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

Mìsto Hanušovice opìt na
èelních místech
V letošním roce jako kadoroènì probìhla
soutì organizovaná autorizovanou obalovou
spoleèností EKOKOM „O keramickou popelnici 2014“ ve sbìru a tøídìní separovaného odpadu
mezi obcemi a mìsty Olomouckého kraje.
Po propadu ve tøídìní v loòském roce, kdy
naše mìsto skonèilo na 10. místì, je tento rok o poznání úspìšnìjší. V kategorii Skokan
roku jsme skonèili na výborném prvním místì, díky zvýšení meziroèního tøídìní separovaných sloek odpadu.
V hlavní kategorii mezi mìsty jsme se umístili na krásném ètvrtém místì s prùmìrnou výtìností 45 kg na obèana a rok.
Tento výsledek vypovídá, e pro Vás, naše obèany, je dùleité tøídit odpady pro zachování èistoty ivotního prostøedí a samozøejmì i ekonomická stránka není zanedbatelná. Za toto patøí dík nejen Vám obèanùm, ale i firmì JK Morava, která zajišuje svoz
a separaci odpadù v našem mìstì.
Doufám, e i v dalším období se nám podaøí udret tento trend ve sniování odpadù
odvezených na skládku a tak budeme šetøit naše ivotní prostøedí.
Jako malé podìkování za váš pøístup máte monost vyzvednout si v Mìstském informaèním centru sadu tašek na tøídìní odpadu bìhem mìsíce ledna a února.
Dìkuji.
František Ambroz

Zmìny v systému odpadového hospodáøství v letošním roce
Na konci roku 2014 byl novelizován zákon 185/2001Sb., O odpadech, ve kterém
došlo k nìkolika zmìnám, které se dotýkají i nás.
V první øadì došlo ke zpøísnìní poadavkù na separaci odpadù (sklo, papír, plast i
nápojové kartony), kde je jasnì stanovena povinnost tyto tøídit.
Další poadavek vyplývající z tohoto zákona je zajistit oddìlený sbìr kovových
obalù. Vzhledem k tomu, e v našem mìstì je fungující výkup kovù, je monost tyto
obaly odevzdávat pøímo tam a mimo otevírací dobu této sbìrny bude umístìna nádoba
u vstupu, kde bude mono tyto obaly odloit.
V poslední øadì došlo k povinnosti obce zajistit oddìlený sbìr biologicky rozloitelných odpadù. V minulých letech ji byly na sbìrných místech umístìny hnìdé nádoby
pro uloení tohoto odpadu. Vzhledem ke skuteènosti, e tento typ sbìru se neosvìdèil
z nìkolika dùvodù (malá výtìnost, ukládání i jiných druhù odpadu a v poslední øadì i
krádee tìchto nádob), bude pøistoupeno ke zmìnì systému sbìru.
Mìsto Hanušovice vlastní nìkolik desítek typù tìchto nádob, které budou bezplatnì
zapùjèeny obèanùm na základì smlouvy a svoz by probíhal stejným zpùsobem jako u
komunálního odpadu v daných termínech. Tyto nádoby budou v první øadì zapùjèeny
obèanùm v lokalitách, kde ji byly v minulých letech instalovány na veøejných prostranstvích.
Další rozšíøení svozové sítì bude podmínìno zájmem obèanù,vytíeností a ekonomickými prostøedky.
Upøesòující informace budou uveøejnìny v dalším èísle Hanušovických novin a na
Informaèní tabuli mìsta.
František Ambroz
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Pøejeme všem obèanùm
Hanušovic hodnì úspìchù
a osobní pohody
v roce 2015
mìsto Hanušovice spolu s redakcí
Hanušovických novin

Zápis do 1. tøídy
VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na
Zápis do prvních tøíd pro školní rok
2015/2016.
Zápis se uskuteèní v úterý 20. 1.
2015 od 8 hod. do 12 hod. a od 13 hod.
do 16 hod. v budovì základní školy.
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 12. a 13. ledna 2015 v
dobì od 8 hod. do 14 hod. K registraci
doneste s sebou RODNÝ LIST áka a
OBÈANSKÝ PRÙKAZ zákonného
zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
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

Tøíkrálová sbírka
2015
Ji po šestnácté bude probíhat Tøíkrálová sbírka, kterou organizuje Charita
Šumperk. Tøíkráloví koledníci vyjdou
do hanušovických ulic v období mezi
2. a 11. lednem 2015.
František Felner
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
2. jednání - 24. 11. 2014
- schválila program 2. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
24. 11. 2014
- vzala na vìdomí informace o plnìní usnesení
- rozhodla zaslat písemné sdìlení majiteli plynovodu ve vìci
narovnání vztahù s majiteli pozemku pè. 830/1 v kú. Hanušovice, e mìsto Hanušovice bude postupovat dle ji pøijatého usnesení ze dne 14. 7. 2014
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení kácení døeviny na
pozemku pè. 552 v kú. Hanušovice
- schválila darovací smlouvu ve vìci smìny pozemkù mezi
Olomouckým krajem a mìstem Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
návrh urèení pravomocí Rady mìsta Hanušovice k rozpoètovým opatøením
- vzala na vìdomí pravidla rozpoètového procesu mìsta Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 6 v roce 2014 a zapracování
tìchto zmìn do období úèetní závìrky 11/2014
- vzala na vìdomí zápis finanèního výboru ZM a jeho doporuèení schválit navrený rozpoèet mìsta Hanušovice pro rok
2015
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2015
- vzala na vìdomí Závìreèný protokol o výsledku veøejnosprávní kontroly u Hanušovické obchodní, s. r. o.
- neschválila ádost o bezplatný pronájem DK Hanušovice na
uskuteènìní spoleèenské akce
- uloila zpracovat vyjádøení za mìsto Hanušovice k zaslaným námitkám k návrhu Územního plánu mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas s realizací akce – montá svítidla veøejného osvìtlení na ul. Údolní
- rozhodla zveøejnit zámìr o pronájmu nebytového prostoru
na ul. Zábøeská
- vzala na vìdomí ádost o pronájem garáe na ul. Hlavní
- rozhodla o pøidìlení bytu vel. 1+1 na adrese Zábøeská 246 a
2+1 na ul. Hlavní 113, Hanušovice
- rozhodla neprodlouit nájemní smlouvu k bytu od 1. 1. 2015
- schválila ceník za pronájem, poplatky a vstupné pro DK Hanušovice od 1. 1. 2015
- schválila výbìrové øízení, souèást projektu „Dotknìte se
inovací“, realizované ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí návrh programu zasedání Zastupitelstva
mìsta Hanušovice dne 15. 12. 2014
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

