dostávají úspìšní cyklisté prùkaz cyklisty. 30. 4. 2014 takto získaly prùkaz cyklisty
témìø všechny dìti ze tøídy IV. A i IV. B. Na høištì je doprovodily a palce pøi zkouškách jim drely tøídní paní uèitelky – p. uè. Eva
Kubíèková a p. uè. Delana Mikolášová.

SK Silový trojboj Holba Hanušovice, o. s.
Dne 3. 5. 2014 se v Praze konalo 22. Mistrovství Èeské republiky v silovém trojboji Masters, kterého se zùèastnil ve váhové kategorii do 120kg náš závodník Lubomír
Rùièka. Výkonem 740 kg (døep 255 kg,
benè pressu 220 kg a mrtvý tah 265 kg) obsadil 2. místo a o 22,5 kg si tak vylepšil svùj
osobní rekord, splnil tak limit pro 1.výkonnostní tøídu v trojboji.V benè pressu mistrovskou výkonnostní tøídu za výkon 220 kg
(3. nejvyšší výkon soutìe).
Mistrovství se zùèastnilo 5 en a 42
muù. V absolutním poøadí obsadil náš závodník velmi slušné 6. místo. Závìrem bychom rádi podìkovali našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Unavena mìstem koupím dùm se zahradou a dobrou dostupností.

Tel: 730 518 587

PRONAJMU
èásteènì zaøízený drustevní byt
2+ KK, se zaskleným balkonem,
ve 3. poschodí panelového domu
s výtahem, v Hanušovicích.
Cena 5.500,- Kè + elektøina
Tel.: 604625748

Prodej bytu 3+1
ulice Na Holbì 489, Hanušovice,
byt je po celkové rekonstrukci.
Cena 399.000 Kè.
Kontakt: 724 776 955

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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Jubilea
V mìsíci èervnu 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí

Podìkování
Dìkujeme Vám všem, kteøí jste poskytli drobné dárky na zpestøení naší schùze s
oslavou Dne matek. Schùze se konala 11. 5. 2014.
Za všechny èleny Svazu tìlesnì postiených v ÈR,
Místní organizace Hanušovice, pøedseda Oldøich Vojtek

tito naši spoluobèané:
paní Kvìtoslava Válková, Ludmila
Dandulová, Olga Vybíralová,
Aneka Kotíková, Erika
Molèanová, Vlasta Popelková,
Anna Drlíková, Irmgarda
Bednariková, Marie Zmeškalová,
Marcela Jílková, Mária Valíková,
Marie Klimešová, Alena Ridošková,
Bohuslava Prùchová
a Ladislava Temòáková;
pánové Ignác erníèek, Josef
Kurek, Zdenìk Havránek, Josef
Cikryt, Oldøich Weiter a Eduard
Friedrich.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete, abyste
byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice
do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní.
-red

Vzpomínka
Dne 1. èervna 2014 by oslavil
100. narozeniny
pan František Vrba.

Toulky po okolí
Obec Brníèko proslavil místní hrad, který se vypíná na vysokém kopci nad vesnicí.
Dnes je to jen zøícenina, hojnì navštìvovaná turisty. My se ale podíváme do podhradí,
kde má svoji firmu pan Hrdlièka.
Jde vlastnì o rodinný podnik, který se specializuje na výrobu sýrù z ovèího a kravského mléka. Je to rodinná farma, kde pracují všichni èlenové rodiny. Šéf firmy pan
Michal je vyuèený baèa, take k podnikání v tomto oboru má i dostatek vìdomostí.
Manelka se stará o chod domácnosti a o zvíøata, dále zde pracuje jeho sestra
s manelem, ti se starají o výrobu sýrù, dìdeèek poráí dobytek a provádí rozvoz výrobkù a babièky pomáhají na statku a hlídají dìti. Na farmì se chovají ovce a krávy, a
právì z jejich mléka se potom vyrábìjí kvalitní sýry. Ovce se dojí pouze od období, kdy
jsou odstavena mláïata, do doby kdy konèí jejich produkce mléka, tedy pøiblinì do
Dušièek. V této dobì zde také vyrábí ovèí sýr. Sýry z kravského mléka se pak vyrábí
celoroènì. Trvanlivé lahodné sýry zrají v Brníèku pod støedovìkou zøíceninou zhruba
tøi mìsíce v upravených boxech na døevìných prknech. Vyrábí zde také èerstvé sýry
z nepasterovaného mléka a tvaroh. A jak sám výrobce tvrdí, jestlie se mléko nepasteruje, nenièí se v nìm pøirozené bakterie. Probíhá v nìm stále pøirozený zrající proces.
Bìhem doby od výroby pøes zrání a do doby konzumace u zákazníka se mìní chu ovèích i kravských sýrù a pøechází od sladké k nakyslé. To tedy znamená, e bìhem asi tøí
mìsícù se jeho chu mìní k lepšímu. Sýry jsou vyrábìny ruènì bez pouití pøídavných
látek dle tradièních postupù. Pøed expedicí se výrobky skladují v chladících boxech pøi
teplotì 4 – 8 stupòù Celsia, zákazníkovi pak v lednièce vydrí minimálnì dva a tøi
týdny.
V nabídce má tato rodinná firma kromì klasických sýrù i speciální sýr riccotta, vyrábìný podle zahranièní technologie, nìkolik druhù zrajících sýrù, produkují také tradièní oštìpky, èerstvý sýr s olivami èi vlašskými oøechy, brynzu, uzené ovèí sýry,
paøené sýry a zákazníky velmi oblíbené „nitì“. Jejich výrobky si mùete zakoupit ve
vybraných obchodech a na všech farmáøských trzích v našem kraji.
-hp

