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

Váení spoluobèané,
Vánoce jsou pro mnohé z nás tím nejkrásnìjším obdobím v roce. Mnoho lidí touí
zvláštì o tìchto svátcích po klidu a míru. Lidé se snaí být k sobì ohleduplnìjší, pozornìjší a chtìjí svým blízkým udìlat radost. Píší si vánoèní pozdravy, ve kterých vyjadøují
pøání všeho dobrého, dávají si dárky pro radost.
Vìøím, e tak jako mìstu, tak i vám, jeho obèanùm, se mnohé v tomto roce vydaøilo a
pøípadné pøekáky byly zdolány k vaší spokojenosti. Klíè
k vyøešení zdánlivì neøešitelných úkolù spoèívá velmi èasto
v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotì se dohodnout
èi najít spoleèný kompromis. Do nového roku si proto
pøejme vdy najít dostatek sil, odvahy i trpìlivosti
s kadou, by sebemenší ivotní výzvou. Pøejme si, abychom se kadý den dokázali alespoò na malou chvíli zastavit a zjistit, jaké to je, kdy nikam nespìcháme.
Obèas staèí málo, tøeba jen zkusit vnímat pohodu a krásu, kterou pro hektický zpùsob ivota èasto pøehlííme,
a proít radost z kadé hezké chvilky s našimi nejblišími.
Závìrem bych vám chtìla popøát pøíjemné
proití vánoèních svátkù naplnìných radostí, štìstím, vnitøní harmonií a pohodou. A se vám v roce
2016 daøí vše k vaší spokojenosti.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Tøíkrálová sbírka 2016
Tak jako tradiènì bude zaèínat nadcházející rok na mnoha
místech Tøíkrálovou sbírkou, kterou u nás organizuje Charita Šumperk.
Tøíkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 10. lednem 2016, aby pøinášeli do všech domovù poehnání a poprosili o
pomoc pro ty, co ji potøebují. Výtìek Tøíkrálové sbírky je urèen pøedevším na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì
potøebným skupinám lidí ijícím zejména v dìkanátu Šumperk. Èást výnosu sbírky je
urèena na humanitární pomoc do zahranièí.
(pokraèování na 2. stranì)

Radostné vánoèní svátky a vše
dobré do nového roku 2016
pøejí
zamìstnanci MÚ Hanušovice
a redakce Hanušovických novin.

Zápis do 1. tøídy
VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na
Zápis do prvních tøíd pro školní rok
2016/2017.
Zápis se uskuteèní
v úterý 26. 1. 2016
od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy
Hanušovice.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù
v tomto termínu nemá monost k zápisu
pøijít, nech nás rodièe kontaktují na telefonním èísle 581 030 200 nebo
osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná
registrace Vašeho dítìte.
Registrace bude probíhat v kanceláøi
školy dne:
18. ledna 2016
v dobì od 7.30 do 15.30 hod.
a 19. ledna 2016
v dobì od 8.30 do 11.30 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ
PRÚKAZ zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.

Pøejeme vám všem šastné a klidné proití vánoèních svátkù a vše nejlepší v novém
roce. Dìkujeme za pøízeò a tìšíme se na vaši návštìvu v roce 2016.
Lenka Tomíèková, Dáša Šmotková

Provozní doba v dobì Vánoc:
støeda 23. 12. ZAVØENO, pondìlí 28. 12. OTEVØENO, støeda 30. 12. OTEVØENO
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Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním
èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném
termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 23 - 21. 9. 2015
- schválila program 23. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
21. 9. 2015
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci povolení výjimky ze zákazù u zvláštì chránìných druhù ivoèichù pro akci „Rekonstrukce st. Hanušovice“
- schválila Smlouvu o nájmu è. 7/2015 o pronájmu èásti pozemku pè. 880/3 TTP v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. 826/18 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k dodateènému stavebnímu povolení na stavbu „Zlepšení kvality vod
horního povodí øeky Moravy – II. fáze – doplnìní kanalizace na
pozemcích ve vlastnictví mìsta Hanušovice“
- schválila umístìní stojanù s tabulkou „Ptaèí oblast Králický
Snìník“ na pozemcích mìsta Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit
oznámení o zámìru prodeje jednotlivých èástí pozemkù oddìlených z pozemku pè. 744/1 TTP na úøední desce mìsta Hanušovice
- zamítla ádost o pronájem pozemku pè. 1548, ostatní plocha, ostatní komunikace
- zamítla ádost na revokaci usnesení rady mìsta ve vìci výpovìdi z pronájmu èásti pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila výsledek výbìrového øízení týkající se akce
„Zlepšení tepelnì technických vlastností budovy èp. 137 v Hanušovicích“
- schválila nabídku firmy na realizaci akce pøívody elektrické
energie pro nebytové prostory - provozovny v DK Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice na úøední
desce mìsta Hanušovice pronajmout nebytové prostory v domì
èp. 182, 137 a 367
- schválila firmu na dodávku a montá klimatizace do místnosti – serverovny v pøízemí budovy MÚ Hanušovice, která
z oslovených firem pøedloila nejvýhodnìjší finanèní nabídku
- schválila dodatky k nájemním smlouvám na uívání bytù ve
vlastnictví mìsta Hanušovice, prodlouení od 1. 10. 2015 do 31.
12. 2015
- pøidìlila byt v domì è. p. 72 na ul. Hlavní, Hanušovice
- uloila ovìøit úèel pronájmu u podané ádosti o pronájem
èásti pozemku pè. 826/18, ostatní plocha
- schválila poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice
FK Hanušovice pro èinnost dorostu v r. 2015
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 24 - 24. 9. 2015
- schválila program schùze Rady mìsta Hanušovice dne
24. 9. 2015
- schválila výsledek výbìrového øízení týkajícího se akce
„Víceúèelové høištì s umìlým trávníkem, drenáí, vsakovací
jímkou, sportovním vybavením, sítí a oplocením“