- schválila ádost o pøevodu nájemní smlouvy o uívání bytu
v domì èp. 108
- schválila o prodlouení nájemní smlouvy k uívanému bytu
od 1. 1. 2015
- souhlasila se stanoviskem mìsta Hanušovice – udìlení souhlasu – staveništní doprava
- uloila zpracovat obecnì závaznou vyhlášku – zábor komunikace
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit zámìr prodeje èásti pozemku pè. st. v kú. Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zamítnout
ádost o odkoupení èásti pozemku pè. 1346/9 v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu o pronájmu pozemku pè. 37
v kú. Vysoké ibøidovice za úèelem uívání dìtského høištì
- vzala na vìdomí informaci Ministerstva ivotního prostøedí
o návrhu zmìny stávající evropsky významné lokality
CZ0714084 Hadce u buèiny u Raškova
- rozhodla ve vìci nabídky na odprodej pozemkù pè. 2179/4
a 2178/1 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí ohlášení hydrogeologického prùzkumného vrtu na pozemku pè. 1199/1 v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila smlouvu o dílo, týkající se svozu komunálního odpadu (ZŠ a MŠ Hanušovice)
- schválila platový výmìr øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila odkoupení otopné soustavy v bytì è. 2 v domì èp.
113, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila zakoupení kuchyòské linky jako souèást vybavení
bytu è. 2/113
- schválila zakoupení kombinovaného kuchyòského sporáku
jako souèást vybavení bytu è. 2/113
- schválila dodatky k nájemním smlouvám o uívání bytu od 1.
1. 2015 do 31. 3. 2015
- vzala na vìdomí informaci - sdìlení o odstoupení ádosti o pøidìlení bytu na èp. 113
- zamítla ádost ve vìci poadavku zmìny kupní smlouvy bytu
z r. 2005
- rozhodla pøidìlit nebytový prostor – gará na èp. 190
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení rozpoètový výhled mìsta Hanušovice na léta 2016-2017
- vzala na vìdomí informace vedoucí Ekonomického oddìlení
MÚ o pøedpokládaných zmìnách v zákonech
- schválila dodatek è. 2 ke Smìrnici è. 5/20125 o zadávání veøejných zakázek malého rozsahu mìstem Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit, aby
mìsto Hanušovice do svého vlastnictví pøijalo darem èásti pozemkù od obèanù nacházejících se pod chodníkem na ul.
Jesenická
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

3. jednání - 8. 12. 2014
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice dne 8.
12. 2014

Nové parkourové høištì v Hanušovicích - (2)
V prosincovém èísle Hanušovických novin jsme Vás seznámili s webovými odkazy na parkour. Pokud máte chu zaèít nebo pokraèovat v parkourovém cvièení, je dobré zaèít se seznamovat s pojmy, které se vyskytují a pouívají pøi jednotlivých cvicích - pøekonávání pøekáek. Jak jsme minule uvedli, základní seznámení, co je parkour, je na tomto odkazu: http://www.parkour.cz. V
záloce techniky jsou uvedeny pojmy a ukázky. Jen jedno dùleité upozornìní: samozøejmostí tréninku je dostateèná pøedchozí fyzická pøíprava. O fyzické pøípravì pøíštì.
František Felner (zdroj: www.parkour.cz)
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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Vypouštìní balonkù s dìtskými pøáníèky Jeíškovi
Dne 12. 12. 2014 se u Pivovarské restaurace konala celorepubliková akce „Vypouštìní balonkù s dìtskými pøáníèky Jeíškovi“ a
pokus o rekord poètu vypuštìných balonkù v jeden okamik. V Hanušovicích tuto akci poøádal spolek K2 Hynèice s øadou dobrovolníkù, kteøí se ochotnì zapojili do organizace akce.
V našem mìstì se podaøilo na pokyn z rádia Impuls v jeden okamik vypustit 98 ks balónkù.
Adobrá vìc se podaøila! Èeské nebe zaplavilo 103 738 balónkù s pøáníèky a spoleènì jsme tedy pøekonali rekord z roku 2008. Dìkujeme všem zúèastnìným a pøejeme, a se vysnìná pøání splní.
-ic

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci Malá Morava,

PRONAJMU èásteènì zaøízený,

nájem 2.600 Kè + ink. Tel. 776134582.

drustevní byt 2+ KK, se zaskleným balkonem,
ve 3. poschodí panelového domu
s výtahem, v Hanušovicích.
Mìsíèní nájem vèetnì poplatkù
5.500,-Kè + elektøina. Vratná kauce 10 000,- Kè.
Volný od 1. 1. 2015

