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

Mìstský kamerový dohlíecí systém Hanušovice

OZNÁMENÍ OBÈANÙM

Ji od roku 2011 se mìsto Hanušovice pokoušelo reagovat na vzrùstající kriminalitu
realizací projektu Mìstského kamerového dohlíecího systému (dále jen „MKDS“).
Díky všemoným peripetiím spojeným s tímto projektem došlo k oddálení data realizace a na rok 2014. Na sklonku loòského roku byla dokonèena první èást MKDS. Na
území mìsta jsou rozmístìna celkem ètyøi kamerová stanovištì. Tento projekt byl spolufinancován za pomoci Olomouckého kraje. Výbìrové øízení vyhrála a následnì provedla realizaci firma BEScom z Ostravy.
Pracovištì MKDS je umístìno na sluebnì Mìstské policie Hanušovice, která sídlí
v budovì Mìstského úøadu Hanušovice (Hlavní 92, 788 33 Hanušovice). Návrh a následné umístìní kamerových zaøízení do rizikových lokalit byl proveden po vyhodnocení Policie Èeské republiky, obvodním oddìlením Hanušovice. Byla zohlednìna jak
statistika nejèastìjších míst, kde je páchána rùzná kriminální èinnost, tak aktuální oznámení trestné èinnosti a v neposlední øadì na základì analýzy kriminality Mìstskou policií Hanušovice. Jedná se o zaøízení, která umoòují zachytit a zaznamenat potenciální
narušení stanovených právních norem. MKDS je v nepøetritém provozu a je obsluhován odbornì vyškolenými stráníky Mìstské policie Hanušovice. Stráníci mají potøebnou místní znalost a pøíslušnou odbornou zpùsobilost pro následné postoupení
trestné èinnosti dle zákona è. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøípadnì mohou i sami okamitì reagovat na vzniklé situace a zasáhnout.
MKDS má efektivní úèinek a pøínos zejména v oblasti prevence bezpeènosti osob a
majetku, ochrany ivota a zdraví obèanù, odhalování kriminality a narušování veøejného poøádku na nejexponovanìjších místech ve mìstì. Dalším neodmyslitelným pøínosem kamerového systému je vytvoøení záznamu jako dùkazního materiálu pro trestní
nebo pøestupková øízení. Pøístup k záznamu má pouze Mìstská policie Hanušovice
k úèelùm své èinnosti. Policie Èeské republiky má k tomuto záznamu pøístup pouze po
pøedchozí písemné ádosti týkající se pøedmìtného skutku a pouze v dobì jeho spáchání.
MKDS je provozován v souladu s ustanovením § 24b, zákona è. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákona è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù a dalších právních pøedpisù. Pøípadné podnìty na neoprávnìné zásahy do soukromí jsou prozkoumány a zpìtnì vyhodnoceny.
Mìsto Hanušovice nadále plánuje rozšíøení MKDS. Toto rozšíøení má pokrýt zbylá riziková místa a zároveò vykrýt tzv. „slepá místa“, který byla zjištìna po instalaci kamerových bodù. Pracovníci mìsta Hanušovice pracují na projektu, který by následnì opìt
spolufinancoval Olomoucký kraj.
-mp

V návaznosti na zmìny v systému nakládání s odpady v našem mìstì, jak ji
bylo zveøejnìno v Hanušovických novinách èíslo 1, je mono bezplatnì zapùjèit
nádoby o velikosti 240 litrù na svoz bio
odpadu. ádost o zapùjèení tìchto nádob a další informace je mono získat na
Mìstském úøadì Hanušovice, kanceláø
è. 206, telefonicky na èísle 603 212 951
a el e k t r o n i c k y n a a d r e s e a mbroz@mu-hanusovice.cz.
Svoz bio odpadu bude probíhat stejným zpùsobem jako u komunálního odpadu v pøedem urèených termínech.
Tyto nádoby budou v první øadì zapùjèeny obèanùm v lokalitách, kde ji byly
v minulých letech umístìny na veøejných prostranstvích.
František Ambroz