jednání è. 25 - 5. 10. 2015
- schválila program schùze Rady mìsta Hanušovice dne
5. 10. 2015
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice na úøední
desku mìsta Hanušovice pronajmout èást pozemku pè. 826/18
v kú. Hanušovice
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na uívání bytu ve
vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila smlouvu o výpùjèce – bezplatné uívání èásti pozemku pè. 897/2 o celkové výmìøe 1 m2 v kú. Hanušovice, mezi
mìstem Hanušovice a VHZ Šumperk, a. s.
- vyslovila souhlas s udìlením licence k provozování vnitrostátní linkové osobní autobusové dopravy
- vzala na vìdomí „Stanovení dopravního znaèení“ na silnici
è. II/369 ul. Hlavní, II/446 ul. Praská a místní komunikace ul.
Dukelská z dùvodu provádìní stavby
- vyslovila souhlas se stavbou døevìného pøístøešku pro dvì
osobní auta na pozemku mìsta Hanušovice pè. 827/3 v kú. Hanušovice
- schválila cenovou nabídku na provedení oprav v pøízemí
budovy MŠ Hanušovice, které je nutné uskuteènit v dùsledku
havárie splaškové kanalizace
- schválila 4. rozpoètové opatøení roku 2015 a zapracování
zmìn do období úèetní závìrky 9/2015
- vzala na vìdomí poadavek obèanù na opravu chodníku Na
Holbì
- schválila pøijetí darovací smlouvy mezi Pivovarem HOLBA, a. s. a mìstem Hanušovice, kdy je mìstu Hanušovice poskytnut finanèní dar ve výši 26 215,- Kè jako výtìek
z Pivovarských slavností 2015 za úèelem spolufinancování projektu „Nákup vybavení pro dìtské høištì na sídlišti Na Holbì
v Hanušovicích“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Upozornìní pro obèany
Pracovní doba v období
vánoèních svátkù na Mìstském
úøadì v Hanušovicích
bude následující:
23. 12. 2015
7:00-11:30 hodin
28. 12. 2015
7:00-11:30 12:00-17:00 hodin
29. 12. 2015
7:00-11:30 12:00-14:30 hodin
30. 12. 2015
7:00-11:30 12:00-17:00 hodin
31. 12. 2015
v uvedený den bude úøad uzavøen
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Termíny svozu komunálního
odpadu v prosinci:
25. 12. 2015 (pátek)
31. 12. 2015 (ètvrtek)
Termíny svozu separovaného
(tøídìného) odpadu beze zmìn.
Sbìrna prádla upozoròuje, e
poslední sbìr bude v pondìlí 14. prosince a výdej 21. prosince 2015.

podatelna@mu-hanusovice.cz

Tøíkrálová sbírka 2016
(dokonèení z 1. strany)
V roce 2016 bychom rádi podpoøili Centrum pro
rodinu v Šumperku a Poradnu pro eny a dívky –
centrum nenarozeného ivota. Dále bychom chtìli
zvýšit dostupnost Charity Šumperk zakoupením
automobilu, zvýšit kvalitu dováených obìdù vybudováním mycího centra a rozšíøit sortiment pùjèovny rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek.
Samozøejmostí je pøímá pomoc pro obèany, kteøí se
ocitnou v hmotné nouzi.
V letošním roce plánujeme pøekroèit hranici a
vykoledovat 700 000,- Kè (v roce 2015 690 260,Kè). Proto otevøme dveøe a nechme se oslovit posláním, které nám tøíkrálové koledování pøináší.
ZaCharituŠumperk,MarieVychopeòová,øeditelka
V Hanušovicích budeme koledovat od 2.1. do
10. 1. 2016. Další informace na http://www.trikralovasbirka.cz/
František Felner, koordinátor Tøíkrálové sbírky
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Finanèní gramotnost
Dne 6. 11. 2015 se naše tøída 9. A vydala na prohlídku VOŠ a SPŠ Šumperk.
Škola si pro nás pøipravila rùzné aktivity. Mìli jsme
pøednášku o finanèní gramotnosti, zvládli jsme kvízy z oblastifyzikyafinancí. Kdo senebálasprávnìodpovídal, získal spoustu drobných cen. Na závìr jsme absolvovali
nauènou stezku po ètyøech stanovištích rùzných studijních
oborù a plnili rozmanité úkoly.
Ve škole se nám líbilo a vìøíme, e nìkteøí naši spoluáci budou na této škole pokraèovat v dalším studiu.

Za tøídu 9. A Klárka Sedlaèíková a Denisa Šolcová

Dùleité upozornìní pro obèany
V souvislosti s pøipravovanou novelou
zákona o obèanských prùkazech a cestovních dokladech upozoròujeme obèany, e
v období od 15. 12.–31. 12. 2015 nebudou
pøijímány ádosti o vydání obèanského prùkazu a cestovního dokladu. Rovnì nebude
moné v uvedeném období ji vyhotovené
doklady pøedávat. V nutných pøípadech
bude driteli obèanského prùkazu se skonèenou dobou platnosti vydán obèanský prùkaz bez strojovì èitelných údajù s dobou
platnosti 1 mìsíc. V tomto pøípadì pak musí
obèan doloit 2 fotografie.
Dùvodem je plánovaná odstávka informaèních systémù obèanských prùkazù a
cestovních dokladù MV ÈR a pøechod na
nový technický sytém vyplývající z legislativních zmìn, které jsou v souèasné dobì
schvalovány.
Olga Breitzetelová, vedoucí správního oddìlení
odboru správního a vnitøních vìcí Mìstského
úøadu v Šumperku