Pronajmu byt 3+1 v zatepleném domì po celkové
rekonstrukci na Zábøeské ulici v Hanušovicích.
Byt je ve 4. patøe, volný ihned.
Cena dohodou, tel. 583 231 709, 608 304 842.

tel.: 604 625 748

Naše zdraví (34)
Témìø v kadé domácnosti se o nedávných vánoèních svátcích linula pøíjemná vùnì vanilky. A o ní si dnes povíme nìkolik zajímavostí.
Vanilkový lusk skrývá øadu pøekvapení. Ne kadý ví, e jde o nìnì kvetoucí orchideje z Mexika. Dokonce ani tento obvykle
pouívaný výraz lusk se nepouívá správnì. Malièká èerná semínka, která dokáou provonìt naše obydlí, se toti schovávají v tobolce.
Po staletí byl vanilkovník plocholistý endemitem, to znamená, e rostl na jediném místì na svìtì. Z jeho vùnì se mohli radovat
pouze Toltékové a Aztékové. Pokusy pìstovat vanilku jinde ztroskotaly. Ptáte se proè? Rostlinu toti opylují pouze vèely rodu Melipona ijící výhradnì na území jihovýchodního Mexika. Navíc to u kadého kvìtu musí stihnout za jediný den. Tento druh orchidejí
toti kvete pouhých ètyøiadvacet hodin, a pokud bìhem této doby není opylován, nevytváøí plody, tedy ony tobolky plné voòavé
døenì a semínek.
A do poloviny devatenáctého století trvalo, ne pøišli lidé na umìlý zpùsob opylování. Teprve tato schopnost otevøela vanilce
cestu se do jiných èástí svìta. Dnes se vanilkovníkùm daøí zejména na ostrovech v tropickém pásmu, na plantáích èasto v kombinaci s cukrovou tøtinou. Celá polovina svìtové produkce dnes putuje k zákazníkùm z Madagaskaru, pouhých 10 % z pùvodní pravlasti
Mexika.
Všichni kuchaøi a cukráøi na svìtì vìdí, do èeho vanilku pøidat, aby jejich výtvor dostal tu správnou vùni a chu. Nejvíce se snad
proslavila ve zmrzlinì. Vanilková se stala svìtovým hitem a patøí jednoznaènì k nejoblíbenìjším na svìtì. Vanilka se dále pøidává do
dezertù, domácího cukroví, èokolád, dortù, ovocných pohárù a zkrátka do všeho, kde se její aroma hodí. A není divu. Vyslouila si
toti pøídomek vlídná bylina, protoe zklidòuje nervy a pozitivnì ovlivòuje kardiovaskulární soustavu èlovìka.
Ale pozor, vìdci dlouho bádali, jak nahradit tato vzácná semínka. A podaøilo se. Vyrobili syntetický vanilin, který se vyznaèuje
pomìrnì ostrou chutí a jeho vùnì není zdaleka tak jemná. Zajímavý je i fakt, e z umìlých náhraek se pravé vanilce nejvíc blíí derivát ethylvanilin, patentovaný výsledek bádání èeskoslovenských vìdcù z poloviny minulého století.
A ještì jednu perlièku na závìr. Nejvìtšími svìtovými odbìrateli vanilky byli a jsou výrobci kokakoly a pepsikoly. Kdy v roce
1985 pøešly tyto firmy na syntetický vanilin, spadly ceny pravé vanilky natolik, e to málem zpùsobilo zhroucení národního hospodáøství na Madagaskaru. Konzumenti koly však nové nápoje nepøijali, výrobci se vrátili k pùvodní receptuøe a Madagaskar opìt
finanènì oil.
-hp
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Kosmetièka LUCIE HEÈKOVÁ se na Vás tìší!
Od ledna 2015 kadý ètvrtek provozuje kosmetické sluby
v Relaxaèním centru Andìlka, Školní 252, Hanušovice.
Objednávky 731 250 281

Pozor!
Rozšíøení doby ordinace
praktické lékaøky
pro dìti a dorost
Váení spoluobèané, oznamujeme vám, e praktická lékaøka pro dìti
a dorost MUDr. Eva Hejlová rozšiøila své ordinaèní hodiny na ZS
v Hanušovicích od 1. 11. 2014 takto:
Pondìlí
13.30-15.00 hod.- nemocní
Úterý
13.30-15.00 hod.- nemocní
Ètvrtek
8.00-9.30 hod. nemocní
10.00-11.00 hod.
poradna pro matky a kojence
11.00-12.00 hod.
preventivní prohlídky
Mladá architektka koupí starší
rodinný dùm k rekonstrukci.
Tel: 734 622 739

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2015

Jubilea
V mìsíci lednu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Anna Friedrichová,
Kvìtoslava Grmelová,
Jaroslava Scholzová, Ludmila
Havlínová, Jarmila Jarošová a
Svatava Staòková;
pánové ¼udevít Vaškoviè,
Josef Horáèek, Jiøí Kadlec,
Vladimír Hrbáè, Miroslav Šula,
Stanislav Beil, Jiøí Janeèek,
Vladimír Sirùèek, Pavel
Brázda, Vladimír Warenich a
Bedøich Ïopan.
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

„Vydal ses cestou, jí chodí kadý sám,
jen dveøe vzpomínek jsi nechal dokoøán.
Dík za to, èím jsi nám v ivotì byl,
dík za kadý den, jen jsi pro nás il.“

Dne 23. ledna 2015
si pøipomeneme
14. smutné výroèí úmrtí našeho
tatínka a dìdeèka,

