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

Mìstská policie informuje
Mìstská policie Hanušovice reaguje na problematickou situaci, ke které dochází pøi
provozu na pozemní komunikaci, zejména v dobì zaèátku školní docházky pøed budovou školy a na ulici Hlavní. Jedná se zde o netrpìlivé rodièe a pøátele školy, kteøí nejsou
schopni a ochotni vyuít pro nastoupení a vystoupení jejich ratolestí parkovištì pøed
domem èp. 143 (budova, ve které se nachází Èeská spoøitelna, a. s.). Radìji zastavují a
parkují vozidla buï pøímo na ulici Hlavní, nebo na vjezdu do základní školy, kde následnì dochází k blokování celého transitního dopravního spojení pøes Hanušovice.
Øidièi si toti neuvìdomují, e v tìchto pøípadech se dopouštìjí zejména tìchto
pøestupkù:
Dle § 27, ze zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
(1) Øidiè nesmí zastavit a stát
c) na pøechodu pro chodce nebo na pøejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší ne
5 m pøed nimi,
k) ve vzdálenosti kratší ne 5 m od zaèátku a konce vodorovné dopravní znaèky „Podélná èára souvislá“ nebo nástupního ostrùvku tam, kde by mezi touto dopravní znaèkou nebo nástupním ostrùvkem a vozidlem nezùstal volný alespoò jeden jízdní pruh
široký nejménì 3 m,
n) pøed vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo lesní cesty nebo z místa leícího mimo pozemní komunikaci,
s) na jiných místech, kde by tím byla ohroena bezpeènost provozu na pozemních
komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
Následnì za nedodrení výše zmínìného paragrafu je øidiè øešen dle § 125c, odst. 1,
písm. k) „Fyzická osoba se dopustí pøestupku tím, e v provozu na pozemních komunikacích jiným jednáním, ne které je uvedeno pod písmeny a) a j), nesplní nebo poruší
povinnost stanovenou v hlavì II tohoto zákona.“ Za toto hrozí øidièi sankce dle § 125c,
odst. 6, písm. a) „V blokovém øízení se uloí pokuta do 2000 Kè za pøestupek podle odstavce 1 písm. k)“ Oba tyto paragrafy jsou shodnì ze zákona è. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Proto bychom touto cestou
chtìli dotèené øidièe upozornit, a se vyvarují takového jednání. Dodrováním zákona
dojde ke zlepšení dopravní situace a zvýšení bezpeènosti ákù v rizikovém èase pøed
Základní školou Hanušovice.
Ondøej Èernohous, stráník Mìstské policie Hanušovice

Nadaèní fond Manelù
Václava a Livie
Klausových
nabízí mìstu Hanušovice monost
zapojit se do projektu SENIOØI KOMUNIKUJÍ 2015.
Jedná se o týdenní bezplatný poèítaèový kurz pro seniory nad 60 let, nebo
osoby mladší, pobírající invalidní dùchod, a to pøímo v naší obci. Maximální
poèet seniorù je na jeden kurz 10-12.
Nepotøebujete vlastní poèítaè, firma
vlastní mobilní uèebny, ve kterých bude
výuka probíhat.
Kurzy se budou realizovat v období
kvìten a listopad, dle dohody s obcí.
Prosíme zájemce o tento kurz, aby se
nejpozdìji do 15. 2. 2015 pøihlásili na
Mìstském úøadì v Hanušovicích, 1. patro, kanc. è. 209 - p. Pospíchalová.
Neváhejte a zkuste zdokonalit svoji
poèítaèovou gramotnost, nyní bezplatnì a pøímo v naší obci.
Bliší info podá p. Eva Pospíchalová,
tel. 583 034 423.

Tøíkrálová sbírka 2015
V letošní Tøíkrálové sbírce se na Hanušovicku vybralo díky pøispìvatelùm a
koledníkùm 43509,- Kè.
Dìkujeme
František Felner