Zveme dìti, jejich rodièe i prarodièe

na spoleènì pøedvánoèní posezení,
které se bude konat
v sobotu 19. prosince od 15 hodin
v Domì kultury v Hanušovicích.
Budeme si spoleènì hrát, zpívat koledy, povídat,
vytvoøíte si domù svou vánoèní dekoraci,
budete moci ochutnat ménì známé tropické ovoce
a smlsnout si i nìjakou další dobrùtku.
Info najdete na blogu hanusovice.casd.cz,
kde jsou umístìny i fotky z minulého setkání.
Aby bylo všeho dostatek, je dobré se pøedem pøihlásit: do nedìle 13. prosince
pošlete, prosím, na mail b.hyvnarova@seznam.cz nebo na èíslo
775 789 041 zprávu, ve které bude uvedený poèet osob a vìk dìtí.
Tìšíme se, jak odpoledne spoleènì proijeme.
Za z. s. ivot a zdraví, Bronislava Hyvnarová

Odpady kolem nás
2. díl
Co se stane s odpadem, který vytøídíme?
Aby se odpady mohly recyklovat, musí se nejdøíve správnì
vytøídit. Odpad, který má putovat k recyklaci, nesmí obsahovat
zbytky potravin nebo chemických látek. V opaèném pøípadì
vìtšinou nejde zpracovat a patøí do smìsného komunálního odpadu nebo mezi nebezpeèné odpady.
Kdy vytøídíme vše, co lze recyklovat a nìjak vyuít, zbyde
nám smìsný komunální odpad, který putuje buï do zaøízení na
energetické vyuití odpadù, nebo na skládky. Další nakládání
s vytøídìnými odpady odpovídá vlastnostem jednotlivých druhù odpadù. Dá se to pøirovnat k vydání se na cestu, která mùe
odpad dovézt na rùzná místa. Cílem kadé takové cesty je místo,
kde odpad buï poslouí k výrobì nìèeho uiteèného, nebo je
bezpeènì uloen tak, aby nemohl uškodit ani lidem, ani ivotnímu prostøedí.
Vytøídìné odpady z barevných kontejnerù odváí svozové firmy
na dotøiïovací linky, kde se dotøiïují a upravují na druhotnou surovi-
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nu pro další zpracování. Na tìchto dotøiïovacích linkách jsou odpady dále tøídìny na rùzné druhy, podle jejich materiálového sloení
nebo podle potøeb a technologií koneèných zpracovatelù. Napøíklad
dovezený papír z modrých kontejnerù se dále roztøídí na noviny, èasopisy, kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze lutých kontejnerù se
tøídí na barevné a èiré PETláhve, fólie podle barev, duté obalyod kosmetiky a podobnì. Takto roztøídìné odpady, zbavené neádoucích
pøímìsí, se lisují do balíkù a jsou odváeny ke koneèným zpracovatelùm k recyklaci. Z odpadù se pak pomocí tohoto procesu vyrábí buï
úplnì nové výrobky, nebo se pøidávají k dalším surovinám pro výrobu nových pøedmìtù. Z tohoto dùvodu je celá øada nových vìcí kolem nás vyrobena s podílem vytøídìných a recyklovaných odpadù,
ani bychom to poznali nebo si to vùbec uvìdomili.
Vytøídìné odpady sváí speciální vozidla. Kadý odpad se
mùe vozit pouze zvláš, nikdy ne dohromady. Auta mají na
boku nápis, které odpady právì odváejí. Pokud nìkdo vyhodí
napøíklad celý pytel bioodpadu z kuchynì do vytøídìného odpadu, je tento odpad znehodnocen a nejde dále vyuít. V tìchto výjimeèných pøípadech pak putuje na skládku, a ne na dotøiïovací
linku.
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz. - fa

www.hanusovice.info
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Setkání rodièù ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol
Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole
Ji k tradièní akci ZŠ a MŠ Hanušovice patøí kadoroèní setkání rodièù ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol Olomouckého a
Pardubického kraje. Pøízeò naší škole prokázali pøedstavitelé støedních škol, napø. VOŠ a SPŠ Šumperk, SŠ eleznièní, technická a
slueb Šumperk, Støední zdravotnická škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze a OAJeseník, SŠ gastronomie a farmáøství Jeseník, Gymnázium Jeseník, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, SOŠ Jeseník, VOŠ a SŠ automobilní Zábøeh, SŠ sociální péèe a slueb Zábøeh, Støední prùmyslová škola elektrotechnická Mohelnice, Obchodní akademie Mohelnice, Odborné uèilištì
a Praktická škola Mohelnice, SŠTZ Mohelnice, SOŠ Litovel, SPŠ a SOU Unièov, Prùmyslová støední škola Letohrad, SŠ obchodu,
øemesel a slueb amberk, SŠ umìleckoprùmyslová Ústí nad Orlicí, SOU opravárenské Králíky, OU a Praktická škola Lipová – láznì a SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk.
Úvodní slovo na této pøehlídce støedních škol patøilo øediteli základní školy – panu Františku Felnerovi. Poté výchovná
poradkynì Vladimíra ídková pøiblíila rodièùm Pokusné
ovìøování organizace pøijímacího øízení do oborù vzdìlání
s maturitní zkouškou s vyuitím povinné pøijímací zkoušky
z èeského jazyka a matematiky ve školním roce 2015/2016.
Seznámila zúèastnìné rodièe se zpùsobem vyplòování pøihlášek na støední školy a zápisového lístku podle pøedem pøipravených vzorù. Zodpovìdìla veškeré dotazy zvídavých
rodièù.
Pøítomní rodièe získali potøebné informace k významnému
ivotnímu kroku svých dìtí – volbì budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních i uèebních oborù, s podmínkami pøijímacího øízení, se dny otevøených dveøí na
jednotlivých støedních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatnìním zvolených oborù v praxi s výhledem
na získání zamìstnání pro své dìti v našem regionu.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Putování za pokladem
Bìhem letošních podzimních prázdnin se mohly dìti zúèastnit výletu s názvem Putování za pokladem, který pro nì pøipravila naše nezisková organizace SPOLEÈNÌ – JEKHETANE, o. p. s. Úvodem bych chtìla podìkovat mìstu Hanušovice za finanèní podporu pøi
organizování této akce.
Ètvrteèní dopoledne, kdy ze stromù padalo barevné listí, bylo pøíjemné podzimní poèasí a dìti nemusely vstávat do školy, jsme se s dìtmi vydali hledat poklad. Najít ho nebylo
snadné. Aby si dìti poklad zaslouily, musely proto splnit nìkolik úkolù. Na zaèátku lesní
stezky dostaly jako pomùcku mapu a zároveò šly podle fáborkù, které upøesòovaly cestu
na mapì. U nìkterých fáborkù byly pøipravené rùzné úkoly, jako napøíklad: pøines 4 listy a
pojmenuj je, zazpívej písnièku, nasbírej šišky a tref se do terèe a tak dále. Nìkdy se však
stává, e v lesích nalezneme odpadky a rùzné vìci, které by mìly leet spíše v popelnicích.
Èást naší stezky za pokladem byla nazvána „Co do lesa nepatøí“. Po okrajích stezky byly
poloené psací potøeby, hraèky, bota, kníka a další vìci, které do lesa nepatøí. Úkolem dìtí
bylo zapamatovat si co nejvíce pøedmìtù a na konci vyjmenovat, co do lesa nepatøí. Spoleènì se jim podaøilo všechny pøedmìty vyjmenovat a na nic nezapomenout. Dìti postupovaly vzhùru za pokladem a nemohly se
doèkat, a poklad objeví. Pøedposlední èástí stezky byla hra Ninja, kde se dìti vyøádily. A na vítìze Ninji èekala klíèová indicie
k pokladu. Vítìz musel pøeèíst zadání úkolu a všichni pøemýšleli
nad indicií, která napovídala, kde najít poklad. Dìti s nadšením
pobíhaly, a po chvilce zajásaly nad malou truhlou ukrytou pod
listím u stromu. Po otevøení truhly s pokladem na všechny dìti èekaly pøipravené balíèky se spoustou sladkých dobrot. Dìti si spokojenì vychutnávaly dobroty a s dobrou náladou plnou záitkù se
vracely domù.
Eva Pospíchalová
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník
Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663