Rodièovská rada informuje
ZŠa MŠHanušovice– èerpánírodièovskýchpøíspìvkùveškolnímroce2013/2014
V uplynulém školním roce bylo na rodièovských pøíspìvcích ákù základní a mateøské školy vybráno 33 240,- Kè. Mateøské škole bylo pøedáno 4 200,- Kè, základní
škole 15 000,-Kè, poèítaèová uèebna dostala 8 400,- Kè, pøíspìvky obdrely té K2
Hynèice, o. s. a Taneèní krouek Jindøichov. Z celkové èástky bylo vyèerpáno 30 600,Kè, zùstatek na pokladnì byl 4 049,- Kè.
Základní škola pøíspìvek vyuila napøíklad na divadelní pøedstavení a koncerty,
vybavení a dopravu sportovcù zastupujících školu na sportovních soutìích, dopravu
na soutìe a exkurze apod.
-rr

Zahrádkáøi schùzovali
V sobotu 22. listopadu se sešli hanušoviètí zahrádkáøi v Domì kultury na Slavnostní
schùzi místního Zahrádkáøského svazu.
Tradiènì vdy ke konci roku se zahrádkáøi sejdou, aby spoleènì zhodnotili svoji èinnost za uplynulé období. Za slušné úèasti èlenù, rodinných pøíslušníkù a hostù, vèetnì
starostky mìsta paní Vokurkové, všechny pøítomné jménem výboru ZS pøivítal místopøedseda p. Holínka. Po schválení programu schùze pøednesl zprávu o èinnosti za rok
2014 pøedseda p. Rajnoha. Práci zahrádkáøù na osadách hodnotil celkem kladnì, i kdy
se opìt objevily problémy s nìkterými èleny, kteøí se ne právì vzornì starají o pronajaté
zahrádky a tím porušují stanovy Svazu. Dobøe hodnotil i zájezd, který Výbor ZS uspoøádal pro své èleny. Spokojenost byla s návštìvou výstavy Zemì ivitelka v Èeských
Budìjovicích a okolních pamìtihodností. Dále si zahrádkáøi schválili plán práce na následující rok a vyslechli zprávu pokladní p. Berlínské a revizní zprávu ing. Synka.
V závìru schùze probìhla volba nového vedení Zahrádkáøského svazu a èlenù
výboru. Po tøiceti letech ve funkci pøedsedy konèil ze zdravotních dùvodù p. Rajnoha,
dále ukonèili práci ve výboru místopøedseda p. Holínka, pokladní p. Berlínská a jednatelka p. Lešingrová. Na jejich místa byli èlenskou schùzi zvoleni noví funkcionáøi. Novým pøedsedou se na další období stal p. Marek Josef, pomáhat mu budou p.
Aschenbrenner, p. Suchánková a p. Bergmann.
Po diskuzi, kde se øešily aktuální problémy zahrádkáøù došlo na slavnostní okamik.
Dlouholetý pøedseda ZS p. Ernest Rajnoha obdrel Èestné uznání a podìkování za
obìtavou práci pro zahrádkáøe v Hanušovicích. Kromì vìcného daru v podobì dárkového koše mu ještì všichni pøítomní podìkovali dlouhým potleskem ve stoje.
Po ukonèení schùze zahrál k tanci a poslechu p. Sklenáø ze Skleného. Nechybìla ani
tradièní tombola, do které svými dary pøispìli podniky, firmy, podnikatelé a soukromé
osoby. Výbor ZS ještì jednou touto formou dìkuje za dary do tomboly.
Za poøadatele, -hp

Vzpomínka
Dne 8. 1. 2015 vzpomeneme 25. výroèí,
co nás opustil náš milovaný tatínek,
pan Vladimír Srba.
Vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínáme
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu
Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou, dcery
Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Dne 19. ledna 2015 vzpomeneme ji 25. výroèí, kdy
nám odešel manel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Jiøí Kovalèík.
S láskou vzpomínají manelka, synové Jiøí a Petr
s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Pøed nìkolika lety jsme si povídali o nejvìtším bulharském
klášteru Rilském, dnes se projdeme historií i souèasností menšího, ale o to zajímavìjšího. Pùjde o Baškovský monastýr.
Klášter leí v Rodopském pohoøí nedaleko Plovdivu a zaloili
ho gruzínští bratøi Grigorij a Abasi Bakurijanovi v roce 1083. Byli
to váleèníci, kteøí za své sluby obdreli rozsáhlé pozemky a rozhodli se na nich zaloit duchovní centrum. Zprvu byl klášter jakousi gruzínskou enklávou, mnichy se zde mohli stát pouze
Gruzínci. Tak jak probíhaly gruzínsko-bulharské války, byl klášter støídavì v rukou jednoho èi druhého. Teprve car Ivan Alexander upevnil bulharskou vládu nad Rodopami, povolal bulharské
mnichy a sám financoval rozvoj kláštera. Po tureckých válkách a
osmanské okupaci klášter velice utrpìl, vìtšina budov byla znièena. Z kláštera se pak stalo na dlouhá desetiletí støedisko øecko-pravoslavné vzdìlanosti. Odtud se šíøila náboenská
literatura, ale i bulharské povìdomí, jazyk, písemnictví i staré lidové tradice utiskovaného bulharského lidu po cele zemi. Své
místo kulturního centra si monastýr podrel i za doby bulharského národního obrození.
Dnešní podoba kláštera odpovídá pøestavbì ze sedmnáctého století. Roku 1604 byl postaven hlavní kostel Svaté Bohorodièky. Dodnes se v nìm zachovaly pùvodní nástìnné malby.
Nejcennìjší fresky jsou ale v kostelíku Sveti Nikola, který stojí
na jiním nádvoøí. Malby dokonèené v roce 1840 jsou nejlepším
dílem mistra Zachariho Zografa a právì na nì se jezdí dívat tu-