POZVÁNKA

na 8. roèník divadelní pøehlídky ŠOKÁÈEK 2015
Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, o. s. si dovoluje pozvat všechny pøátele dobrého amatérského divadla na ji 8. roèník pøehlídky ochotnických divadelních souborù, která se uskuteèní v kulturním domì ve Starém Mìstì ve dnech 20.-22. 2. 2015. Poøádáním této ji tradièní akce soubor souèasnì oslaví 20let svého trvání. Této významné události bude odpovídat i kvalita programu.
Zaèínat se bude jako tradiènì v pátek 20. února od 19:00 hod. slavnostním zahájením za úèasti starosty mìsta Starého Mìsta. Po
úvodním aktu se pøedstaví divadlo Tøí Pardubice s dvìma jednoaktovkami vlastní provenience Úøednièunina a Prasklá høídel od
sifonu.
(pokraèování na 9. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
4. jednání – 22. 12. 2014
- vzala na vìdomí informace o plnìní usnesení
- schválila Nájemní smlouvu o pronájmu èásti pozemku 896,
zahrada, o celkové výmìøe 300 m2 v kú. Hanušovice, který je zapsán na LV è. 10001 u Katastrálního úøadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracovištì Šumperk, za úèelem nájmu, jako louku a
zahradu na dobu neurèitou
- povìøila starostku mìsta podpisem nájemní smlouvy
- souhlasila s vyjádøením mìsta Hanušovice ohlednì existence inenýrských sítí ve správì mìsta Hanušovice na pozemcích
pè. 1578/1, 1512/3, 878 a 1513/1 v kú. Hanušovice ve vìci vyhotovení projektu v rámci stavby „Oprava PZS v km 0,734 a
0,809 Hanušovice-Mikulovice“ a schválila jeho odeslání spoleènosti Signál, s. r. o. Brno
- schválila pøijetí investièního pøíspìvku od firmy Stavrel, v.
o. s a Pivovaru Holba Hanušovice na nákup vybavení parkourového høištì v areálu ZŠ Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèní zálohy Hanušovické obchodní, s. r. o. za mìsíce listopad a prosinec roku 2014
- uloila opakované zveøejnìní oznámení o uvolnìní bytu
v majetku mìsta Hanušovice na èp. 113, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout od
1. 2. 2015 nebytový prostor v bývalé kotelnì na ul. Zábøeská,
èp. 76, parcela è. 821/1 v kú. Hanušovice, na úøední desce mìsta
Hanušovice
- revokovala usnesení rady mìsta è. 13/1/2014
- uloila Ekonomickému oddìlení MÚ Hanušovice vrátit penále z dluného nájemného z bytu
- schválila dodatky k nájemním smlouvám na nebytové prostory v budovì èp. 137, ul. Hlavní, Hanušovice a v budovì èp.
182, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila návrh Pøíkazní smlouvy mezi mìstem Hanušovice
a Hanušovickou obchodní, s. r. o. s úèinností od 1. 1. 2015
- odvolala stávající jednatele Hanušovické obchodní, s. r. o.
p. Františka Šupáka a p. Martina Bízu, a to k datu 31. 12. 2014
- jmenovala od 1. 1. 2015 jednatelem Hanušovické obchodní,
s. r. o. p. Jaroslava Mrázka a p. Miroslava Grivalského
- schválila prodlouení smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v DK Hanušovice, ul. Hlavní 182, Hanušovice, na rok
2015 pro hudební skupinu
- schválila prodlouení nájemní smlouvy o pronájmu pøísálí
DK Hanušovice na rok 2015 pro Klub dùchodcù Hanušovice

- schválila smlouvu o odchytu toulavých psù mezi mìstem
Hanušovice a Z. M., Hanušovice, pro rok 2015
- schválila Smlouvu è. 427 - Cenovou doloku pro rok 2015
pro cenovou lokalitu CZT Hanušovice zaslanou firmou SATEZA, a. s. Šumperk (kalkulace pøedbìné ceny teplé vody a
ústøedního topení) a s tím související pøedpis záloh na odebranou tepelnou energii pro rok 2015 (platební kalendáø)
- schválila Smlouvu o umístìní zaøízení mezi mìstem Hanušovice a Ngo Cao Son, se sídlem Hanušovice, která se týká
umístìní kamerového bodu na budovì vlastníka
- schválila 2. Dodatek smlouvy na realizaci zakázky „Tvorba
propagaèních materiálù a pøedmìtù a vytvoøení knihy pro mìsto
Hanušovice“ mezi mìstem Hanušovice a m-ARK Marketing a
reklama, s. r. o. Olomouc
- schválila Dodatek è. 2 ke Smlouvì o dílo mezi mìstem Hanušovice a firmou Experior, Øíèní 114, 789 91 Štíty
- schválila darovací smlouvu mezi mìstem Hanušovice a
Šumperskou provozní vodohospodáøskou spoleèností, a. s. na
poskytnutí penìitého daru mìstu Hanušovice na podporu kulturních a sportovních akcí ve mìstì
- schválila výsledek výbìrového øízení realizovaným zadavatelem ZŠ a MŠ Hanušovice s názvem projektu „Dotknìte se
inovací“, s názvem zakázky Dotyková zaøízení pro ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila zadávací podklady k výbìrovému øízení na akci
„Zajištìní dopravní obslunosti územního obvodu mìsta Hanušovice linkovou dopravou“ (výzvu k pøedloení nabídek, zadávací dokumentace - jízdní øády, návrh smlouvy o dopravì)
- povìøila zastupitele mìsta Hanušovice: Ivanu Vokurkovou,
Pavlu Sedlaèíkovou, Olgu Schwarzerovou a Františka Felnera
k provádìní obèanských obøadù za mìsto Hanušovice, zejména
se stávají povìøenými osobami k pøijímání prohlášení o uzavøení manelství dle zákona è. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a
pøíjmení a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù
- schválila ádost na ukonèení nájemního vztahu
k uívanému bytu na èp. 72, ul. Hlavní, Hanušovice, dohodou ke dni 31. 12. 2014
- schválila zajištìní dopravy mìstem Hanušovice pro obèany
Hanušovic na slavnostní vánoèní mši dne 28. 12. 2014 ve 14.00
hodin v kostele sv. Mikuláše v Hanušovicích
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Nové parkourové høištì v Hanušovicích - (3)
V seriálu o parkouru budeme pokraèovat, ve spolupráci s internetem. Mnoho informací najdete, kdy zadáte do vyhledávaèe slovo parkour. Vìtšina bude v anglickém jazyce, my se v tomto
seriálu dríme èeské stránky www.parkour.cz, kde jsou základní
potøebné informace. Co se týká fyzické pøípravy navštivte záloku
Jak zaèít? Pak u je jen na vás a na poèasí, kdy si vyzkoušíte nové
høištì u tìlocvièny.
.