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

Koupíme zemìdìlskou
usedlost s vìtším
pozemkem, vhodnou
k chovu koní.
Tel: 734 753 333

Pradìdovo muzeum pøedstavuje ráj pro dìti
Unikátní zábavní park ve venkovském stylu, zamìøený na Jeseníky a vše, co k nim patøí, zve malé
návštìvníky k proití dobrodruství. V Pradìdovì dìtském muzeu v Bludovì je stále co dìlat, a
prší nebo svítí slunce.
Muzeum tvoøí venkovské stavení s mnoha místnostmi a zákoutími. Stìejní je vesnice Pradìdovo s døevìnými domeèky vybavenými nábytkem a hraèkami. Ve vesnici ije mlynáø a nechybí zde
ani nádraí. Dìti tak mohou malovat do mouky, vypravovat vláèky nebo servírovat na stùl v hostinci
regionální jesenické plyšové pokrmy. Ty jsou v muzeu k dispozici i pro dospìlé, nikoliv však na hraní, ale opravdové místní dobroty k ochutnání.
Kdy jsou návštìvníci muzea unaveni, mohou se schovat mezi polštáøi v pohádkárnì, pro nejmenší je pøipravena batolárna. V jeskyni se zabydleli jesenické legendy, duchové a vládci hor. Expozice pøipomenou i zajímavosti z jesenické pøírody a vše, co je na horách pod Pradìdem zajímavé.
Dìti se bìhem pobytu seznámí se zdejšími slavnými rodáky, jako Ondøejem Bankem, Simonou
Babèákovou èi Janem Haubertem, kteøí vìnovali muzeu svùj specifický pøedmìt. Nechybí zde rozlehlá zahrada o velikosti dva tisíce metrù ètvereèních s pøírodním venkovním høištìm. Jeho souèástí
je rozsáhlé vodní dílo – soustava prvkù pro oblíbené dìtské cákání, rachtání a jiné vodní radovánky.
Mezi venkovní lákadla patøí i døevìný tunel, lanovka, nejvìtší bubno-xylofon ve støední Evropì
nebo soustava podzemních telefonù.
„Rádi pøivítáme školní i jiné kolektivy. Muzeum nabízí uèebnu vybavenou interaktivní tabulí s moností realizace zábavnì vzdìlávacích programù na rùzná témata. Nabízíme také organizované školní
výlety, vèetnì zajištìní dopravy a stravování v cenì od 175 na dítì,”
uvedla Markéta Ficnarová z Pradìdova dìtského muzea v Bludovì
s tím, e je moné areál muzea po dohodì celý uzavøít pro firemní èi
rodinné akce. Veškeré informace a kontakty se nachází na stránkách
www.pradedovomuzeum.cz.
Pradìdovo dìtské muzeum je otevøeno celoroènì. Dìti do 90 centimetrù mají vstup zdarma, celodenní vstupenka pro dítì do 15 let èiní
175 korun, na dvì hodiny 120 korun. Dospìlý návštìvník zaplatí 25
korun.
Bára Haušková
Foto: Lucie Pešková Kulichová
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Drahomíra Loubová, Marie
Gablerová, Zdenka Davidová,
Anna Kadlecová, Marta
Vyhnálková, Jaroslava
Winterová a Marie Gronychová;
pánové František Winter,
Ladislav Ján, Zdenìk Šustal,
Vlastimil Chrudina, Jan Bubela,
Jaroslav Zálešák, Dušan Karkoš,
Bohumil Mrázek, Luboš Turek a
Petr Pišan.
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

Podzim na Vysoké
Kdo pøijídìl 3. øíjna odpoledne na
Vysokou, podivil se, co to létá na obloze.
Konala se zde DRAKIÁDA, za pìkného vìtru létalo asi 40 drakù. Pøijely dìti
z Hanušovic, Bohdíkova a z hlavnì z okolí Malé Moravy.
(pokraèování na 7. stranì)

Vzpomínka
Èas plyne,
bolest stále zùstává.
Dne 16. 12. 2015
vzpomeneme 12. výroèí úmrtí
pana Františka Kunerta.
S láskou a úctou stále
vzpomínají manelka Vlasta,
dcera Vlasta s manelem a
vnuèky s rodinami.