OZNÁMENÍ
Dne 17. 3. 2015 v dobì od 9:00 do 14:30 hod. se v budovì Mìstského úøadu
Hanušovice uskuteèní pro obèany návštìvní (konzultaèní) den Finanèního úøadu
pro Olomoucký kraj, územní pracovištì Šumperk. -mú
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Informace k výmìnì prùkazù
osob se zdravotním postiením
Váení spoluobèané,
øada z vás je driteli prùkazù osob se
zdravotním postiením a v posledních
dnech obdrela od Úøadu práce ÈR –
krajské poboèky, kontaktního pracovištì v Hanušovicích, rozsáhlý dopis do
vlastních rukou, který nese název „ Výzva k prokázání nároku na prùkaz osoby
se zdravotním postiením“.
U nìkterých z vás, uivatelù tìchto
prùkazù to vyvolalo paniku a na Mìstský úøad v Hanušovicích se zaèali hromadnì obracet dritelé prùkazù s tím, e
neví, co s tímto dokumentem dìlat, a vyjadøovali své obavy, aby o prùkazy nepøišli.
Rádi bychom vám podali co nejjednodušší informace k procesu výmìny
prùkazù a uklidnili vás, e pokud si
poádáte vèas, nebudete na svých právech a monosti i nadále prùkaz
vyuívat, nijak kráceni.
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
5. jednání - 19. 1. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice
dne 19. 1. 2015
- rozhodla od 3/2015 neprovozovat kino „Mír“ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace o plnìní usnesení
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválení odkoupení pozemkù pè. 2179/4 a 2178/1 v kú. Hanušovice od
spoleènosti Uhelné sklady - obchod s palivem
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice k prodeji
pozemek mìsta Hanušovice pè. 866/11 v kú. Hanušovice
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodej pozemkù pè. 541, 543/1, 542 a 547 v kú. Hynèice nad Moravou
- vzala na vìdomí usnesení Krajského úøadu Olomouckého
kraje – lhùta pro podání pøipomínek k udìlení výjimky ze zákazu u zvláštì chránìných druhù ivoèichù
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení øízení o udìlení výjimky u zvláštì chránìných druhù ivoèichù KÚ Olomouckého
kraje
- vzala na vìdomí vyrozumìní – monost seznámit se s podklady pøed vydáním rozhodnutí – „Oprava dna toku Prudký
potok“, KÚ Ol. kraj
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci povolení výjimky ze zákazù zvláštì chránìných druhù ivoèichù – KÚ Olomoucký kraj
- souhlasila s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci na stavbu „ÈOV AÈB E 20“ v areálu firmy Kostka –
Kolobka, s. r. o.
- schválila uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene na
pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 990 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 990 v kú. Hanušovice a schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout tuto èást pozemku na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila dodatky k nájemním smlouvám k bytu
- zamítla ádost o prodlouení nájemní smlouvy k uívanému
bytu
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na uívání pøísálí
v DK Hanušovice
- pøidìlila nebytový prostor v bývalé kotelnì na Zábøeské ul.
k parkování osobního vozidla
- pøidìlila byt vel. 2+1 na ul. Hlavní 113, Hanušovice
- pøidìlila byt vel. 1+kk na èp. 72 ul. Hlavní, Hanušovice
- rozhodla o vyplacení odmìny kronikáøce mìsta Hanušovice
za zpracování roku 2014
- rozhodla o vyplacení odmìny za zpracování pøíspìvkù do
Hanušovických novin v r. 2014
- povìøila tajemnici MÚ Hanušovice k uzavírání dohod o
provedení práce a dohod o pracovní èinnosti za mìsto Hanušovice pro r. 2015
- schválila Smìrnici è. 1/2015 upravující postup pøijímání,
evidenci, vrácení a likvidaci nálezù a skrytých vìcí
- schválila Smìrnici è. 2/2015 pro nakládání se stejnokrojem,
dalšími osobními ochrannými prostøedky, výzbrojí a zbranìmi a
pøíslušenstvím stráníky MP Hanušovice
- schválila nového èlena JSDH Hanušovice

- schválila podání ádosti o poskytnutí pøíspìvku na poøízení,
rekonstrukci, opravu poární techniky a nákup vìcného vybavení JSDHO Olomouckého kraje na r. 2015
- schválila zasílání finanèních prostøedkù pøíspìvkové organizaci mìsta Hanušovice ètvrtletnì
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na provoz Turistického informaèního centra Hanušovice pro rok 2015
- schválila smlouvu o uspoøádání hudební produkce na akci
dne 30. 1. 2015 – Mìstský ples v DK Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèní odmìny poøadatelùm za zajištìní poøadatelské sluby na Mìstském plese
- schválila zajištìní hlavní ceny na 12. Mìstský ples dne 30. 1.
2015
- schválila pøijetí sponzorského daru na 12. Mìstský ples dne
30. 1. 2015
- vzala na vìdomí Plán práce finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- schválila sloení výbìrové komise k výbìrovému øízení na
zajištìní dopravní obslunosti autobusovou linkovou dopravou
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o zøízení
speciální tøídy na I. stupni ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o navýšení
ceny pøesnídávky v MŠ Hanušovice od 1. 3. 2015
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o zmìnì
termínu pro objednávání a odhlašování stravy ve školní jídelnì
od 1. 3. 2015
- vzala na vìdomí informaci o prùbìhu uzavírání smluv o
smlouvì budoucí s vlastníky dotèených pozemkù na ul. Jesenická
- schválila uhrazení víceprací, které vznikly v souvislosti s realizací akce chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369, I. etapa, rekonstrukce chodníku Jesenická
- schválila uzavøení smlouvy è. 451 a è. 426 o dodávce tepelné energie, ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila pøedloené návrhy na doplnìní územního plánu a
doporuèila je k projednání a schválení zastupitelstvu mìsta

6. jednání - 26. 1. 2015
- schválila program 6. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
26. 1. 2015
- vzala na vìdomí plnìní usnesení rady mìsta
- schválila výsledek výbìrového øízení týkající se akce „Zajištìní dopravní obslunosti územního obvodu mìsta Hanušovice linkovou dopravou“
- schválila uzavøení smlouvy o právu provést stavbu na pozemku pè.1521/1 v kú. Hanušovice
- schválila servisní smlouvu o provádìní servisu, pravidelných kontrol a revizí kamerového systému ve mìstì Hanušovice