Vzpomínáme
Èas rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích
je stále stejnì hluboká.
Dne 14. 6. 2014 vzpomeneme 10. smutné výroèí,
kdy nás navdy opustil náš tatínek, dìdeèek a manel,
pan Zdenìk Jiøièek.
Nikdy nezapomeneme. Manelka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. 6. 2014 vzpomeneme nedoité 80. narozeniny
Kdo jste jej znali, vzpomeòte
s námi.
Dcery a synové s rodinami.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2014

paní Jolany Farbarové.
S láskou a úctou vzpomínají dcery
a synové s rodinami.
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Cestování po Evropì
V hodinách zemìpisu jsme se uèili, e nejvìtším ostrovem na
svìtì je Grónsko. A právì sem, do této nehostinné zemì, se
dnes podíváme. Z velké èásti se rozkládá v polární oblasti a odtud právì hrozí pro celou zemìkouli nejvìtší nebezpeèí z dùvodu tzv. globálního oteplování.
Je souèástí Dánska a od roku 1979 má rozsáhlou politickou
autonomii v rámci Dánského království. Má i arktické podnebí a
vìtšinu plochy pokrývá pevninský ledovec. ije zde asi 53 000
stálých obyvatel a ti mluví svým vlastním jazykem – grónštinou.
Hlavním mìstem je Nuuk (dánsky Godthab). První Eskymáci
zde ili ji kolem roku 3 000 pø. n. l. Ostrov pro svìt objevil v roce
982 Viking Erik Rudý, který tam zaloil první kolonie. Od roku
1261 byl ostrov pod norskou správou, od r. 1380 pod dánskou.
V 18. století Dánové území osídlili a anektovali a vzniklo i dnešní
hlavní mìsto. Od 19. století byl ostrov cílem èetných výzkumných expedic z celého svìta a dodnes zde pùsobí nìkolik desítek výzkumných vìdeckých stanic, které se zabývají hlavnì
velkým problémem pro naši Zemi, oteplováním. Vznikl zde také
národní park „Severní Grónsko“, který je nejvìtším chránìným
územím na svìtì.
Kdyby všechny grónské ledovce roztály a voda stekla do oceánu, hladina moøí by se zvedla o celých šest metrù. Øada zemí
by mìla váné problémy. Tento katastrofický scénáø není fantazií. Studie zveøejnìná v loòském roce otøásla celým vìdeckým
svìtem. Zjistilo se, e grónské ledovce roztávají nejménì dvakrát rychleji, ne se pøedpokládalo. Kadých ètyøicet hodin zde
toti roztává jeden kubický kilometr ledu, co je tøeba spotøeba
mìsta Los Angeles za jeden rok. Zpráva OSN odhaduje, e koncem století se vlivem tání ledovcù zvýší hladina oceánù asi o pùl
metru. To by mìlo katastrofické následky pro nízko poloené
zemì jako tøeba Nizozemsko èi Bangladéš.
Co pøesnì odstartovalo tuto katastrofu, však nikdo neví a ani
se neodvauje pravou pøíèinu upøesnit. Vìdci uvádìjí vìtšinou
dvì hlavní pøíèiny. Rozlámaly se a odtály takzvané ledové jazyky, které bránily klouzání ledového štítu do moøe. Druhou pøíèinou rychlého tání je skuteènost, e voda, která odtává na
povrchu ledovcù, si vymílá cestièky a štìrbiny do nitra ledovcù.