Zapomenutí svìdkové
osudy lidí Šumperska, Staromìstska a Zábøeska
1938-1989
Nakladatelství Pavel Ševèík - VEDUTA vydalo knihu Zapomenutí svìdkové od
historika Víta Lucuka z Vikýøovic. Kniha vypráví o osudech tøiatøiceti lidí ze Šumperska, Staromìstska a Zábøeska. Jde o pøíbìhy, které mají také pøiblíit rùznorodý a pestrý pùvod obyvatel našeho kraje. Píše se v ní o Slovácích z Rumunska, Øecích
(Makedoncích) nebo vystìhovaných rodinách „kulakù“, o lidech pomáhajících partyzánùm za druhé svìtové války, legionáøích, úèastnících domácího odboje, volyòských
Èeších, sudetských Nìmcích, lidech, co prošli koncentraèními tábory nebo komunistickými lágry, ale také disidentech. Pøíbìhy vychází z autentických výpovìdí pamìtníkù, které navazují na projekt obèanského sdruení Post Bellum. Tématem jsou také
pøíbìhy obyvatel zaniklých osad po druhé svìtové válce, jako je vyprávìní Ignáce
erníèka z osady Prameny u Kopøivné, Aloise Hirnicha z Velkého Vrbna nebo Františka Stanzela z osady Javoøina (Urlich) u Nové Seninky na Staromìstsku. Kniha je v
prodeji v knihkupectvích. Dvì z tìchto vyprávìní je také o obèanech Hanušovic Annì
Sedláèkové a Ignáci erníèkovi.
Anna Sedláèková, rozená Pohanèeníková, se narodila v roce 1929 v Malesicích u
Plznì. Tìsnì pøed válkou, v roce 1937, jí v Èeském Tìšínì náhle zemøel otec Pavel
Medìra. Matka Magdaléna Válková tak s tøemi dcerami zùstala zcela sama. Od roku
1938 byly všechny nuceny nìkolikrát utéct z místa bydlištì. Nejprve v øíjnu 1938
z Èeského Tìšína pøed polskou armádou, pozdìji pøed vìènì opilým správcem hospodáøství v Rohovì u Opavy. Vìtšinu váleèného období proily v Ratiboru (Ratiboø
v dnešním Polsku). Tam se také stali svìdky masivního spojeneckého bombardování,
které srovnalo se zemí 80 procent budov ve mìstì. Opilí sovìtští vojáci potom málem
znásilnili matku i dcery, ale zachránil je duchaplný Polák Franc. Nìkolik týdnù se potom všechny ètyøi protloukaly Polskem, ne se usadily v Drahošance na Slovensku. Po
válce se celá rodina pøestìhovala do Šebetova u Boskovic a pozdìji do Hanušovic.
Ignác erníèek se narodil v roce 1924 v Hosticích, v kraji obývaném pøevánì nìmeckým obyvatelstvem. V jeho rodné obci a nìkolika okolních ale ili obyvatelé èeské národnosti. Po mnichovské dohodì patøily Hostice do pohranièní oblasti zabrané
nacistickým Nìmeckem, a protoe nìmecká správa zaèala zavírat èeské školy, rozhodl
se ètrnáctiletý Ignác erníèek odejít do sluby v osadì Štolnava (nìmecky Stollenhau). V této osadì zail mnoho hezkých chvil, ale také období krátce po
osvobození, kdy prý místní nìmecké
obyvatelstvo neustále terorizovali sovìtští uteèenci a v osadì docházelo k
rabování, znásilnìní, a dokonce k brutální ètyønásobné vradì èlenù rodiny
Kruscheových. Ignác erníèek byl prý
první, kdo jejich tìla objevil, a dodnes
mu zùstaly v pamìti detailní obrazy
této hororové scény. Velmi tìce nesl
také odsun místního obyvatelstva do
Nìmecka, protoe tehdy odešlo i mnoho jeho pøátel. Nakonec se stal jedním
z posledních obyvatel osady, její název se v roce 1949 zmìnil na Prameny.
Odešel v roce 1954 a o jedenáct let
pozdìji kromì dvou stavení ostatní
zdevastované domy zboøili vojáci
šumperské posádky. Dnes ije Ignác
erníèek v Hynèicích nad Moravou.
-vl
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Cestování po Evropì
Dùm èíslo 13 v ulici Brodgasse v samém centru Salcburku je
nenápadný. Pøitom vstoupil do dìjin, nebo právì tady zaèal
v roce 1890 Paul Fürst psát historii nejznámìjšího rakouského
bonbonu – Mozartových koulí.
Souèástí domu je i malá cukrárna, kterou pan Fürst, pradìdeèek souèasného majitele, zaloil ještì o šest let døíve. Vìhlas a
um cukráøské rodiny však byl potvrzen a v roce 1905, kdy firma
vyhrála se svojí originální salcburskou koulí zlatou medaili na
svìtové výstavì v Paøíi.
Dnes je kavárna a cukrárna Fürst jedinou na svìtì, která
mùe svou pralinku nazývat Originální Salcburská Mozartova
koule. Boj o toto pojmenování vyhrála rodina nad spoleèností
Nestlé v roce 1996 také díky tomu, e jako jediná na svìtì tento
bonbon vyrábí ji více ne sto let stále stejným zpùsobem. Pùvodní recept se takøka nezmìnil, jen suroviny se stále zlepšují.
Pouívají se jen ty nejlepší. Je to podle výrobcù velmi dùleité,
protoe se koule vyrábìjí nepøetritì, aby byly stále èerstvé. To
je také dùvod, proè je nekoupíte v ádném supermarketu. Pøi výrobì se zásadnì nepouívají ádné umìlé pøísady, které by zaruèovaly, e vydrí mìsíce, jak to dìlají jiné konkurenèní firmy.
A jak se vlastnì vyhlášené koule vyrábìjí? Zásadnì ruènì.
Zaène se malou kulièkou, která je vyrobena z marcipánu, mandlí, cukru a pistácie, které dìlají její charakteristickou barvu. Tuto
malièkou kulièku pak obalí nugátem vyrobeným z èokolády a lískových oøechù. Pak pøijde poslední fáze, a sice napíchnutí bonbonu na døevìnou tyèku, díky které pak výrobci mohou kouli
namoèit do hoøké èokolády, a zajistit tak rovnomìrnou vrstvu na
povrchu. Nabodnutý na tyèce stráví výrobek nìkolik hodin. Pak