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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5. 30,- Kè na zaplacení správního poplatku

Informace k výmìnì prùkazù osob
se zdravotním postiením
(dokonèení z 1. strany)

Dritelé prùkazù mimoøádných výhod a doèasných prùkazù
osob se zdravotním postiením (prùkaz OZP), které byly vydány dle legislativy úèinné do 31. 12. 2013, by si mìli zajistit jejich
výmìnu za nový prùkaz OZP v podobì plastové kartièky, a to
v dobì od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015. Není tedy nutné spìchat,
ale také nechávat výmìnu na poslední chvíli. Úøad práce zaslal
tento dopis s pøedstihem, aby pøedešel pøípadným frontám, které by mohly vzniknout.
Všechny vydané prùkazy, bez ohledu na stávající formu, jsou
platné pouze do 31. 12. 2015, a to i ty, kde je platnost vyznaèena
jako trvalá. Proto je na driteli, aby si platnost zkontroloval a
vèas se dostavil na poboèku ÚP v Hanušovicích.
Co s sebou?
1. Vyplnìný tiskopis „ádost o pøechod nároku na prùkaz
OZP“ je mono vyplnit pøímo na poboèce nebo stáhnout na
webových stránkách MPSV, v oddílu formuláøe
2. Stávající prùkaz mimoøádných výhod nebo OZP
3. Aktuální fotografii ve formátu urèeném na obèanský prùkaz
4. Obèanský prùkaz

Další zmìnou je, e si osoba smyslovì postiená, která prokáe tento typ postiení, mùe nechat vyznaèit na prùkaze druh
svého postiení, a to prostøednictvím piktogramù k tomu urèených. Jde pøedevším o osoby s úplnou èi praktickou hluchotou
èi slepotou nebo osoby hluchoslepé.
Dùleité je, e se nemusíte nièeho obávat. Úøady práce budou
pøipraveny na výmìnu prùkazù, vše by mìlo probíhat hladce a
bez komplikací. Bohuel poboèka Úøadu práce v Hanušovicích
není bezbariérovì øešena, take mùe být pro nìkteré klienty
hùøe dostupná. Tìm, kteøí jsou osamìlí, nemají monost vyuít
doprovodu rodinných pøíslušníkù nebo jsou imobilní, negramotní apod., mùeme pomoci pøi výmìnì prùkazù. Je moné
kontaktovat pøímo p. Šárku Kurkovou z poboèky ÚP Hanušovice, tel. 950 164 466 nebo p. Pospíchalovou na tel. 583 034 423
na Mìstském úøadì v Hanušovicích, které vám s vyøízením
pomùou.
Doufáme, e vám tento krátký èlánek pomùe se v problematice zorientovat a zajistit si vèas potøebné náleitosti k hladké a
bezproblémové výmìnì prùkazù.
Eva Pospíchalová,
koordinátor komunitního plánování sociálních slueb

Odpoledne s poezií
„Poezie vytváøí druhou pøírodu, pøírodu lidského srdce a lidských smyslù.“ Josef Hora
Ve ètvrtek 5. února 2015 ve 14 hodin se uskuteènilo školní kolo v recitaci urèené pro áky I. a II. stupnì za úèasti 58 soutìících recitátorù, rodièù, prarodièù,
povzbuzujících spoluákù, dìtí ze dvou oddìlení školní druiny i krouku her
a odborné poroty ve sloení - paní uèitelky Z . Demelové, A. Janoèkové, J. Pitákové, A. Suchánkové a pøedsedkynì V. ídkové. Recitaci doprovázela pøíjemná atmosféra a soutìivost. Školní akce probíhala v novì zrekonstruované odborné
uèebnì chemie, která byla obsazena do posledního místeèka. Podle rozesmátých
tváøí dìtí spolu s pochvalnými slovy zúèastnìných posluchaèù lze pøedpokládat,
e se jim odpoledne s poezií líbilo a v mnohém je obohatilo o kulturní záitek.
A jaké byly výsledky?

0. kategorie – áci 1. tøíd
I. místo - Bergrová Tereza, I. B
II. místo - Fialová Adéla, I. B
III. místo - Miková Viktorie, I. A
Miklas Tomáš, I. B - Autorská cena za vlastní báseò

II. místo - Pjosová Markéta, VI. A
Šimková Anna, VI. B
III. místo - Mareèková Dominika, VI. A
Koletschková Lenka, VI. A
IV. kategorie – áci VIII. a IX. tøíd
I. místo - Vyroubal Matìj, VIII. A
II. místo - Kreifová Nikola, IX. A
III. místo - Kouøilová Sabina, IX. A

I. kategorie - áci II. a III. tøíd
I. místo - Krupa Petr, II. B
II. místo - Svobodová Tereza, III. B
III. místo - Rajnoha Jakub, II. B
II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
I. místo - Kremlièková Adéla, IV. A
II. místo - Urbanová Eliška, V. B
III. místo - Topolanová Sára, V. B
Rotterová Kristýna, V. A - Autorská cena za vlastní báseò