Tím je narušuje, mnohdy se dostane a pod nì a ledovce pak
snadnìji klouou k moøi a rychleji se rozpouštìjí.
Dnešní chmurné vyprávìní ale musíme zakonèit optimisticky.
Jde sice o váný celosvìtový problém, ale my ijeme teï a náš
ivot obklopuje plno pìkných vìcí. Tøeba naše okolí s krásnou
jarní pøírodou, blíící se léto, prázdniny a doba dovolených.
-hp

Fotografováno v Hanušovicích v sobotu 17. 5. 2014 „Zahájení lázeòské sezóny“
Foto:
Petr Fiedler
Pokud se Vám podaøí poøídit
pìkné foto - nezapomeòte ho
poslat do Hanušovických
novin a podìlit se
s našimi ètenáøi.
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Z þinnosti SK Hanušovice a SPV Hanušováþek
Volejbalové debly
V mČsíci dubnu byl prvním turnajem zahájen XVII. roþník hanušovických volejbalových
smíšených deblĤ. Již nČkolik týdnĤ pĜed turnajem byl maximální poþet 32 týmĤ obsazen a
v „ĜadČ þekalo“ ještČ nČkolik zájemcĤ, kteĜí þekali na uvolnČní místa. Turnaj Sportovní klub
Hanušovice vyhlásil pro tĜi výkonnostní kategorie. VýraznČ byly obsazeny první dvČ, tĜetí
kategorie zaþáteþníkĤ byla nakonec, pro malý poþet pĜihlášených, na žádost úþastníkĤ
slouþena s druhou. Zúþastnili se výkonnostní i rekreaþní hráþi z Hanušovic, Starého MČsta,
Šumperka, Olomouce, PĜerova, Lanškrouna, Zlína, Letohradu, Litovle, Mohelnice, ZábĜehu,
Valašského MeziĜíþí a dalších míst. Všichni úþastníci odehráli minimálnČ þtyĜi utkání, celkem
jich bylo odehráno nČkolik desítek. Nejlepším domácím hráþek byl Tomáš Drlík, který se ve
II. kategorii umístil na druhém místČ.
Výsledky kategorie I.
1. Karel Nagy (Lanškroun), Lenka Gottwaldová (Damníkov)
2. David Adam (Šumperk), Zuzana Dećová (Zlín)
3. Marek Perry, Šárka Tomková (Šumperk)
Výsledky kategorie II.
1. Miroslav Lysák, KateĜina Babjáková (Staré MČsto)
2. Tomáš Drlík (Hanušovice), Martina Horáþková (Šumperk)
3. Richard Pátek, Klaudia Vetrová (Mohelnice)
Sjezdy Ĝeky Moravy
V období od 23. 4.-2. 5. 2014 poĜádaly tĜi rĤzné sportovní organizace našeho regionu (SK
Hanušovice, SPV Hanušováþek, RC SPV Šumperk) sjezdy Ĝeky Moravy na nafukovacích
þlunech z Hanušovic do Bohdíkova. Bohužel na všech þeských Ĝekách se projevila „špatná
zima“ a i Ĝeka Morava byla v tomto období na hranici sjízdnosti. Ale všem skupinám se
podaĜilo úspČšnČ dorazit za doprovodu instruktorĤ a cviþitelĤ do cíle. V pĜíštím roce se akce
bude opČt opakovat.

Kubb, mollky
V nedČli 27. 4. 2014 seznamoval SPV Hanušováþek u tČlocviþny ZŠ všechny pĜíchozí
s hrami, které jsou urþeny pro všechny vČkové kategorie, vþetnČ osob se zdravotními
omezeními, celé rodiny. Švédskou hru kubb a finskou hru mollky si všichni vyzkoušeli,
nauþili se jednoduchá pravidla a poté pod dohledem cviþitelĤ sehráli i nČkolik utkání. Je jen
škoda, že nabízené aktivity nevyužilo více našich spoluobþanĤ.