Toulky po okolí
Pøed pùl rokem, 26. èervna 2014 bylo v Lošticích otevøeno
nové Muzeum olomouckých tvarùkù. O novou expozici se zaslouila spoleènost A.W., výrobce slavného a jediného pùvodního èeského sýra.
Muzeum vzniklo v prostorách budovy stojící vedle výrobny
tvarùkù. Jen stavební investice pøišla na 14 miliónù korun, padesát procent z této sumy pokryla dotace z Regionálního operaèního programu (ROP). Pùvodní muzeum, o kterém jsme si
kdysi dávno také povídali, bylo otevøeno v roce 1994, sídlilo pøímo v areálu výrobny. Tìšilo se mimoøádné pøízni návštìvníkù
z tuzemska i ze zahranièí, ale v dosavadních prostorách ji nebylo podle majitelù schopno poskytnout nejen vyšší komfort, ale
ani prezentaci rozsáhlého sbírkového fondu na úrovni moderního výstavnictví. To nové tak v modernì pojatých expozicích
pøedvádí prùøez historií Olomouckých tvarùkù od nejstarších
pramenù a do souèasnosti. Muzeum je bezbariérové, forma individuálních prohlídek dá kadému monost výbìru prohlídky
podle zájmu a èasových moností. Všechny exponáty mají popisky v èeském jazyce, v kadé místnosti je mono naèíst pomocí QR kódù základní informace o konkrétní expozici také
v nìmèinì a angliètinì.
Vstup do muzea zaèíná v bývalých stájích, kde návštìvník
vstoupí do Velkého pøíbìhu, který vypráví o historii Olomouckých tvarùkù a rodu Wesselsù. Zaèíná prvními zmínkami
o jejich výrobì dobovými fotografiemi. Dál pak volnì sleduje li-
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risté, umìlci a znalci umìní z celého svìta. Pro toho, kdo dnes
vstoupí tìkou branou pobitou elezem do celého komplexu, se
otevøe nádvoøí plné vysokých kvìtin. Voda z horských pramenù
vyvìrá v nìkolika kašnách a mìlkými kanály protéká napøíè dvorem. Uprostøed rozeklaných skal pùsobí klášter jako rajský ostrov. Klášterní ivot se tu nezastavil ani v dobách osmanského
panství, ani v dobì socialismu. Kadý den svolává vousatý mnich
v èerné sutanì vìøící do chrámu. Kladívkem zlehka naklepává
èernou la a poselství zakonèuje mohutným úderem na ohnuté
elezo. Vysvìtlení, proè to dìlají právì tak, je jednoduché.
Køesanùm dlouho nebylo v Osmanské øíši dovoleno zvonit na
zvony, proto se uchýlili ke klepání na døevo. Pøestoe klášter u
dávno zvony má, starý zvyk zùstal.
Mají zde i zázraènou ikonu – gruzínskou madonu. Pochází ze
14. století a podle legendy je jejím tvùrcem samotný apoštol
Lukáš. Obraz byl darem gruzínských mnichù. Podle legend se
apoštol údajnì pohyboval sám od sebe mezi klášterem a nedalekou skálou, plál jasným plamenem a konal zázraky. I v klášteøe
prý léèil a uzdravoval nemocné a chromé. Pøi výroèní slavnosti
Nesení ikony ji procesí mnichù a poutníkù vynáší z kláštera a na
krátkou dobu ji pøenesou na pùvodní místo ve skalní kapli, které jí
podle staré povìsti náleelo.
-hp

ããã

nii výroby od zpracování tvarohu, formování a koupání tvarùkù, a po jejich balení vèetnì funkèní stloukaèky na bednièky. Velký pøíbìh je ojedinìlý i tím, e ukazuje dobu, kdy se
výroba ruèní mìnila na strojní, se kterou zaèal právì ze Aloise
Wesselse (podle nìho se firma jmenuje) – Karel Pivný. Na osudu jednotlivých osobností demonstruje expozice poèátky výroby tvarùkù pøes dobu pøed první svìtovou válkou, kdy se
èlenové rodu Wesselsù stali jejími nejvìtšími výrobci. Druhé
poschodí otevírá dobová pracovna Karla Pivného, další místností je retro „Sokolské kino Loštice“, kde se promítají filmy o
výrobì a historii Olomouckých tvarùkù. Následuje místnost,
ve které jsou umístìny originály formovacího a koupacího stroje z 20. století. Zde je i rekapitulace historie výroby tvarùkù v
Lošticích na èasové ose. Ta konèí dobou socializace a souèasnou výrobou. Té je pak vìnována samostatná místnost, ze které
se dostanete do galerie fotografií ukazující promìny závodu od
restituce v roce 1990 a po souèasnost. Podstatné je i to, e prohlídka muzea konèí pøímo pøed vchodem do prodejny, kde si
mohou návštìvníci muzea vybrat z celého sortimentu, který firma A.W. svým zákazníkùm nabízí.
Muzeum je pro návštìvníky otevøeno v období od 30. èervna
do 1. øíjna a to dennì od 9.00 do 17.30 hod. Cena vstupného je
pro dospìlé 50,- Kè, slevnìná vstupenka pro seniory, dìti nad
6 rokù, studenty a ZTP je za 30,- Kè, rodinná vstupenka pøijde
na 90,- Kè.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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MORAVSKÁ POHRANIÈNÍ DRÁHA
Ve ètvrtek 4. 12. 2014 se v Pivovarské restauraci v Hanušovicích sešli èlenové Klubu „Moravská pohranièní“ na své výroèní
schùzi k projednání aktuálních otázek své èinnosti.
Klub „Moravská pohranièní“ je volné uskupení eleznièáøù, pøátel eleznice i cestujících v úseku nìkdejší Moravské pohranièní
dráhy a jeho cílem je dosáhnout obnovení trvalého plného provozu osobních vlakù na trati Hanušovice-Dolní Lipka a Moravský
Karlov-Štíty, který zde byl bohuel zastaven dne 11. prosince 2011.
Èlenové klubu zde rovnì rozhodli vzít pod svá ochranná køídla i tra Hanušovice-Staré Mìsto pod Snìníkem, kde pravdìpodobnì v nepøíliš vzdálené budoucnosti hrozí podobný smutný osud.
Více na http://www.moravska-pohranicni.cz/
Petr Fiedler