Pøíjemné odpoledne s poezií se vydaøilo a umonilo nám zaposlouchat se do veršù èeských básníkù a pøipomenout si, jak
krásný a vznešený je náš mateøský jazyk.
„Jazyk poezie je èarovný a sdìlí více významù,
ne mají slova sama.“
Fudiwara no Kintó
Vladimíra ídková
pøedsedkynì poroty školního kola v recitaci

III. kategorie - áci VI. a VII. tøíd
I. místo - Strnadová Lucie, VI. A
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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:
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

Koupím chalupu nedaleko lyaøského støediska. 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 bøeznu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Rùena Švejdíková,
Jaroslava Czastková, Marie
Rajnohová, Boena Slimáèková,
Eva Muroòová, Vlasta
Svobodová, Marie Mausová,
Lenka Janková a Vìra
Suchodolová;

Kraj lákal na Regiontouru 2015 tradicemi
Cykloturistika a návštìvy pivovaru Holba patøily k nejvíce dotazovaným turistickým monostem na Hanušovicku, které i letos prezentovala Místní akèní skupina Horní Pomoraví na Regiontouru v Brnì. Mezinárodní veletrh turistických moností
v regionech se letos uskuteènil od 15. do 18. ledna.
Prezentace probíhala na stánku Olomouckého kraje, kde se souèasnì pøedstavilo
Hanušovicko a Staromìstsko. Památky, sjezdové lyování, bìky, letní atraktivity a
další zajímavosti patøily k nabídce lákající návštìvníky do zdejších oblastí. Pøíchozí na
stánku nejvíce zajímala monost návštìvy pivovaru v Hanušovicích a cykloturistika
v nejbliším okolí.
Celkovì se Olomoucký kraj nesl v duchu návratu k tradicím. Souèástí stánku se stala
prezentace skanzenu v Pøíkazech, celé ètyøi dny hrála návštìvníkùm muzika z Hané.
Turistická lokalita Šumperska se prezentovala výrobou velkolosinského ruèního papíru, a to interaktivnì pøímo v expozici. Zlatohorsko zase lákalo na rýování zlata. -am

pánové Ján Mihalèin, František
Koletschka, František Pelíšek,
Bohuslav Masný, Petr Hošek,
Miroslav Bank a Radomír
Chmelaø.
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

Vzpomínáme

Dne 21. února 2015
by se doil 56 let
pan Karol Warenich.
S láskou vzpomínají maminka a
sourozenci s rodinami.

Vzpomínka

Dne 12. bøezna 2015 vzpomeneme
6. výroèí, co nás opustil náš milovaný
manel a tatínek,
pan Zdenek Svoboda.
Vzpomíná manelka,
dcera a syn s rodinami.
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280 let od dostavby kostela sv. Maøí Magdalény
v Pustých ibøidovicích
Oslava tohoto výroèí probìhne v nedìli 19. 7. 2015. Souèástí poutì ke sv. Maøí Magdalénì bude výstava o historii Pustých ibøidovic (Wüst Seibersdorf). Prosíme všechny o zapùjèení pohlednic, fotografií, pøedmìtù denní potøeby,
jednoduše všech vìcí týkajících se ivota a minulosti Pustých
ibøidovic i ostatních èástí obce Jindøichov u Šumperka èi kopií.
Dìkují farníci z Pustých ibøidovic a obec Jindøichov u Šumperka.
Kontaktní osoba: Josef Faltièko, Nové Losiny 169, Jindøichov u
Šumperka 788 23, josef.falticko@seznam.cz, SMS 739 143 068.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice - èinnost za mìsíc leden 2014
Pro pøespolní dìti jsme upravili na pøechodnou dobu èas pro konání schùzek, na jaøe
je v plánu se vrátit k pùvodním èasùm.
I malá vrstva snìhu na poèátku mìsíce postaèila k vytvoøení labyrintu klikatých ulièek na snìhu, a tak si dìti mohly zahrát Eskymáckou honièku.
V klubovnì se stala hitem další eskymácká hra Nuglu tang. Dále si chlapci vyzkoušeli stolní mini fotbal s plastovými brankami a hráèi. Jiný netradièní stolní fotbal si hoši
zahráli s kostkou. Mnoho legrace si uili také pøi høe s kostkou Oklahoma a tradiènì nezklamaly Nervy. K rozvoji pozornosti pøispìla hra Nìco vidím a je to modré.
V pátek 16. ledna jsme s kamarádem Silvestrem pøipravili v lese trasu pro stopovaèku, následující den probìhla akce Ve stopách grizzlyho Bleska. Na zaèátku jsem jako
motivaci pøeèetl stejnojmennou povídku E. T. Setona. Terén byl místy nároèný, ale
pozdìji lovci narazili na samotného medvìda a nastal strhující závìreèný boj snìhovými koulemi. Nakonec se podaøilo grizzlyho skolit.
Bìhem mìsíce chlapci trénovali vázání základních uzlù na èas, 27. ledna jsme konali uzlaøskou soutì. Soutìící vázali po jednom uzlu na èas, pak jednotlivci postupnì
za sebou všech šest uzlù. Vyzkoušeli tak lodní uzel, ambulantní uzel, zkracovaèku,
škotový, rybáøský a nakonec draèí uzel. Celkovì vyhrál Daniel.
V pátek 30. ledna jsme byli bobovat a sáòkovat na novém snìhu.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství z minulého mìsíce Daniel, blahopøejeme. Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci kamarádu Silvestru Salajovi ml.
Vedoucí klubu M. Pecho