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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STØEDNÍ ODBORNÉ UÈILIŠTÌ OPRAVÁRENSKÉ KRÁLÍKY

JISTOTA BUDOUCÍHO ZAMÌSTNÁNÍ
SOUo Králíky otevírá nový ètyøletý maturitní studijní obor MECHANIZACE A SLUBY pro dívky i
chlapce. Absolventi tohoto nového studijního oboru se uplatní jako zemìdìlští technici, vedoucí nebo
technici v opravnách a zaøízeních poskytujících další servisní sluby, prodejci zemìdìlské techniky a pracovníci v poradenských slubách, jako samostatní podnikatelé v obchodu se zemìdìlskou technikou. Absolventi mohou pokraèovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Bìhem studia áci zdarma získají
prùkazy nejen na osobní automobil, ale rovnì na nákladní automobil a traktor.
Jako kadý rok nabízíme obory OPRAVÁØ ZEMÌDÌLSKÝCH STROJÙ a STROJNÍ MECHANIK. Bìhem studia získáte
zdarma øidièské prùkazy nejen na osobní automobil, ale rovnì na nákladní automobil a traktor. áci mají monost získat zdarma
sváøeèský prùkaz, èím se velmi zvýší jejich kvalifikace a další uplatnìní v budoucím zamìstnání.
Absolventi našich uèebních oborù i absolventi uèebních oborù jiných škol si mohou také rozšíøit kvalifikaci studiem nástavbového studia - obor PODNIKÁNÍ. Po jeho absolvování jsou pøipraveni zvládnout podnikatelské aktivity v profesní oblasti, kterou dosáhli vyuèením v oboru. Mohou zaloit a øídit vlastní firmu nebo se uplatnit ve funkcích technicko-hospodáøského charakteru,
obchodních, marketingových èi jiných èinnostech.
Na všechny nabízené studijní obory budou ve školním roce 2015/2016 áci pøijati bez pøijímacích zkoušek na základì øádnì vyplnìné pøihlášky ke studiu.
ákùm, kteøí mají zájem o ubytování, nabízíme monost ubytování v novì zrekonstruovaném domovì mládee v areálu školy.
Ing. Jan Reichl, zástupce øeditelky SOUo Králíky

Dìti recitovaly seniorùm
Ve ètvrtek 18. prosince 2014 zavítali ji tradiènì áci recitaèního krouku pøi Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích za milými seniory do Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích s kulturním programem s vánoèní tematikou.
Po úvodním slovu paní starostky Ivany Vokurkové zaznìly z úst dìtí krásné verše
pøipomínající svým obsahem blíící se sváteèní chvíle, pøinášející do našich domovù klid, lásku a pokoru. Vydaøený pøednes ákù byl odmìnìn hlasitým potleskem a
pochvalnými slovy všech zúèastnìných.
Paní Eva Pospíchalová podìkovala dìtem i vedoucí zájmového krouku za pìknì pøipravené recitaèní pásmo a popøála všem krásné Vánoce ve zdraví, štìstí a spokojenosti. Poté spoleènì s paní starostkou rozdaly pøítomným seniorùm pøipravené
dáreèky. Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

Vánoèní brännball
Dne 19. prosince 2014 se v naší tìlocviènì uskuteènil turnaj
ve „vánoèním brännballu“. Brännball je kolektivní pálkovací
hra, která pochází ze Švédska. Má urèité rysy spoleèné se softballem a baseballem. V této høe áci rozvíjí nìkolik pohybových
schopností (napø. rozvoj rychlosti, reakce aj.), ale i nejednu pohybovou dovednost (napø. technika odpalu, chytání a pøesnost
házení míèe aj.). Hrálo se dle oficiálních pravidel, upravených o
prostorové monosti naší tìlocvièny.
Turnaj byl urèen pro áky II. stupnì (tj. 6.-9. tøída). Kadá tøída sestavila jeden šestnáctièlenný tým, který musel mít na své
soupisce min. pìt holek. Zúèastnìní áci byli rozdìleni do dvou
vìkových kategorií:
Kategorie III. (tøídy 6. A, 6. B, 7. A),
kategorie IV. (tøídy 8. A, 9. A, 9. B).
V kadé kategorii se mezi sebou jednotlivá drustva utkala
systémem „kadý s kadým“.
V turnaji nešlo ani tak o ceny a o vítìzství, ale pøedevším o to,
jak si poslední školní den v kalendáøním roce 2014 zpøíjemnit
školní docházku. Zámìrem vyuèujících tìlesné výchovy bylo
pøedevším podpoøit pohyb souèasných ákù.

VÝSLEDKY
V kadé kategorii byla podle poøadí vyhlášena všechna tøi
drustva. Nikdo se nezranil, všichni to ve zdraví pøeili a na konci turnaje se mezi sebou utkala vítìzná drustva z kadé kategorie v tzv. „superfinále“.
KATEGORIE 6.-7. tøída:
1. místo - FC Nám se nechce (6. A)
2. místo - Keèupáci (7. A)
3. místo - Bílí draci (6. B)
KATEGORIE 8. - 9. tøída:
1. místo - Pralinky (9. A)
2. místo - Pivovarníci (9. B)
3. místo - Candáti (8. A)
SUPERFINÁLE (FC Nám se nechce vs. Pralinky)
Vítìz - Pralinky (9. A)
Vìøíme, e si všichni zúèastnìní áci,vyuèující a hosté turnaj
naplno uili. Chtìl bych podìkovat všem tøídním i netøídním
uèitelùm II. stupnì za pomoc pøi organizaci.
Za kabinet tìlesné výchovy, T. Rajnoha.