se pralinka sundá a otvor po døívku se zalije další èokoládou.
Firma jich za rok vyrobí více ne tøi miliony. Právì èerstvost Fürstových bonbonù je dùvodem, proè se nedají koupit nikde jinde na
svìtì ne ve ètyøech malinkých obchodech v Salcburku. Podle
toho, e je kadá koule vyrobená ruènì a z tìch nejlepších ingrediencí, také vypadá cena. Cena jedné Mozartovy koule se pohybuje od 0,7 do 1 eur, tedy 19–27 Kè. Dárkové balení (25 kusù) vás
pøijde na 31 eur (asi 840 Kè).
A jedna zajímavost na závìr. Kdy si pravou kouli od firmy
Fürst poøádnì pøed její konzumací prohlédnete, zjistíte, e vlastnì není ideálnì kulatá. V jednom místì má malý výstupek. Podle
obchodního manaera je prý toto místo na povrchu typické pouze pro jejich výrobky a nechybí na ádném bonbonu vyrobeném
od roku 1905, kdy dostal ocenìní na paøíské výstavì.
-hp

Toulky po okolí

u dalšího panelu è. 5. Text na panelu nám poskytne další
informace o rostlinstvu a døevinách rostoucích ve stráni. Stále
pokraèujeme soubìnì s turistickou znaèkou (zelenou) a asi po
300 m dojdeme k eleznièní stanici Bludov k panelu è. 6 s orientaèní tabulí. Zde budou na trasu stezky nastupovat pøedevším
turisté a další návštìvníci, kteøí pøijedou vlakem, proto text panelu obsahuje základní informace o stezce a orientaèní mapu.
Úsek mezi panelem è. 6 a 7. je trochu nároènìjší, protoe terén
stoupá a vede 350 m dlouhým chodníèkem místy opatøeným terénními schody. Na vrcholu stoupání najdeme další panel è. 7.
Text panelu nás seznámí s geologickými pomìry ve stráni a okolí. Dále se vydáme k nejvyššímu bodu stezky - vrcholu Brusné
(364 m n. m.), kde se nachází vyhlídková plošina. Celková výška stavby je 12,5 m. Je postavena ze 4 nosných døevìných sloupù a schodištìm s plošinami z pozinkované oceli. Souèástí
vyhlídky je i kryté posezení. Po sestupu smìrem k Dráníku najdeme panel è. 8. Ve zkratce se na nìm dozvíme nìco o vzniku
Bludova, zajímavosti o místním zámku a léèebných lázních.
Dále se vydáme dolù po asfaltové polní cestì a ke køiovatce u
sochy Panny Marie, kde je umístìn orientaèní panel è. 9. Ten obsahuje informace a orientaèní mapu stezky pøedevším pro návštìvníky-cykloturisty. Tady se stezka dotýká cyklistické trasy
è. 51. Trasa stezky pokraèuje vpravo okolo mohutné lípy s památníèkem P. Marie po dládìném chodníku. Asi po 250 m odboèuje vpravo kolem trafostanice a po 100 m vlevo smìrem
k fotbalovému areálu, kde nás oèekává poslední zastavení u panelu è. 10. Jeho autorem je Aleš Matìjíèek a zabývá se tématem
- Zámecký park a sadovnictví.
-hp

Dnes tu máme nìco pro turisty a cyklokrosaøe. Projdeme se
po velmi oblíbené stezce a navštívíme nedávno novì otevøenou
rozhlednu na kopci Brusná nad obcí Bludov.
Stezka, která byla slavnostnì otevøena 9. 11. 2008, se dá procházet rùznými smìry a je snadno pøístupná z parkovištì U Zámku,
nebo od eleznièní stanice Bludov. Nauèná stezka zaèíná a konèí v jednom místì, je to tedy okruh, na který je moné nastoupit z
nìkolika rùzných míst, trasu si zkrátit nebo dál pokraèovat po
turistických cestách za zdravým pohybem v pøírodì. Je 4,5 km
dlouhá a pøi pomalé chùzi se projde za 2 a 2,5 hodiny. Èást
stezky se dá projet i na horském kole. Zaèátek stezky je na parkovišti u zámku v Bludovì, kde je první orientaèní panel. Text
nás seznámí se základními údaji o stezce a na mapì uvidíme
umístìni jednotlivých zastaveni. Od panelu è. 1 vyjdeme po asfaltovém chodníèku smìrem k zámku, kde se dáme doprava a po
50 metrech odboèíme vlevo pøes park, okolo zdìné ohrady zahrady, k panelu è. 2. Na nìm se seznámíme s rostlinami, ivoèichy i ptactvem, kteøí zde ijí. Pokraèujeme pìšinou, která vede
okolo rybníèku, okrajem lesoparku se starými stromy a v místì,
kde lesopark konèí, jdeme pøímo polní cestou k jabloòové aleji
k dalšímu panelu è. 3. Na nìm se dozvíme nìco zajímavého o
nerostu bludovit, který lze nalézt v malém lomu na severní stranì Bludovské stránì. Pak odboèíme vpravo jabloòovou alejí nazývanou Pøíèná. Je to vlastnì høebenová polní cesta, která nám
umoní rozhledy na pohoøí Hrubého Jeseníku a na obec Bludov,
Gryngle a kopec Brusnou. Asi po 380 metrech dojdeme k lesu,
kde je umístìn panel è. 4, který nás seznámí s místní kvìtenou.
Pak procházíme Bludovskou strání a po 400 metrech zastavíme
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Historie Sboru dobrovolných hasièù
v Hanušovicích
3. èást