Popis k fotce: strojvedoucí depa Šumperk pánové Ruprich a
Gronych (oba ji dùchodci), dále strojvedoucí pan Severa a výpravèí st. Dolní Lipka pan Arnošt Juránek, jeden ze zakládajících èlenù klubu a duše celého projektu.

Popis fotce: zleva pochùzkáø TO Letohrad pan Veselý, návìstní technik SSZT Hanušovice pan Fiedler a další ze zakládajících èlenù klubu, strojvedoucí depa Šumperk pan Tomáš John.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc listopad 2014
Na schùzce v úterý 4. 11. se chlapci dozvìdìli, jak správnì postupovat pøi výrobì ptaèích budek. O týden pozdìji byla øeè o rùzných typech ptaèích krmítek a také o tom, èím správnì ptactvo krmit a èím nikoli. Podle modelu si chlapci vyrobili svá krmítka.
V sobotu 8. 11. jsme podnikli výpravu do Leštiny u Zábøehu. V místní sokolovnì poøádali skauti soutìe v deskových stolních
hrách. Sešlo se tu asi osmdesát nadšených dìtí i dospìlých. Fotky z této akce lze zhlédnout na www.shawnee.unas.cz (3. skautský
oddíl Shawnee Zábøeh – deskové hry).
V pùli mìsíce probìhl velký úklid. Oèistili jsme a natøeli elezné pøíèky provazového ebøíku, který pouíváme pøi èištìní velké
soví budky, která je asi 7 m vysoko.
Bìhem listopadu se chlapci uèili vázat další základní uzly. Svou zruènost a rychlost ovìøovali mìøením èasù úvazù jednotlivých
uzlù. Dále si chlapci na schùzkách zahráli rùzné soutìe a hry. V rámci akce Krotitelé duchù probìhl v lese boj o fáborky, boj s papírovými míèky, boj „s duchy“ a nakonec boj o plamen svíèky.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil Pepa, blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho
Mgr. Lucie Vilímková, LL.M. advokátka se sídlem v Horní Lipové 260, 790 63 Lipová-láznì
nabízí poskytování právních slueb z oblasti generální praxe - sepis alob a zastupování v soudním øízení, pøevody
nemovitostí, vymáhání pohledávek, obchodnìprávní problematika - zakládání, zmìny obchodních korporací, problematika
rozvodù a vypoøádání spoleèného jmìní manelù, rodièovská zodpovìdnost, správní øízení, obhajoba v trestních vìcech, atd.
V pøípadì potøeby pøijedu za Vámi.
kontakt: tel. 605 545 575, e-mail: ak.vilimkova@gmail.com
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Setkání rodièù vycházejících ákù se zástupci støedních škol v hanušovické škole
Ji k tradièní akci školy patøí kadoroèní setkání rodièù vycházejících ákù 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 Jeseník, SŠ gastronomie a farmáøství Jeseník,
Gymnázium 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, SOŠ Litovel, SPŠ a SOU Unièov, Prùmyslová støední škola Letohrad a SŠ obchodu, øemesel a slueb amberk.
Úvodní slovo na této pøehlídce støedních škol patøilo øediteli školy – panu Františku
Felnerovi. Poté výchovná poradkynì paní Vladimíra ídková pøiblíila rodièùm pilotní ovìøování pøijímacího øízení na základì centrálnì zadávaných jednotných testù z
èeského jazyka a literatury i matematiky jako souèást pøijímacího øízení na obory
støedního vzdìlání ukonèené maturitou. Seznámila zúèastnìné rodièe s novými pøihláškami na støední školy a vysvìtlila zpùsob jejich vyplòování. Následnì je rozdala
spolu se zápisovými lístky a vzory pro jejich vyplnìní. 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 i s uplatnìním zvolených oborù v praxi s výhledem na získání zamìstnání
pro své dìti v našem regionu.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Výstava obrazù
Na pøelomu listopadu a prosince 2014 uspoøádal svoji autorskou výstavu obrazù v Domu kultury v Hanušovicích pan
Patrik Pekaø, hanušovický rodák, který v letošním roce zvítìzil v soutìi amatérských umìlcù „E-moce“ právì v kategorii amatérských malíøù. Za svoji osobu mohu prohlásit, e
výstava Patrika Pekaøe se vydaøila a jeho obrazy se mi líbily.
Pro ètenáøe Hanušovických novin pøedkládám ukázku z
jeho díla, na fotografii èíslo 1 je právì vítìzný obraz v uvedené soutìi pod názvem „Voda“.
Petr Fiedler