www.hanusovice.info

5

Cestování po Evropì
V dnešním bøeznovém vydání našich novin navštívíme nejzápadnìjší nìmecké mìsto - Cáchy (nìmecky Aachen), leící u
hranic s Belgií.
Mìsto má bohatou historii a je úzce spjato s dìjinami Evropy.
Ji staøí Keltové a Øímané zde severnì od Alp objevili nejteplejší
prameny (37 a 75 ° C) a dodnes jsou zde termální láznì. V raném støedovìku zde byla královská falc, tedy opevnìné a hospodáøsky sobìstaèné doèasné sídlo panovníka Svaté øíše
øímské. Francký král a první západní císaø Karel Veliký zde zaèal stavìt svùj palác v r. 789 a po korunovaci v Øímì v r. 800 zde
zøídil své hlavní sídlo a postaral se tím i o rozvoj mìsta. A do
roku 869 byl jeho palác významným evropským centrem moci.
Byl 47,25 metrù dlouhý a 20,76 metrù široký a mìl jedno podlaí.
Palác pak postupnì chátral, a proto ve 13. století schválil mìstské radì císaø Ludvík výstavbu nové budovy, která by mìla dvojí
funkci. Mìlo zde být sídlo mìstské civilní správy a souèasnì by
slouila i pro oslavy nejvìtších slavností øíše – pro korunovaèní
hostiny. Tak vlastnì vznikla souèasná radnice. Do pùvodního
paláce tak byla vestavìna tøi patra. Severní fasáda byla bohatì
vyzdobena asi 60 postavami, které byly èásteènì pozlacené.
Stavba byla dokonèena r. 1350. Vliv této stavby byl tak velký, e
se stal vzorem pro mnoho vlámských radnic, napøíklad v Antwerpách, Brugách a Gentu. Poár mìsta v r. 1656 však znièil støechu radnice i vìe. Vìe byly postaveny nové, vyšší a v
barokním stylu. R. 1727 byla baroknì upravena i fasáda a byla
odstranìna figurální výzdoba a nahrazena štukovými prvky. Velký císaøský sál v patøe byl rozdìlen na menší jednotlivé místnosti
a pouíván pro nejrùznìjší úèely. Kdy se v roce 1840 stal Fridrich Vilém IV. pruským králem, rozhodl vrátit budovì pùvodní gotickou krásu i rozmìry. Nechal postavit na jiní stranì schodištì
jako hlavní vstup do horního patra. Byla obnovena gotická okna.

Po poáru v r. 1883 byly znièené barokní vìe nahrazeny v novogotickém slohu. V roce 1901 byla vrácena i figurální výzdoba na
prùèelí a tím byla novogotická obnova radnice dokonèena. Za
války v letech 1943-44 byla radnice tìce poškozena. Ihned po
válce byla budova staticky zajištìna a zaèaly opravné a restaurátorské práce. V roce 1950 pøi Vyhlášení první mezinárodní ceny
Karla Velikého byl doèasnì zpøístupnìn obnovený korunovaèní
sál. O rok pozdìji byla radnice zcela opravena a mìstská rada i
primátor se mohli vrátit do svého historického domu. Nìkteré
místnosti v budovì radnice jsou nyní otevøeny veøejnosti.
Nejstarší památkou ve mìstì a nejvýznamnìjší církevní stavbou v Nìmecku je katedrála Panny Marie. Jejím základem se stala osmiboká kaple Panny Marie, kterou zde zaloil r. 786 Karel
Veliký. Pùvodní kaple dává katedrále nezvyklý tvar, románské
klenby jsou vykládané mozaikou, tìko øíct, která èást klenby je
lépe zdobená. Hlavní oltáø katedrály je zlatý z r. 1020. Zlatá je i kazatelna, tzv. Kazatelna císaøe Jindøicha II. z r. 1014, je zdobena
slonovou kostí. Ze svého pùvodního místa v kapli byla pøesunuta
bìhem gotických úprav. Hlavní prostor je v patøe obklopen ambitem, je tam je i mramorový trùn. Zde byli v letech 936 a 1531 korunováni na øímské krále panovníci Svaté øíše øímské, dokonce
mezi nimi i èeští králové Karel IV. a jeho syn Václav IV. Karel IV. si
Cáchy tak oblíbil, e podle cášské kaple nechal postavit obdobný
kostel v Praze na Novém Mìstì. Roku 814 byl v kapli pohøben i
Karel Veliký.
Sirné prameny jsou v Cáchách pro léèebné úèely vyuívány
pøes dva tisíce let. Nìkteré prameny tryskají z hloubky dvou a
ètyø kilometrù a napít se z nich mùe kadý. Jen pozor, je to jako
ochutnat pukavce.
-hp