Vánoèní zpívání a recitace v našem mìstì
Po slavnostním zahájení ji tradièního Vánoèního zpívání a recitace paní starostkou Ivanou Vokurkovou v pátek 19. 12. 2014
v odpoledních hodinách spoleènì vystoupili áci ZŠ a MŠ Hanušovice – dìti z mateøské školy i áci hudebního a recitaèního
krouku pod vedením svých vyuèujících s pìkným vánoèním programem.
Poté následovalo kulturní vystoupení dechové hudby „Bludovìnka“. Pøíjemný vánoèní èas doprovázel prodej rukodìlných výrobkù a produktù i chutné obèerstvení.
Na této zdaøilé akci se podílelo Mìsto Hanušovice, ZŠ a MŠ Hanušovice, Pivovar Holba, a. s. Hanušovice a spolek K2 Hynèice.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2015

www.hanusovice.info

3

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

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 rodina koupí RD k rekonstrukci v této oblasti. Tel: 734 622 739

Pozvánka
v sobotu 21. 3. 2015 od 16:00 hod.

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.

Jak na inzerci?
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

$

Listování
s Lukášem Hejlíkem

„Faktor Merde“
autor Stephen Clarke
...Anglièan Paul West touí ít svùj
paøíský sen.
hrají: L. Hejlík, P. Buèková/V. Hollá
Místo konání: Pivovarské muzeum
pivovaru Holba Hanušovice, 1. patro
Vstupné 20,- Kè
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Jubilea
V mìsíci únoru 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Irena Okuliarová, Lieselotte
Havelková, Marie Pavolová,
Zdeòka Schwarzerová, Jitka
Mészárosová, Ivana
Zahradníèková, Jana Fojtová,
Jitka Vondráèková, Iveta
Bartošová, Alena Kozáková a
Anna Suchánková;
pánové Zdenek Pavlín, Ivan
Nikolov, Vladimír Šustal, Dušan
Vostal a Ján Tabaèár.
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
„Dìkujeme za cestu,
kterou jsi s námi šla,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Dìkujeme za to, e jsi byla,
za kadý den,
který jsi s námi proila.“
Dne 8. února 2015 si pøipomeneme
17. smutné výroèí úmrtí naší
maminky a babièky,

Naše zdraví (35)
Mnohým z nás se na vánoèním stole objevilo cizokrajné ovoce, o kterém toho moc
nevíme. Dnes to napravíme a nìco zajímavého si povíme.o plodech fíkovníkù.
Opojná vùnì, lahodní chu, krásná barva. Co více si od ovoce pøát? A vitamíny, i ty
v nich najdeme. Jde pøedevším o vitamíny Aa C. Obsahují také flavonoidy podporující
imunitu a nìkteré další prospìšné látky, zejména enzymy. Na fíky by si však mìli dát
pozor alergici, protoe jejich šáva mùe být silným koním alergenem a také drádidlem pro oèi.
(pokraèování na 6. stranì)

Toulky po okolí
V tomto èísle Hanušovických novin navštívíme Priessnitzovy láznì v Jeseníku a
povíme si nìco zajímavého o obnoveném odpoèívadle Svornost.
I kdy v Jeseníkách vládne paní Zima, léèba lázeòských hostù v místních lázních
probíhá bez omezení. I proto, e mnohé procedury se neobejdou právì bez studené
vody. A s tou souvisí i v polovinì minulého roku otevøené zrekonstruované odpoèívadlo Svornost. Celkovou rekonstrukci realizovaly Lesy Èeské republiky. Náklady dosáhly více ne tøi ètvrtì milionu korun. Nové odpoèívadlo bylo navreno podle
dochovaných dobových materiálù – historických kreseb – jako otevøená kamenná
stavba. Skládá se ze zakrytého posezení s výhledem do okolí a legendární Priessnitzovy pøírodní sprchy nacházející se v zadní oddìlené èásti a napájené pramenitou vodou
z okolí. Prameny s odpoèívadlem propojuje pùvodní zídka, která v rámci renovace
prošla jen nezbytnou drobnou technickou údrbou.
Odpoèívadlo se nachází v tìsné blízkosti trojpramene Adéla, Flora a Adolf. Dostat
se k nìmu lze z lázní pìšky po nauèné stezce Vincence Priessnitze oznaèené modrou
kapkou vody nebo po turisticky oznaèené zelené trase. Obnovu odpoèívadla Lesy ÈR
provedly v rámci Programu 2020 – zajištìní cílù veøejného zájmu u LÈR slouícího
k podpoøe a rozvoji veøejnì prospìšných funkcí lesù – výstavbì, obnovì a údrbì turistických cest, nauèných stezek, odpoèinkových míst a studánek.
A na závìr nìco z historie pùvodního altánu. Nové odpoèívadlo je vybudováno na
místì, kde stála pùvodní lesní sprcha Svornost (Concordia – Herren – Dusche), tedy
východnì od Bezruèova pramene. První zmínky o sprše jsou z roku 1839, navrhl ji a
nechal postavit sám velký zakladatel lázní. Pùvodní kamenná stavba s døevìnou støechou byla nìkolikrát pøebudována, ale v druhé polovinì minulého století ji u nikdo
neudroval, a tak více ne pùl století chátrala. Problémy mìl léèitel s c. k. úøady ji po
prvních procedurách. V otevøeném altánu se toti lázeòští hosté (vìtšinou mui, výjimeènì i eny) sprchovali ledovou vodou tak, jak je Pánbùh stvoøil. A to byl pro ostatní
prohøešek proti mravopoèestnosti. Aby se Priessnitz vyhnul problémùm, umístil pøed
naháèe zasouvací stìnu. Splnil tak doslova pøísloví: Vlk se naral, koza zùstala celá.
-hp