Hasièská a osvìtová èinnost sboru v roce 1947
V roce 1947 byla sboru dána monost ve 13 pøípadech ukázat
svou hasièskou vyspìlost a pohotovost. A to: 2. 1. hoøelo skladištì pastvináøského drustva v Hanušovicích, 7. 1. zasahoval
sbor pøi poáru Národního domu ve Starém Mìstì, 22. 2. zasahoval sbor pøes nepøízeò poèasí v Nové Vsi, 15. 4. hoøela zemìdìlská usedlost v Kopøivné, 7. 5. se sbor zúèastnil hašení
lesního poáru u Malé Moravy (zde øeditelství státních lesù poukázalo sboru 600 Kès), 21. 5. hoøela zemìdìlská usedlost pastvináøského drustva v Hynèicích na Moravì (zde ocenila
pojišovna Slávie náš sbor èástkou 1 500 Kès), 4. 6. hoøela jedna hospodáøská a dvì obytné budovy ve Vojtíškovì, 6. 9. poár
papírny v Jindøichovì (sbor obdrel odmìnu ve výši 1 500 Kès a
dìkovný dopis), 17. 10. hoøela zemìdìlská usedlost ve

Vlaském. 2. 6., 15. 9. a 14. a 27. 10. byly hašeny lesní poáry
v okolí Hanušovic.
V èinnosti osvìtové také nezùstal sbor pozadu. Dne 1. 2.
uspoøádal maškarní ples v Odborovém domì. 1. a 2. bøezna byla
sehrána divadelní hra se zpìvy „Z èeských mlýnù“ v reii br.
starosty Kláta. Hra byla té sehrána v Dolním Bohdíkovì. 12. a
13. dubna byla sehrána za reie p. faráøe Josefa Slaniny divadelní hra se zpìvy „Madlenka z kovárny“.
Nejvìtší a zároveò nejdùleitìjší bylo poøádání Okresního
sjezdu hasièstva OHJ Šumperk v Hanušovicích dne 6. 7. 1947.
Ji v pøedveèer sjezdu organizoval sbor oslavu Mistra Jana
Husa, kde byla po lampionovém prùvodu s hudbou v parku u
Moravolenu zapálena vatra. Celkový prùbìh okresního sjezdu
hasièstva vyznìl k úplné spokojenosti èinovníkù OHJ i MZHJ.
Za OHJ byli pøítomni br. starosta A. Osladil, br. velitel V. Pavlík, za MZHJ sestra vedoucí en Ondráková.
Sjezdu se zúèastnilo 37 sborù. Hasièský sbor ukázal pøi této
slavnosti obèanstvu i zástupcùm hasièstva organizaèní a výcvikovou vyspìlost.
František Ambroz
(pokraèování pøíštì)

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc øíjen 2015
Zaèátkem mìsíce nastaly velké pøípravy na naši tradièní podzimní akci nazvanou Letecký den. Vyrábìly se kartonové létající talíøe na soutìe, dvanáct modelù jako ceny a té propagaèní do nástìnky.
Vlastní akce se uskuteènila v sobotu 10. øíjna, ji 23. roèník, na školním høišti v Hanušovicích. Zapojilo se 12 dìtí, které soutìily
v rùzných disciplínách i vìkových kategoriích; v nich zvítìzili Matìj, Radek, Adam a v nejstarší pan Pikner.
Ve ètvrtek 15. øíjna jsme øezali a štípali na chatì za Bohdíkovem døíví na chystanou víkendovou akci. Ta se nakonec pro malý zájem neuskuteènila.
V sobotu 24. øíjna jsme zkontrolovali soví budku. Letos v ní ádná sova nezahnízdila, ale usídlili se v ní sršnì. Budku vyèistíme
a brzy na jaøe.
Ve støedu 28. 10. jsem zkontroloval a vyèistil ptaèí budky. Z osmi vyvìšených bylo zahnízdìno letos v šesti, sýkorkami a brhlíky.
V jedné se zahnízdili opìt sršni. Budky bude tøeba nìkteré opravit. Dìti se na schùzce dozvìdìly, jak vypadají budky døevìné a plastové. Hovoøil jsem o výrobì ptaèích krmítek a o tom, jakou potravu je správné ptáèkùm sypat.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi a zástupci p. Jordovi, dále p. Langrovi ml., p. Minolovi, p. Dohnalové, p. Piknerovi, p. Zaèalové a kamarádu Jakubovi Grabovskému.
Vedoucí klubu M. Pecho

Podzim na Vysoké

Naše zdraví (45)

(dokonèení z 5. strany)

V rostlinné øíši zaujímají velmi dùleité místo
zázvorovité rostliny, a to nejen poètem druhù, ale
pøedevším jako cenná koøení a léèivé rostliny. Mezi
ty, u kterých se vyuívá oddenek, patøí kromì oblíbeného zázvoru málo známá kurkuma.
V èínské tradièní medicínì se kurkuma uívá
u více ne 4000 let. Do Evropy se dostala u ve
støedovìku díky arabským obchodníkùm. Pochází
z jiní a jihovýchodní Asie, pravdìpodobnì z Indie
a Vietnamu, kde je také známá jako „lutý zázvor,“
nebo „indický šafrán“. V souèasné dobì se pìstuje
hlavnì v Indii, ale také v Èínì, Vietnamu, Bangladéši, Pákistánu. V menším mnoství ho produkuje i jiní Amerika (Peru) a karibské oblasti
(Jamajka, Haiti). Nejrozšíøenìjší je kurkuma dlouhá, vytrvalá bylina z èeledi zázvorovitých. Má
hlíznatì zduøelý èlánkovitý oddenek, z nìho vyrùstají jednak listy, ale také koøeny.