Toulky po okolí
Dnes si povíme nìco zajímavého o objektu, který bude zajímat pøedevším návštìvníky našich hor – tedy Jeseníkù. Navštívíme další novì postavenou rozhlednu.
V poslední dobì se s nimi, jak se øíká, „roztrhl pytel“. V našich Toulkách jsme si ji o nìkolika zmínili. Ta poslední, o které
si nìco povíme, byla postavena na Medvìdí hoøe a byla pojmenována Rozhledna u Tetøeví chaty. Objekt se nachází ve vzdálenosti 40 metrù od výstupní stanice lanovky, která je souèástí
nejvìtšího a nejmodernìjšího areálu Kouty nad Desnou. Novou
18 metrù vysokou rozhlednu postavily Lesy Èeské republiky a
od 23. øíjna 2014, kdy probìhla závìreèná kolaudace, slouí veøejnosti. Slavnostní otevøení je však podle vyjádøení stavebníka
naplánováno a na jaro. Pøípadní zájemci, kteøí by chtìli tuto
akci navštívit, budou informováni v meédiích a na internetu.

Samotné vybudování stavby probìhlo v rámci Programu 2020 –
zajištìní cílù veøejného zájmu u LÈR, zamìøeného na podporu a
rozvoj veøejnì prospìšných funkcí lesa.
Stavba je tvoøena ocelovou nosnou konstrukcí, vèetnì schodištì, která je kotvena do betonového základu. Pùdorysnì zaujímá plochu 4,1 x 4,1 metru. Je opláštìna svislým dlouhým
obloením. Výhled z rùzných výškových úrovní je umocnìn
systémem prùhledù a balkonù v obvodovém plášti objektu.
Rozhledna bude za podmínky dodrování provozního øádu ze
strany návštìvníkù volnì pøístupná. K jejímu uzavøení dojde
pouze v pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek, tedy pøi
silných bouøkách nebo v zimì pøi velké námraze.
Návštìvníky areálu Kouty bude také jistì zajímat, e v tìsné
blízkosti stávající døevìné terasy a skibaru byla dokonèena pøed
letošní lyaøskou sezonou také stavba technického objektu,
jeho souèástí je i nové sociální zaøízení.
-hp