Vzpomínáme
„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“
paní Vìry Pavelkové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery
Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Dne 4. 2. 2015 vzpomeneme 7. smutného výroèí úmrtí
paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.
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Cestování po Evropì
V Londýnì je mnoho historických památek a zajímavostí, ale
tou, kterou kadý obdivuje, je technicky i prakticky dokonalý
most pøes øeku Temi – Tower Bridge.
Mìsto se ve 2. polovinì 19. století rozvíjelo rychlým tempem.
Velký problém nastal s dopravou zboí z jednoho bøehu Teme
na druhou a zároveò s námoøní a øíèní dopravou do a z centra
Londýna. V r. 1877 byla ustanovena komise, která mìla tento
problém vyøešit. Zvítìzil projekt mìstského architekta sira Horace Jonese, který navrhl most, jeho støední èást se v pøípadì potøeby zvedá a umoòuje tak proplout lodím.
Roku 1886 se koneènì zaène stavìt. Na výstavbì pracuje pìt
hlavních dodavatelù a døe 432 dìlníkù. Kvùli stabilitì jsou na
dno Teme umístìny dva masivní pilíøe z betonu o celkové váze
70 000 tun. Kostra vìí a mostu obsahuje více ne 11 000 tun
oceli. Je pokryta obloením z cornwallské uly a portlandského
vápence na ochranu ocelové kostry i pro vylepšení vzhledu. Proto je most mylnì pokládán za kamenný, aèkoliv je ocelový.
Výstavba stála 1 184 000 liber (dnes 114 milionù liber, necelé
ètyøi miliardy korun). Tower Bridge, pojmenovaný podle blízkého
Toweru, je dokonèen po osmi letech, v roce 1894. Je dlouhý 224
metrù, má dvì novogotické vìe o výšce 65 metrù. Silnice mezi
vìemi mìøí 61 metrù a je rozdìlena na dvì èásti, které se mohou zvednout bìhem pouhých 5 minut a do úhlu 86 stupòù. Ale
zvedají se jen do výšky podle potøeby a velikosti lodi. Jen v pøípadì, e se na plavidle nachází zrovna král nebo královna, jsou
obì èásti zvednuty na maximum, i kdyby jeli jen v malém škune-

ru. Kadá zvedací èást váí 1 000 tun. Postranní èásti mostu mìøí
82 metrù. Dvì lávky pro pìší jsou umístìny ve výšce 44 metrù.
Ale u v roce 1910 jsou na nìkolik rokù uzavøeny, protoe se stanou rájem prostitutek a kapesních zlodìjù. Most slavnostnì otevøel princ z Walesu, budoucí král Edward VII. s manelkou
princeznou Alexandrou Dánskou. Pùvodnì byl natøen zelenomodrou barvou. Souèasná èervená, bílá a modrá zdobí most od
roku 1977, kdy královna Albìta II. slavila støíbrné výroèí nástupu
na trùn. Londýnskou památku pøejde nebo pøejede dennì pøes 40
tisíc lidí. Automobilisté nemusejí platit ádný poplatek. Kvùli bezpeènosti je však na nìm rychlost omezena na 32 km/hod. a nákladní vozy nesmí pøekroèit 18 tun. ádný pøestupek zde není
tolerován, kamerový systém všechno hlídá. Most se zvedne asi
1 000krát za rok, a i kdy je dnes lodní doprava daleko menší ne
døív, stále má pøednost pøed silnièní. Lodì však mají povinnost
oznámit proplutí nejménì 24 hodin pøedem, a pøedstavte si, nemusí nic platit.
A na závìr jedna zajímavost. Po slavnostním otevøení mostu
napsal dobový tisk: „Velkolepý architektonický podvod, stavba
hyzdí naše mìsto. Londýòané jsou zklamáni.“ Dnes by tito pesimisté byli všichni pøekvapeni, jak se turistùm z celého svìta stavba líbí a jak jsou na ni místní hrdí.
-hp
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Naše zdraví (35)
(dokonèení z 5. strany)
Odborníci, kdy mluví o fících jako pøíleitostné lahùdce, pouívají termín sykonium. Co to vlastnì je? Vìtšina z nás pokládá
mìkké zelenofialové hruštièky za plod. Pøitom jde o uzavøené plodenství, které vzniká ze speciálního kvìtenství, dunaté baòky,
v ní se schovává spousta drobných kvìtù. Právì takový typ se odbornì nazývá sykonium.
Odkud se vlastnì tato plody dováí? Východoevropský trh bývá v období od srpna do øíjna zásobován pøedevším z Turecka. Díky
pøíznivé vzdálenosti se tam sklízejí tìsnì pøed zralostí, a proto jsou sladké a chutné. Zbytek roku pokryje spotøebu dovoz z Brazílie.
Vìtšinou nejsou tak kvalitní, nebo se musí sklízet pøed dozráním, aby „pøeily“ dlouho cestu k zákazníkovi. Jsou také nepatrnì
draší a mnohdy mají na povrchu bílý povlak, který mùe na první pohled vypadat jako plíseò. Je to ovšem zdravotnì nezávadný posyp, který pìstitelé pouívají pro zlepšení rùstu a k prodlouení trvanlivosti.
V kuchyni se fíky uplatní na sladko i na slano. Bájeènì chutnají v salátech, výbornì doplní kozí sýry. Dají se zakomponovat do dezertù, napøíklad do koláèe nebo panna cotty (teplá smetana smíchaná se elatinou). Dají se kombinovat s oøechy v nepeèeném cukroví nebo jimi naplnit kuøecí èi krùtí prsa. Také omáèka z èerveného vína, medu a fíkù patøí mezi delikatesy a podtrhne chu kachních
prsíèek i baanta.
Fíkovník se uplatòuje nejen v gastronomii, ale pøekvapivì i na módním poli. Pokud bychom vycházeli z bible, mùeme fíkový list
s nadsázkou povaovat za úplnì první pokus zahalit naše intimní partie. U odìvu Adama a Evy se inspirovali tøeba ameriètí návrháøi,
kteøí se rozhodli chránit intimitu svých zákazníkù-cestovatelù. Vyrábìjí spodní prádlo s nášivkou motivu fíkového listu zhotoveného ze speciální kovové smìsi s hlavním podílem wolframu. Tento materiál nepropouští paprsky letištních skenerù, take zùstává zachováno soukromí nositelù. Je otázkou, zda takové prádlo akceptují pøi prohlídkách i èlenové kontrol. Jako perlièka na závìr je to
dobré, ale vìtšina z nás asi dá pøednost „zaité klasice“.
-hp
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Váení spoluobèané,
rádi bychom vám pøedstavili další zajímavou instituci pùsobící
v našem regionu, a tou je SONS. Cílovou skupinu tvoøí osoby se zrakovým postiením od 15 let. Jde o organizaci zamìøenou na osoby se
specifickým postiením. Jen pro vašiorientaci, výhledovì tato instituce uvauje o zavedení poradního dne pøímo v Hanušovicích, a to jednou mìsíènì. Zahájení této èinnosti je v plánu v prùbìhu 1. ètvrtletí
2015.

Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ÈR, oblastní odboèka Šumperk
Oblastní odboèka SONS ÈR v Šumperku byla zaloena ji
v roce 1996 a navázala tak na první organizace pomáhající osobám se zrakovým handicapem. U jejího zaloení a rovnì dlouho v jejím èele stála paní Hedvika Rašková, která se zaslouila o
rozvoj naší organizace. Jejím pøièinìním se zde zaèali scházet
lidé se zrakovým postiením a pøíklady z vlastního ivota si dodávali odvahu pøekonávat nástrahy, které s sebou zrakový handicap nese.
Od svého vzniku SONS ÈR, oblastní odboèka prošla mnoha
zmìnami, které souvisejí se zmìnou legislativy. Z èistì spolkové organizace se stala také institucí poskytující sociální sluby.
V souèasné dobì má SONS ÈR registrovány 2 sociální sluby –
sociální poradenství a aktivizaèní sluby pro osoby se zrakovým postiením. Tyto sluby jsou poskytovány v rámci celorepublikové pùsobnosti SONS a tedy i u nás v Šumperku.
Našim hlavním cílem vdy bylo a je pomáhat osobám se zrakovým handicapem pøi zvládání plnohodnotného ivota v pøirozeném sociálním prostøedí, pomoc pøi prosazování
oprávnìných zájmù a potøeb a v neposlední øadì vytváøení prostoru pro smysluplné a rozvíjející vyuívání volného èasu.
Jsme tady pro osoby starší 15 let s tìkou zrakovou vadou,
rodinné pøíslušníky a osoby pomáhající lidem se zrakovým postiením.
Poskytujeme základní i odborné sociální poradenství dle individuálních potøeb klientù buï u nás na støedisku nebo i v místì bydlištì. Pro snazší dostupnost našich slueb dojídíme do
Mohelnice, Zábøehu a od pøíštího roku bychom chtìli také do
Hanušovic. Se svými problémy se na nás mùete obrátit osobnì,
telefonicky, písemnì nebo pøes e-mail.
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V rámci poradenství se snaíme pomáhat pøi øešení obtíí,
které ivot se zrakovým handicapem pøináší. Pomáháme napøíklad pøi vyøizování dávek a pøíspìvkù, pøi výbìru vhodných
kompenzaèních pomùcek, poskytujeme podporu pøi øešení
tìké ivotní situace, kterou zhoršování nebo ztráta zraku rozhodnì je.
Máme také pùjèovnu kompenzaèních pomùcek pro zrakovì
postiené. Pomùcky zapùjèujeme na základì sepsané smlouvy o
zapùjèení, sloení vratné kauce a také zácviku obsluhy dané pomùcky. Take si u nás mùete zapùjèit napøíklad kamerovou kapesní lupu, ozvuèený tonometr, rozpoznávaè barev, ozvuèený
tlaèítkový telefon a mnoho dalších.
Dále zabezpeèujeme aktivizaèní sluby pro osoby se zrakovým postiením. Za tímto názvem se skrývají kluby, krouky,
besedy se zajímavými lidmi a odborníky, vzdìlávací a sportovní
aktivity. Snahou je vytvoøení prostoru pro smysluplné, rozvíjející vyuití volného èasu uivatele a vytváøení nebo obnovování
kontaktù nejen s lidmi se stejným zdravotním postiením, ale
také se zdravou populací.
Z naší nabídky mùeme uvést napøíklad „Køeslo pro hosta“ –
ve kterém se lidé mohou setkávat se zajímavými lidmi nebo odborníky z rùzných oblastí našeho ivota. K vydaøeným patøilo
napøíklad setkání s paní notáøkou, se sociální sestrou z nemocnice. Ze vzdìlávacích aktivit se mùeme pochlubit kurzy angliètiny pro zaèáteèníky i pokroèilé, kurzem 1. pomoci, záitkovým
semináøem o závislostech. Máme také tvoøivé aktivity - Tvoøivá
dílna, Keramická dílna a Klub šikovných rukou, kde si zájemci
zkouší pracovat s rùznými materiály formami vhodnými pro ty,
kteøí hùøe vidí nebo nevidí nic. Ze sportovních aktivit mùeme
jmenovat showdown – aplikovaný stolní tenis pro nevidomé,
jízdu na dvoukolech, kuelky, turistiku, chùzi s holemi nordic
walking, plavání. Z dalších zajímavých aktivit stojí za zmínku
relaxaèní bubnování, zdravotní tìlocvik, „Setkání na Kolibì“.
Do programu se také snaíme zaèlenit aktivity pro dospìlé s dìtmi – jedná se o spoleèné výlety, exkurze a sportovní aktivity.
Z letošního léta stojí za zmínku exkurze do Svìta techniky v Ostravì, vycházka do Lesního baru a návštìvy vodních svìtù. Pøi
tìchto akcích se snaíme vytváøet prostor pro spoleèné záitky
rodièù, prarodièù, rodinných pøíslušníkù s dìtmi. Naše nabídka
aktivit je široká, aby si kadý mohl vybrat to, co ho zajímá, baví a
tìší.
(pokraèování na 8. stranì)
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Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ÈR, oblastní odboèka Šumperk
(dokonèení ze 7. strany)
Nedílnou souèástí naší èinnosti je poøádání ozdravných rekondièních pobytù. V letošním roce jsme uspoøádali 2 pobyty.
Jeden probìhl v létì v Podìbradech a byl zamìøen na aktivní
sportovní vyití, a to pøedevším na jízdu na tandemech – dvoukolech. Dále jsme byli v lázních Bechynì, kde do programu
byly zaøazeny mimo procvièování dovedností potøebných pro
ivot se zrakovým handicapem i sportovní aktivity vhodné pro
seniory – cvièení a plavání v bazénì a dechová cvièení.
Dále organizujeme akce pro veøejnost – Den otevøených dveøí, prezentace Kdy oèi nevidí, pøednášky a besedy pro školy a
veøejnost. Touto èinností chceme pøispìt ke zvýšení povìdomí
veøejnosti o problematice ivota se zrakovým handicapem.
Zapojili jsme se také do sbírky Bílá pastelka, její výtìek jde
na výukové programy pro zrakovì postiené (napø. chùze s bílou holí, kurz sebeobsluhy, vzdìlávací kurzy a další dovednosti
nezbytné k ivotu). Mùeme øíct, e v letošním roce se podaøilo
vybrat 30 dvojicím 72000,- Kè. Ji tøetím rokem se naše dvojice
„pastelkáøù“ ve sloení pan František Vyhnálek a pan David
Kubík stali nejlepšími „sbìraèi“ v Olomouckém kraji. Vybrali
5640,- Kè pøímo v Hanušovicích. Za tento výsledek patøí velké
podìkování Vám všem, obèanùm Hanušovic, kteøí jste do sbírky pøispìli jakoukoliv èástkou.
Dále nabízíme zprostøedkování slueb dalších poskytovatelù
sociálních slueb dle potøeb jednotlivých klientù.