Akci sponzorsky zajistil MÚ Hanušovice, OÚ Malá Morava, BESIP Šumperk a aluzie a parapety pan Sadil. Okolo 16. hodiny obdreli všichni úèastníci diplom, cukrovinky a drobné dárky. Ceny pøedávala starostka z
Hanušovic paní Vokurková a pan Zboøil. Tím akce ale nekonèila, všichni se
pøesunuli do sportovního areálu k Luíkùm, kde hoøel oheò a zaèalo opékání
klobás a výtvarná èinnost. Dìti malovaly pod vedením paní Strakové na døevìné destièky, které naøezal Ludìk Svoboda. Okolo 19. hodiny odcházeli spokojení úèastníci domù.
V sobotu 10. øíjna v 16. hodin se konalo vítání chalupáøských malých obèánkù v kapli Fr. Schuberta. Narodila se dítka Kateøina Bínová a Ctibor
Rýznar. Byl to ji 6 roèník. Akci pøipravil tradiènì Pavel Reichl s manelkou.
Kulturou pøispìly recitátorky a zpìvaèky Veronika Reichlová a Berenika
Rýznarová. Akci opìt finanènì zajistil OÚ Malá Morava.
Do konce roku 2015 se u nás ještì uskuteèní lampionový prùvod, Mikulášská nadílka a 19. 12. vánoèní koncert ákù ZŠ Bohdíkov. Na Štìdrý den se o
22. hod. v kapli rozezní koledy a nový rok 2016 pøivítáme na centrálním námìstí.
Všem díky za pomoc, a tìšíme se na další shledání.
Jaromír Straka

(pokraèování na 8. stranì)
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SK Silový trojboj Holba

Hanušovice, o. s.
2. mistrovství severní Moravy
v klasickém (RAW) silovém trojboji
bez podpùrných dresù
Dne 24. 10. 2015 se v Ostravì-Vítkovicích konalo
2. MSM v silovém trojboji (RAW) kterého se zùèastnil i náš závodník Lubomír Rùièka který startoval ve
váhové kategorii nad 120 kg. Soutì probíhala v pìkném prostøedí SSK Vítkovice za úèasti 47 závodníkù,
z toho bylo 13 en a 34 muù.
Náš závodník svou kategorii bez problémù vyhrál výkonem v trojboji 675 kg (døep 225 kg, tlak
v lehu 200 kg, mrtvý tah 250 kg) a vybojoval si
úèast na MÈR 2016. Za povšimnutí stojí pøedevším jeho výkon v tlaku v lehu 200 kg, který byl
nejlepším výkonem celé soutìe a splnil tak limit
Mistrovské výkonostní tøídy. Na soutìi padlo i
nìkolik národních rekordù. V absolutním poøadí
náš závodník obsadil velmi pìkné 6. místo.
Na závìr bych rád podìkoval našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu

Naše zdraví (45) - (dokonèení ze 7. strany)
Oddenek obsahuje 1,5–5 % silice, která se vyznaèuje charakteristickou vùní i chutí. Dále obsahuje 6–10 % olejopryskyøice,
její hlavní souèástí je curkumin, který dává plodùm charakteristickou lutavou barvu. Dále je pøítomno asi 4 % pryskyøice,
nejvíce však (asi 50 %) je zastoupen škrob.
Z hlediska tradièní èínské medicíny má kurkuma povahu teplou, chu palèivou, hoøkou. Proto zastavuje bolesti a sniuje hladinu tuku v krvi. Podle domácích léèitelù pùsobí kurkuma proti
vìtšinì civilizaèních chorob. Dobøe léèí zaívací soustavu,
nebo potlaèuje diabetes 2. typu. Dále chrání játra proti poškození a zvyšuje vyluèování luèi. Omezuje zánìty a køeèe luèníku, proto je kurkuma vhodná k uívání pøi luèových kaméncích
a zánìtech. Její konzumace celkovì zvyšuje chu k jídlu a podstatnì omezuje hnilobné procesy v zaívacím traktu, má protizánìtové úèinky a pùsobí proti parazitùm. Proto ho lze pouít i pøi
bolestech bøicha a nadýmání, kolikách, bolestech v krku i boles9

tech zubù. Vìdci pøišli i na to, e podporuje mozkovou èinnost a
tím omezuje rozvoj Alzheimerovy choroby.
Kurkuma má své uplatnìní i v kuchyni. Oddenky se
pouívají jako koøení k pøípravì ostrých omáèek, hoøèice, jsou
jednou z hlavních souèástí kari koøení, worcestrových omáèek a
øady dalších koøenicích smìsí. Díky obsaenému barvivu, které
je rozpustné v tucích a etanolu a je zcela neškodné, se kurkuma
pouívá k barvení másla, sýrù, hoøèice i dalších potravináøských
výrobkù a likérù. Jako koøení je plodina nejvíce oblíbena v Anglii a USA, kde se pouívá do majonéz, pomazánek a rybích salátù, ale také pøi grilování drùbee i vepøového masa. Specifické
postavení má potom kurkuma v indické kuchyni.
Na trhu jsou oddenky dvojího tvaru, kulovité a vejèité. Prodávají se v èerstvém stavu nebo sušené, v druhém pøípadì se oddenky nejdøíve spaøují, loupou a potom se suší. Na trh pøicházejí
celé nebo rozemleté na prášek.
-hp
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