Secondhand Potùèník
Martina Mrázková
739 074 663

Prodám øadovou gará v Hanušovcích za
stanicí policie. Pøívod el. energie.
Cena 90 000,- Kè. Tel. 603 302 140
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Váení spoluobèané,
i nadále vám chceme v Hanušovických novinách pøedstavovat poskytovatele sociálních slueb v okrese Šumperk. V dnešním èlánku bude pøedstavena Armáda spásy, která pùsobí pøímo
v mìstì Šumperk na ulici Vikýøovická 1495, ale okruh jejích klientù se rekrutuje z celého okresu, tudí je dostupná i pro obèany
Hanušovicka. Cílovou skupinu tvoøí pøedevším osoby bez domova. Jistì si kadý z nás umí pøedstavit, jak hrozné je pøijít o
svùj domov. Èasto se na lidi bez domova díváme jako na nìkoho, kdo si ivot na ulici sám zvolil. Ale jen tìko si lze pøedstavit, e nìkdo dobrovolnì vezme klíèe od bytu, zahodí je do
kanálu a pøestìhuje se na ulici. Ve skuteènosti jde o souhru mnoha pøíèin. Patøí mezi nì problémy v rodinì, rozvod, ztráta zamìstnání, zadluení, nemoc…
Jsme pøesvìdèeni, e tito lidé si zaslouí šanci na lepší ivot.
Je tøeba si uvìdomit, e nìkdy hranice mezi bìným ivotem
tak, jak jej zaíváme, a ivotem na ulici je velmi tenká a taková
situace mùe potkat kohokoliv z našeho okolí.
Armáda spásy vznikla v 19. století (1865) pøi práci metodistického kazatele Williama Bootha. William Booth se tehdy vìnoval nejchudším obyvatelùm v Londýnì. V dobì smrti
Williama Bootha pùsobila Armáda spásy ji v 58 zemích svìta.
V Èeskoslovenské republice zaèíná Armáda spásy pracovat
ji brzy po vzniku republiky, a to v roce 1919. V té dobì se zamìøila na pomoc sirotkùm, svobodným matkám a lidem bez domova. Za druhé svìtové války byla èinnost omezena. K úplnému
zastavení práce však došlo a po roce 1948. Komunistickému
reimu vadilo misijní zamìøení Armády spásy. Zaèalo pronásledování pracovníkù. Nìkteøí dùstojníci byli oznaèení za nepøátele státu a odsouzeni k mnoha letùm vìzení.
V roce 1990 je Armáda spásy pozvaná tehdejším prezidentem Václavem Havlem k práci na obnovì spoleènosti, a tak se
vrací do naší zemì. Nyní pùsobí v 10 mìstech, kde poskytuje
sluby pro lidi bez domova, osamìlé rodièe, seniory a další.
Poslání AS v ÈR
Armáda spásy, jako mezinárodní hnutí, je souèástí všeobecné
køesanské církve. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou
zprávu o Jeíši Kristu, a v jeho jménu naplòovat lidské potøeby
bez jakékoliv diskriminace. Cílem Armády spásy je zejména zajišovat, organizovat a provádìt køesansky zamìøenou pastoraèní a sociální péèi všem potøebným a sociálnì vylouèeným.
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V Šumperku pomáhá pøedevším lidem bez domova. Poskytuje sociální slubu noclehárny, nízkoprahového denního centra
a azylového domu pro dospìlé mue i eny nad 18 let.
Nízkoprahové denní centrum a noclehárna slouí lidem bez
pøístøeší a pøináší monost strávit den i noc v bezpeèí a teple.
Tím ale pomoc nekonèí. Klienti jsou motivováni ke zmìnì zpùsobu ivota, sociální pracovníci pomáhají v øešení rùzných nároèných situací a nabízí jim navazující slubu azylového domu.
V rámci azylového domu klient získá celodenní ubytování ve
2–3 lùkových pokojích, monost hygieny, praní, ošacení a celodenní stravy. Neoddìlitelnou souèástí je nabídka rùzných
køesanských programù. Tyto programy jsou samozøejmì dobrovolné. Trvale jsou pøítomni sociální pracovníci, kteøí s tìmito
lidmi neustále pracují.
Snahou pracovníkù AS je podpora klientù v jejich snaze o
opìtovné zaøazení do spoleènosti. Klienti azylového domu se
proto zaøazují do rùzných pracovních aktivit. Mezi ty nejznámìjší patøí úklid nìkterých lokalit ve mìstì Šumperk a pomoc
pøi rozvozu obìdù.
V Šumperku Armáda spásy pøipravuje také chutné obìdy,
které rozváí i do naší obce. Pokud byste je chtìli vyzkoušet,
mùete si obìdy objednat na telefonním èísle 583 224 634 nebo
e-mailem ad_sumperk@armadaspasy.cz. Cena obìdù je od 1. 3.
2015 stanovena na 68Kè. V cenì je zapùjèení termo jídlonosièe i
dovoz.
Øeditel centra sociálních slueb AS v Šumperku, pan Jan
Dornièák, by ètenáøùm našich novin rád odvyprávìl jeden pøíbìh, pro zamyšlení nás všech.
„Na závìr dnešního pøedstavení naší organizace mi dovolte
vyprávìt jeden pøíbìh, který konèí happyendem. Je to pøíbìh o
hledání i pomoci. Pøíbìh z Šumperské Armády spásy.
Panu Františku Novákovi je 22 let. Poprvé jsme se s ním setkali na noclehárnì. Pøišel, kdy problémy v jeho rodinì zaèaly
být nad jeho síly. Zùstal nìkolik nocí, ale nakonec se vztahy
doma uklidnily. František se tedy vrátil opìt domù. Klid však
netrval dlouho. Po nìjaké dobì se vztahy s jeho rodinou opìt vyostøily. Sám situaci nedokázal øešit, a proto se rozhodl, e mu
bude lépe nìkde jinde, a odešel z domova. Tentokráte definitivnì.
(pokraèování na 8. stranì)
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Váení spoluobèané,
(dokonèení ze 7. strany)
Po krátké dobì na noclehárnì mu sociální pracovník nabídl
bydlení v azylovém domì. Františkovi se tato nabídka líbila.
Noclehárna mu sice poskytovala støechu nad hlavou, ale na
nový zaèátek to bylo stále málo. Na azylovém domì se zapojil
do rùzných pracovních aktivit. Pracoval tak, e se cítil stále jistìjší v tom, e nìco mùe dokázat. Za pomocí pracovníkù si zaèal hledat práci na plný úvazek. Zpoèátku byl plný nadšení.
Vìøil, e nebude trvat dlouho a nìjakou práci najde. Odpovídal
na mnoho inzerátù, ale pokud pøišla odpovìï, byla zamítavá.
Tak to pokraèovalo nìkolik mìsícù. Pomalu ztrácel nadìji. Pracovníci ho v této tìké dobì podporovali, aby vytrval.
Panu Novákovi se nakonec podaøilo si najít brigádu. Jednalo
se o dohodu o provedení práce na jeden mìsíc. Bylo to pro nìj
zklamání. Tìko se smiøoval s tím, e o nìj nemají zamìstnavatelé zájem. Pracovníci ho povzbuzovali, e i brigáda mùe být
oèekávaným novým zaèátkem. Ze všech sil se proto snail pracovat co nejlépe. Zamìstnavatel jeho snahu ocenil a zamìstnal