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2015

podatelna@mu-hanusovice.cz

8

aĂDa,ĂŶƵƓŽǀŝĐĞinformuje
k 31. 12. ϮϬϭϰũƐŵĞƵŬŽŶēŝůŝƉƌŽũĞŬƚƐ ŶĄǌǀĞŵǀůĄĚŶƵĨǇǌŝŬƵĂĐŚĞŵŝŝ- ,Zs ͊͊͊,
ƌĞŐ͘ē͘͘ϭ͘Ϭϳͬϭ͘ϭ͘ϮϲͬϬϮ͘ϬϬϵϳ
WƌŽũĞŬƚ͕ ŬƚĞƌǉ ďǇů ƐƉŽůƵĨŝŶĂŶĐŽǀĄŶ ǀƌŽƉƐŬǉŵ ƐŽĐŝĄůŶşŵ ĨŽŶĚĞŵ Ă ƐƚĄƚŶşŵ ƌŽǌƉŽēƚĞŵ ĞƐŬĠ
republiky, jsme realizovalŝƉƌŽǌǀǉƓĞŶşǌĄũŵƵŶĂƓŝĐŚǎĄŬƽŽƉƎĞĚŵĢƚǇĨǇǌŝŬǇĂĐŚĞŵŝĞ͘şŬǇƌŽǌƓşƎĞŶş
ǀǌĚĢůĄǀĂĐşĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵƽ ƚĢĐŚƚŽ ƉƎĞĚŵĢƚƽ Ă ĞǆŬƵƌǌş ũƐŵĞ ƐĞ ƐŶĂǎŝůŝ ǌĂƚƌĂŬƚŝǀŶŝƚ ǀǉƵŬƵ Ă ƉƎŝůĄŬĂƚ ũĞ
k ƉƎşƌŽĚŽǀĢĚŶǉŵŽďŽƌƽŵ͘
ĢŚĞŵƓĞƐƚŶĄĐƚŝ ŵĢƐşĐƽũƐŵĞǀǇƚǀŽƎŝůŝǀǉƵŬŽǀĠƉƌŽŐƌĂŵǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŵĞŽǀĢƎŽǀĂůŝďĢŚĞŵƉƌŽũĞŬƚŽǀĠŚŽ
ĚŶĞ͕ƵƐŬƵƚĞēŶŝůŝũĞĚĞŶĄĐƚ ĞǆŬƵƌǌşƉƌŽǎĄŬǇϲ͘Ăϴ͘ƚƎşĚĂǌŵŽĚĞƌŶŝǌŽǀĂůŝƵēĞďŶǇĚŽƚēĞŶǉĐŚƉƎĞĚŵĢƚƽ
ŶŽǀǉŵŝƉŽŵƽĐŬĂŵŝ͕ƉŽŬƵƐŶǉŵŵĂƚĞƌŝĄůĞŵĂŶĄďǇƚŬĞŵ͘
Ğ ǌƉĢƚŶǉĐŚ ƌĞĂŬĐş ŶĂ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĂŬƚŝǀŝƚǇ ũĞ ǌƎĞũŵĠ͕ ǎĞ ǎĄĐŝ ǀşƚĂũş ǌƉĞƐƚƎĞŶş ǀǉƵŬy v ƚĢĐŚƚŽ ;ƉƌŽ ŶĢ
ŵŶŽŚĚǇͿŶĄƌŽēŶĢũƓşĐŚƉƎĞĚŵĢƚĞĐŚ͘sĢƎşŵĞ͕ǎĞǌĂƎĂǌĞŶşŵŶŽǀĢǀǌŶŝŬůǉĐŚƉƌĂĐŽǀŶşĐŚůŝƐƚƽĂƐďŽƌŶşŬƽ
ĚŽǀǉƵŬǇǌǀǉƓşŵĞǌĄũĞŵŽĨǇǌŝŬƵĂĐŚĞŵŝŝƚşŵ͕ǎĞƐĞǎĄĐŝďƵĚŽƵƵēŝƚŚƌĂǀǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͘

FOTODOKUMENTACE Z WZK:<dKs|,<1 Kd<h
a<K>E1,O ROKU 2014/2015

^d\E1a<K>>K'/^dIKY A CHEMIE, OLOMOUC, U HRADISKA 29

E^d>^<K^͘Z͘K͕͘ sKKZdK^K>KMOUC, S.R.O.

MIELE TECHNIKA S.R.O.

W\ZWs1sKE1><dZZE>Kh,^dZE

KE\:Ks/<^dZK:1ZNA, A.S.

sz<Kha:d^/^ ED/,Zs|Wp^KhE1
sz>had/<\1Ks<h

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ϭ͘EĄǌĞǀĂƵƚŽŵŽďŝůŽǀĠƐŽƵēĄƐƚŬǇ͕ǀĞŬƚĞƌĠƐĞŶĂĐŚĄǌşŬǇƐĞůŝŶĂƐşƌŽǀĄ
Ϯ͘sǉďƵƓŶŝŶĂǀǇƌŽďĞŶĄ z ŬǇƐĞůŝŶǇĚƵƐŝēŶĠ
ϯ͘>ĄƚŬĂ͕ŶĂũĞũşǎůĞƉƚĄŶşƐĞƉŽƵǎşǀĄ,&
ϰ͘sǇƵǎŝƚşŬǇƐĞůŝŶǇƐŝƎŝēŝƚĠũĂŬŽůĄƚŬǇǀ ƉŽƚƌĂǀŝŶĄƎƐƚǀş
ϱ͘ƌƵŚǀŽĚǇ͕ǀĞŬƚĞƌĠũĞŬǇƐĞůŝŶĂƵŚůŝēŝƚĄ
ϲ͘ƌƵŚƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽƐ ŽďƐĂŚĞŵŬǇƐĞůŝŶǇĐŚůŽƌŶĠ
ϳ͘^ƉŽůĞēŶĠǀǇƵǎŝƚşŬǇƐĞůŝŶǇƐşƌŽǀĠŝĚƵƐŝēŶĠ
ϴ͘>ĄƚŬǇ͕ŬƚĞƌĠǀĞǀŽĚĢŽĚƓƚĢƉƵũşŚǇĚƌŽǆŝĚŽǀǉĂŶŝŽŶ
TAJENKA