Pøi poskytování pomoci osobám se zrakovým handicapem
vyuíváme slueb dobrovolníkù, kteøí jsou v naší organizaci registrování v rámci programu „Dobrovolná dopomoc osobám se
zrakovým postiením“. Dobrovolníci pomáhají napø. pøi doprovodech k lékaøi, za nákupy, pøi cestování, pøi zajišování klubových aktivit.
Sluby poskytujeme na základì svobodné vùle klientù,
dodrování lidských práv, úcty k lidské dùstojnosti, bezpeèí klientù, individuálního pøístupu a partnerství.
Jsme tady pro Vás, kteøí máte problémy se zrakem. Budeme
rádi, pokud Vám pomùeme pøi øešení Vašich obtíí. Tìšíme se
na setkání s Vámi,
Bc. Renata Jandrtová, vedoucí pracovištì a pøedsedkynì
oblastní odboèky SONS Šumperk
Soòa Bezdìková, Dis. - sociální pracovník
Vlasta Prokopová – koordinátor dobrovolníkù
SONS ÈR, oblastní odboèka Šumperk - Jeseník
Palackého 179/8, 790 01 Jeseník, tel. 584 412 697,
IÈ: 65399447, DIÈ: CZ65399447
è. ú.: 1904744349/0800 Èeská spoøitelna Šumperk
è. registrace u MV: II/s-OS/1-30 302/96-R pod názvem
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc prosinec 2014
První sobotu v prosinci jsme vyrábìli vánoèní dárky z rùzných materiálù: z papíru maòáska snìhuláka, z tapety záloku do knihy
a origami atd.
Následující schùzky také naplòoval trénink vázání základních uzlù na èas. Z her si hoši zahráli házení pingpongového míèku a
závody na stole, dále strategickou hru Jedenatøicet.
Pozdìji jsme vytvoøili vánoèní výzdobu do klubové vitrínky, která se nachází vedle pošty. Také klubovna zazáøila vánoèní výzdobou s pìkným vánoèním stromkem. Nechybìla ani vánoèní besídka s nadílkou.
Po vánoèních svátcích jsme si 30. 12. 2014 zahráli šprtací fotbal a venku pøed klubovnou pozemní hokej. Odpoledne pøišel na
øadu úklid, nìkolik menších oprav v klubovce a nanošení zásob uhlí, døeva a tøísek.
Kvùli nemocnosti dìtí nìkolik akcí odpadlo.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Daniel, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi, øeditelce ZŠ Jindøichov pí Šubèíkové, dále pí Prokopové a pí Kalábové.
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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POZVÁNKA
na 8. roèník divadelní pøehlídky ŠOKÁÈEK 2015
(dokonèení z 1. strany)
Mìl jsem je monost zhlédnout na Audimafóru v Hradci Králové. Mohu smìle øíci, e na jejich èerný humor se nedá tak lehce
zapomenout. Moná bude i nìkoho šokovat, ale i to je zøejmì cílem jeho protagonistù. Po tomto asi 90 minut trvajícím pøedstavení bych chtìl pøítomné diváky pozvat na malé pøátelské posezení v prostorách kulturního domu. Bude tu pro vás pøipravena výborná kuchynì a dostatek alko i nealko nápojù. Tak naè spìchat domù, kdy „noc je ještì tak mladá...“
V sobotu 21. února bude tradiènì dopoledne od 10:00 hod. pohádka pro všechny generace Karkulka aneb Pozor na myslivce
od Èerných švihákù z Kostelce nad Orlicí. Je pravda, e tento kus jsem nevidìl, ostatnì jako ádnou pohádku, pøesto však doufám, e nezklame. Sám název je tak mnohoznaèný, e si je pod ním mono pøedstavit opravdu kdeco. Snad to bude, i s ohledem na
pøedvádìcí èas, vhodné pro oko dìtského diváka.
Odpoledne následuje delší pauza, zaèínáme a od 16:00 hod. muzikálovým a taneèním pøedstavením Divadla Stodola z Jiøíkovic Nemrtvá nevìsta. Pauza je nutná pro nároènou pøípravu techniky tohoto muzikálu postaveného na dokonalém osvìtlení a
ozvuèení. Reírovat bude nám ji dobøe známý Ondøej Buchta z divadla Amadis Brno. Není od vìci si pøipomenout jeho herecký