„VŠICHNI DO TċLOCVIýNY !!“
Spoleþný projekt Všichni do tČlocviþny je ve spolupráci Sportovního klubu Hanušovice a
SPV Hanušováþku. „VŠICHNI DO TċLOCVIýNY !!“ zaþíná ve stĜedu 1.10.2014. Jeho
myšlenkou je souþasné zapojení celých rodin do pohybových aktivit. Každou stĜedu bude od
17 do 18 hodin probíhat v tČlocviþnČ MŠ cviþení pĜedškolních dČtí od 5 do 7 let. Ve stejnou
dobu bude probíhat v tČlocviþnČ ZŠ Hanušovice pravidelná hodina kin-ballu pro dospČlé a pro
dČti od 8 let (každá skupina zvlášĢ, vždy na polovinČ tČlocviþny). Poþet míst bude pĜedevším

u cviþení pĜedškolních dČtí omezen a v pĜípadČ vČtšího zájmu budou mít pĜednost dČti, jejichž
rodiþ þi rodiþe budou mít zájem o kin-ball. StejnČ budou mít pĜednost na hodiny kin-ballu
dČti, jejichž rodiþe se do této aktivity zapojí také. PĜihlášky do cviþení pĜedškolních dČtí, kinballu dČtí i kin-ballu dospČlých ve stĜedu 18.6.2014 v tČlocviþnČ ZŠ Hanušovice v 16.30 hod.
A jak to vše bude probíhat ve skuteþnosti? To si mohou všichni zájemci vyzkoušet ve
stĜedu 18.6.2014. Sraz zájemcĤ o cviþení pĜedškolních dČtí pĜed MŠ 18.6.2014 v 16.50
hod. Nutné pĜezĤvky do TV. V 17.00 hodin zaþne také hodina kin-ballu v tČlocviþnČ ZŠ
Hanušovice. Nutná þistá sportovní obuv s nebarvící podrážkou. Zde probČhne i výklad
základních pravidel a výuka hry.
Pokud 18.6.2014 nebude naplnČn poþet pĜihlášek, budou pĜihlášky možné až do naplnČní i
v dalším období na e-mail hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz
(ale vždy pĜed první úþastí na hodinČ, žádná další možnost vyzkoušení nebude ani pro cviþení
pĜedškolních dČtí).

Speed badminton
Setkání všech pĜíznivcĤ speed badmintonu a nových zájemcĤ o tuto hru probČhne ve stĜedu
18.6.2014 v 18.30 hodin na hĜišti za ZŠ Hanušovice. ZájemcĤm rakety a míþky zapĤjþíme.
Speed badminton již nebude v Hanušovicích jediným sportem, který mohou spoleþnČ
pravidelnČ provozovat dČti i se svými rodiþi. Pravidelná stĜedeþní hodina v tČlocviþnČ ZŠ (od
1.10.2014) urþená nejen dospČlým, ale i dČtem s doprovodem svých plnoletých rodinných
pĜíslušníkĤ se bohužel posouvá do pozdČjšího þasu z dĤvodu obsazenosti tČlocviþny. Nový
þas je tedy stĜeda 20.00 – 21.00 hodin. PĜihlásit se je možné také 18.6.2014 v 16.30 hod
v tČlocviþnČ ZŠ Hanušovice, pozdČji na e-mailu skhanusovice@seznam.cz (ale vždy pĜed
první úþastí na hodinČ, žádná další možnost vyzkoušení nebude).
Turnaj ve speed badmintonu pro všechny v kategoriích:
A) dívky do 14 let,
B) chlapci do 14 let,
C) ženy a dívky open ,
D) ženy a dívky mírnČ pokroþilé,
E) ženy a dívky zaþáteþnice (match speeder),
F) ženy a dívky zaþáteþnice (fun speeder- míþky rĤžové, dČtské),
G) muži a chlapci open,
H) muži a chlapci mírnČ pokroþilí,
I) muži a chlapci zaþáteþníci (match speeder),
J) muži a chlapci zaþáteþníci (fun speeder – míþky rĤžové, dČtské),
se uskuteþní v sobotu 16.8.2014 na hĜišti za ZŠ + v tČlocviþnČ ZŠ. PĜihlášky pĜedem.
Informace na e-mailu hanusovacek@seznam.cz nebo tel. 732 264 952. Propozice na
www.hanusovice.info, ve vitrínČ u pošty a v tČlocviþnČ.

ýinnost SK Hanušovice a SPV Hanušováþku
je v roce 2014 realizována také za podpory MČsta Hanušovice.

SrdeþnČ zvou poĜadatelé K2 Hynþice.

Penny marketu a MÚ Hanušovice.

Autobus bude pĜistaven ve 14.15 hod. na zastávce u viaduktu,

a bohaté obþerstvení nejen pro dČti, ale i jejich rodiþe.

Pro dČti je pĜipraveno mnoho zajímavých disciplín

Zaþátek v 14.30 hod.

DċTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

v Hynþicích nad Moravou

Obþanské sdružení K2 Hynþice poĜádá dne 7. 6. 2014