KWKs EKd<z͕ W1^DEKW>GKd:E<zWKd:E<KhKW>Gdyd

ůĞŬƚƌŝĐŬǉƉƌŽƵĚƐĞŵĢƎşǀ ĂŵƉĠƌĞĐŚ
sŽĚŶşĞůĞŬƚƌĄƌŶǇƉĂƚƎşŵĞǌŝĞůĞŬƚƌĄƌŶǇǀǇƵǎşǀĂũşĐşŶĞŽďŶŽǀŝƚĞůŶǉ
zdroj energie
ĂƚĞƌŝĞũĞƐůŽǎĞŶĄǌ ŶĢŬŽůŝŬĂēůĄŶŬƽ ;ŶĞďŽĂŬƵŵƵůĄƚŽƌƽͿ
ƚŽŵŽǀĄ ĞůĞŬƚƌĄƌŶĂŶĞŵĄǎĄĚŶĠŶĞǀǉŚŽĚǇ
KƉƌŽƵĚƵŵůƵǀşŵĞƉŽƵǌĞǀ souvislosti s ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵƉƌŽƵĚĞŵ
EĂƉĢƚşǀ ǌĄƐƵǀŬĄĐŚũĞƵŶĄƐĂǀ ĐĞůĠǀƌŽƉĢϯϮϬs
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TAJENKA

Ǉů ƚŽ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ ĨǇǌŝŬ Ă ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘, ƉŽĚůĞ ŬƚĞƌĠŚŽ ũĞ ƉŽũŵĞŶŽǀĄŶĂ ũĞĚŶŽƚŬĂ elektriĐŬĠŚŽ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘

sKyWKWh>/Ea/,<p K^D/>1/>Kͬh:>KD

K^D/E>1/>K

ΎƐƚƌŽũĞ͕ĐŽǀǇƌĄďĢůǇƐŽƵēĄƐƚŬǇ

* VƓĞĐŚŶŽ ƐĞŵŝůşďŝůŽ

* ůşďŝůŽƐĞŵŝǀƓĞĐŚŶŽĂŚůĂǀŶĢŵĢǌĂƵũĂůŽ͕ũĂŬ
ŶĄƐƉƌŽǀĄǌĞůŝĂƉŽǀşĚĂůŝƐŝƐŶĄŵŝ

* BǇůŽƚŽƐƵƉĞƌ͕ǀǇĚĂƎĞŶǉĚĞŶ͕ǀǇĚĂƎĞŶĄĞǆŬƵƌǌĞ,
aƐŝŶĞũůĞƉƓş͕ĐŽďǇůĂ

ΎǀǉƌŽďĂƌƽǌŶǉĐŚƐŽƵēĄƐƚĞŬ

* DŽǎŝǀŽƚĂŵĄŵũŝŶĠƉůĄŶǇ.

ΎůşďŝůĂƐĞŵŝƉƎĞĚŶĄƓŬĂĂĨŝůŵ͕ŶĄĚƌǎĞďǇůǇ
ƉƎĞŶĄĚŚĞƌŶĠĂƉƎşƌŽĚĂũĞƓƚĢŚĞǌēş, jĞůŝŬŽǎũƐĞŵ
ŵĂůǉƉƎşƌŽĚŽǀĢĚĞĐ͕ƚĂŬŵĢǌĂƵũĂůĂŚŽƌŶşŶĄĚƌǎ͕
ďǇůƚĂŵŬƌĄƐŶǉǀǉŚůĞĚŶĂŬƌĂũŝŶƵ͕ŬƚĞƌĄǀǇƉĂĚĂůĂ
ũĂŬŽǌWĄŶĂƉƌƐƚĞŶƽ͕ũĞƓƚĢƚǇĞůĨǇĂŽƌŬǇ
ΎĚƌĂŚĠƐƚƌŽũĞĂƌŽǌůŽŚĂĨŝƌŵǇ
h:>D E <dZWK/;WZKsE1
\E1ͿsE&/ZD WZK͍

>a1EKZz

ΎƐǀĄƎĞē

* ĞǆŬƵƌǌĞƐĞŵŝůşďŝůĂĂĚĄǀĄŵƉĂůĞĐŶĂŚŽƌƵ

* ůşďŝůƐĞŵŝǀĞĚŽƵĐş͕ďǇůƐŬƌŽŵŶǉĂƉƌĂĐŚĂƚǉ

* ǀĞůŵŝƉĢŬŶǉǌĄǎitek

* ŶŽũĄďǇĐŚĚĢůĂůĂǌĄƐŬŽŬ

* ŵŽĐƐĞŵŝƚŽůşďŝůŽ͕ŵŽŚůŝďǇĐŚŽŵũĞǌĚŝƚēĂƐƚĢũŝ
ŶĂƚĂŬŽǀĠĞǆŬƵƌǌĞ

* ŽďƌĄďĢēŬŽǀƽ- ǀĞůŬĄďƵĚŽƵĐŶŽƐƚ
* ƎĞĚŝƚĞů͕ƉƌŽƚŽǎĞƚŽŵƵƓĠĨƵũĞ
* ǌĂƵũĂůĂŵĢƉŽǌŝĐĞ͕ũĂŬũĞǌĚŝůŝƐƚĢŵŝŵĂůǉŵŝ
ǀŽǌşŬǇ

WZK:<dz>Z>/KsE1<zsZKW^<Dh^K/>E1Dh&KEh
^ddE1DhZKWKdhZ͘