koncert v Kapse plném šùtrù, nebo akrobatické výkony v Procházkových Klíèích na nedìli. Od 19:00 hod. se pøedstaví další
nový soubor, a to Dostavník z Pøerova s klasickou komedií Na to teï není ta pravá chvíle. Tohle pøedstavení je pøesnì to, co oèekává divák od dobré zábavy. Výbornì postavená a zahraná komediální zápletka, kdy nás její protagonisté nenechají ani chvíli vydechnout. Dobrých inscenací i tohoto velmi frekventovaného ánru je k vidìní „jako šafránu“. Na pøedcházejících pøehlídkách
bylo mono shlédnout srovnatelný kus a to Habaïùru divadla z Kromìøíe. Opravdu veèerní pøedstavení bude zaèínat od 22:00
hod. a pøedstaví se nám ji velmi dobøe známý soubor Q 10, Studio Divadla DRAK z Hradce Králové pod vedením Filipa Humla
s tragédií uvádìnou pod názvem Malamadre. Silný pøíbìh o vztahu matky se synem „nenechá jedno oko suché“. Snad i po tak intenzívním proitku pùjde usnout, bude proto dobré zjitøené pocity „rozdýchat“ po pøedstavení v prostorách kulturního domu,
obèerstvení bude samozøejmì zajištìno.
Nedìle 22. února bude zaèínat od 10:00hod. pohádkou O velikém draku, v provedení, krátkým spánkem posilnìného, souboru Q 10 z Hradce Králové. Pohádkové pøedstavení o draku Studiem divadla Drak bude urèitì to „ pravé oøechové“.
Øíká se „závìr dobrý, všechno dobré“. A tak bych vás chtìl pozvat od 14:00 hod. na divadelní hru Tlustý andìl z Rouenu
v podání loòského vítìze naší pøehlídky, divadelního souboru Václav z nedalekého Václavova. O tom, e se jedná o opravdu
dobrý ochotnický soubor, jsme se mohli ji mnohokrát pøesvìdèit, viz. napø. Jeppe z Vršku (r. 2008), Podskalák (2010), Generálka jeho velièenstva (2011), Paní plukovníková (2014).
Co øíci na závìr, myslím si, e skladba letošní pøehlídky je natolik ánrovì pestrá a kvalitní, e by mohla uspokojit i velmi nároèného diváka. Vedle bøitkého èerného humoru bude k vidìní úasné muzikálové pøedstavení, divácky vdìèná komedie a také
smutný pøíbìh pro divadelní „fajšmekry“. Vše doplní pøedstavení loòského vítìze a dopolední pohádkové pøíbìhy. Vdycky
kdy sestavuji program pøehlídky, nabudu dojmu, e u pøíštì snad nebude mono našim divákùm nabídnout hodnotnìjší podívanou. Ae se bylo na minulých roènících na co dívat, neodpustím si malou rekapitulaci pøedstavení, která na mnì zanechala nejvìtší dojem: Jeppe z Vršku (2008, Václavov), Seš normální (2009, Týništì nad Orl.), Vrány (2010, Týništì nad Orlicí), Nevìsta
(2011, Karolínka), Mnoho povyku pro nic (2012, Hradec Králové), Elektrická puma (2012, Slavièín), Mu sedmi sester (2013,
Slavièín), Tøi mušketýøi (2013, Praha), Ucho (2013, Èeská Tøebová), Ryba ve ètyøech (2014, Staré Mìsto) a mnohé další. Naštìstí je amatérská scéna stále mimoøádnì plodná a je opravdu z èeho vybírat. Jsou-li moje slova pravdivá, o tom se kadý, kdo navštíví tuto kulturní událost, mùe pøesvìdèit na vlastní oèi. Proto bych letos doporuèoval za 100 Kè zakoupit pernamentku na
celou pøehlídku (pøedprodej od 1. února v Informaèním centru v budovì historické radnice ve Starém Mìstì ), je pøenosná. Jednotlivé vstupné se stále drí pod bìnou celkovou cenovou úrovní na pøijatelných 40 Kè. Jednotlivou vstupenku bude mono
zakoupit vdy nejdøíve 30min. pøed kadým pøedstavením. V prostorách kulturního domu bude po celou dobu zajištìno pohoštìní, teplá i studená kuchynì a dostatek nealkoholických i alkoholických nápojù, vèetnì èepovaného piva.
Dobrou zábavu pøeje za DS ŠOK Ruda Šmùla
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