jej na plný pracovní úvazek. Pár dní po nástupu do práce si našel
i bydlení v ubytovnì, kam se pøestìhoval.
A jak to s ním bude dál? „Jeho další osud je ji plnì v jeho rukou … “
Váení ètenáøi, tato sluba jistì není z tìch nejpopulárnìjších, ale èasto vzpomenu na jedno pravdivé rèení: Jak stabilní a
pevná je naše spoleènost? Jen tak, jak se dovede postarat o své
nejslabší. Mìjme proto na pamìti, e sluba tìmto lidem je nesmírnì nároèná a výsledek nejistý. Nicménì je jí potøeba a její
místo v systému sociálních slueb je zcela nezastupitelné.
V pøípadì, e byste se chtìli o nabídce Armády spásy v Šumperku dovìdìt více, je moné navštívit webové stránky
www.armadaspasy.cz, kde jsou dostupné další informace. Nebo
je moné se obrátit na MÚ Hanušovice, odbor tajemníka, p. Pospíchalovou, která vám zprostøedkuje kontakt s touto institucí.
Eva Pospíchalová, koordinátor komunitního plánování sociálních slueb a prevence kriminality

Naše zdraví (36)
Dnes si povíme nìco zajímavého o avokádu. Jde o málo známou cizokrajnou poivatinu, kterou jsme my, zákazníci, ještì pro náš
stùl poøádnì neobjevili.
Avokádo omylem povaujeme za zeleninu a také ho tak jíme. Jde však o ovoce. Je plodem rostliny s pomìrnì poetickým názvem
– hruškovec pøelahodný. Svým tvarem hrušku pøipomíná (øíká se mu dokonce máslová hruška) a lahodné tedy opravdu je. Strom
pochází ze Støední Ameriky, posléze se dostal do Evropy, kde se pìstuje hlavnì ve Støedomoøí. Klidnì vám ale mùe rùst i doma
v obýváku. Plody hruškovce mìøí 7 a 20 cm a váí od 100 g do 1 kg. Uvnitø ovoce se zelenou, fialovou, a témìø èernou slupkou se
ukrývá velká pecka a mazlavá zelená duina, která se snadno roztírá. Chutí pøipomíná oøíšky a je také pomìrnì tuèná. Jde ale o zdravé tuky – nenasycené masné kyseliny, které mají pozitivní vliv na naše srdce a cévy.
Vzhledem ke své výivnosti je èasto doporuèováno vegetariánùm, jím dodává nìkteré chybìjící iviny. Nesnate se ho nikdy
oloupat. Nejdøíve jej noem rozkrojte (na výšku) napùl, dejte však pozor na pecku uvnitø, která se nepøekrajuje. Avokádo pøekrojíte
obkrouením kolem pecky. Jakmile máte rozkrojeno na dvì pùlky, odstraòte pecku. Tu nevydlabávejte, ale lehce do ní seknìte
noem, trochu pootoète a vyjmìte. Dále mùete pouít duinu vcelku èi ji nakrájet nebo rozetøít. Ve všech pøípadech ji doporuèujeme vydlabat ze slupky lící.
Ovoce je nutné kupovat dostateènì mìkké. Zralé avokádo poznáte tak, e má zvenku tmavì zelenou barvu a je mìkké na dotyk.
Poté je moné je nakrájet a pøidat do salátù nebo vydlabat èi jen vyndat pecku a vnitøek naplnit. Duinu je dobré pokapat citronem,
aby nezhnìdla a neztratila vitamíny.Avokádo je populární v zemích Støední Ameriky, kde se pouívá i místo másla. Nejvíc se spojuje s mexickou kuchyní, nebo je základní surovinou místní speciality – dipu guacomole. Kromì toho, e je lze dát do salátu, je
moné je pouít na omáèky, pomazánky i polévky. Dokonce se pøidává i do míchaných alkoholických koktejlù. Avokádo patøí mezi
ovoce s nejniším obsahem vody. Podobnì je na tom napøíklad banán nebo olivy. Zároveò obsahuje nejvíce eleza a tukù v porovnání s ostatními druhy ovoce. V obou pøípadech se jedná o pozitivní informaci, pøestoe se obvykle elezo rostlinného pùvodu hùøe
vstøebává, díky obsaenému vitaminu C se vstøebává opravdu dobøe. elezo pomáhá proti anémii a doporuèuje se konzumovat
zejména tìhotným enám. Co se týèe vysokého obsahu tukù, je dokázáno, e tuky z avokáda výraznì sniují hladinu škodlivého
cholesterolu. Kromì tukù a eleza je avokádo bohaté na minerály, vitaminy a vlákninu. Minerály zastupují zejména draslík, mìï,
magnesium a fosfor. U vitaminù se jedná pøedevším o vitaminy skupiny B a dále C, E, K nebo H. Díky své zásaditosti pùsobí pøíznivì na sliznici a na aludeèní prostøedí. Dále pomáhá proti nervozitì, depresím a stresu. Avokádo by tedy nemìlo chybìt v ádném
jídelníèku.
Z avokáda se pøipravuje i olej, který se pouívá ve studené i teplé kuchyni. Lisuje se za studena a má specifické ovocné aroma a
samozøejmì spoustu zdraví prospìšných ivin. Do jídla i na smaení staèí pouít jen pár kapek. V našich obchodech je k dostání napøíklad Avocadoil.
-hp
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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