HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2015

èíslo 4

roèník 21

cena 2 Kè

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

ZÁPIS DÌTÍ DO MŠ HANUŠOVICE
Registrace k zápisu probìhne 14. 4. 2015, a to od 9,00 do 11,00 hod.
a od 14,00 do 15,00 hod. v budovì MŠ.
REGISTRACE JE NUTNÁ!
U registrace není potøeba pøítomnost dítìte, pouze si vyzvednete tiskopisy,
které následnì musíte nechat potvrdit pøíslušnými úøady,
poté je budete dokladovat pøi zápisu
(bez potvrzení o oèkování není moné dítì zapsat do MŠ).
také se mùete informovat o samotném zápisu.

Zápis dìtí na školní rok 2015/2016
do Mateøské školy v Hanušovicích probìhne dne
28. 4. 2015,
a to od 9,00 do 11,00 hod.
a od 13,00 do 15,00 hod. v budovì MŠ.
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí
pøi zápisu obèanský prùkaz a rodný list dítìte.
Mateøská škola mùe pøijmout pouze dítì, které se podrobilo pravidelným
oèkováním a jeho zdravotní a psychický stav dovoluje nástup
do pøedškolního vzdìlávacího zaøízení.
Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete nalézt
na http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.
Pøijímány jsou zpravidla dìti od 3 let
(tzn. pokud nejpozdìji do 31. 8. 2015 dovrší vìku 3 let).
Srdeènì se na vás tìšíme.
Foto: Petr Fiedler

OZNÁMENÍ OBÈANÙM

Svoz

bio odpadu
První svoz bio odpadu se
uskuteèní v úterý 14. 4. 2015.
Svozový den bude
vdy v úterý 1x za 14 dní
(sudý týden).
František Ambroz
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Den Zemì – 22. dubna
„Pøírodì nemùeme jinak poruèit, ne e ji
poslechneme!“ napsal na zaèátku 17. století
Francis Bacon.
Èlovìk se však v posledním století neøídil
touto moudrostí. Chtìl vyuít vše, co pøírodní
prostøedí této planety nabídlo. Mìl poslouchat
varování ve formì lokálních katastrof. Zapomnìl, e to nejdùleitìjší, to nejpodstatnìjší,
co pøíroda èlovìku dává, je èistý vzduch, èistá
voda a zdravé prostøedí. A pokud pøíroda nebude schopna tyto potøeby lidem zajistit, jsou
všechny technické vymoenosti k nièemu,
èlovìk nepøeije.
Dne 22. dubna se slaví Den Zemì. Poprvé
se slavil v roce 1970 v USA. Od roku 1980 se
oslavy svátku ivotního prostøedí, pøírody a
zmìn ivotního stylu rozšiøují do celé øady
zemí. V roce 1990 se Den Zemì slavil poprvé i
u nás.
Nejvìtší význam pøipomínky Dne Zemì
spoèívá ve výchovì èlovìka k nalezení rovnováhy mezi lidskou spoleèností a pøírodou, co
se nám mùe podaøit pouze tehdy, zmìníme-li
svùj ivotní styl. Je dobøe, e si lidé uvìdomili
svou zodpovìdnost za to, v jakém prostøedí
budou ít a v jakém stavu pøedají naši Zemi
pøíštím generacím.
Zkušenosti ukazují, e napravovat škody na
ivotním prostøedí je vdy obtínìjší a nákladnìjší ne volba takového zpùsobu ivota, který šetøí ivotní prostøedí.
Málokdo z nás si dosud uvìdomuje, e
s ochranou ivotního prostøedí mùe zaèít sám
u sebe kadodenním šetøením energií, vodou,
omezováním zbyteèných obalù a tøídìním odpadù v domácnostech. A právì na jaøe, kdy se
pøíroda probouzí k novému ivotu, k tomu
máme pøíleitost. Pøilome ruku k dílu a ukliïme si naše obydlí, ulice a veøejná prostranství.
Chovejme se šetrnì k zeleni ve mìstì, obci, nenième okrasné rostliny, neodhazujme odpadky na ulici. Dejme šanci k pøeití drobným
ivoèichùm tím, e nebudeme vypalovat suchou trávu na mezích a v pøíkopech. Posbírejme odpadky a ulome je do prostorù k tomu
urèených. Osázejme zahrady, okna, balkony
kvìtinami, zkrášleme své domovy, aby se nám
v našem mìstì líbilo a dobøe ilo.
-mp

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 7 - 11. 2. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice dne 11. 2.
2015
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- vzala na vìdomí „Kolaudaèní souhlas“ ve vìci povolení uívání
stavby dráhy „Rekonstrukce koleje è. 1 a è. 3 v st. Hanušovice“
- vzala na vìdomí Oznámení o zahájení øízení vodoprávního
øízení (stavba vrtané studny na pozemku pè. 2049/4 vèetnì vodovodu na pè. 1163 kú. Hanušovice)
- vyslovila souhlas k vyjádøení k existenci inenýrských sítí –
akce „most na LC Zámecká“
- vzala na vìdomí stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodní tok Prudkého potoka – stavba oprava dna
potoka
- souhlasila s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci – oprava pøejezdových zabezpeèovacích zaøízení
(ul. Dukelská, ul. Praská)
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu – souhlas s umístìním a provedením stavby – oprava pøejezdových zabezpeèovacích zaøízení
- neschválila Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene-sluebnosti (mezi mìstemHanušovice a SDC Praha) z dùvodu,evesmlouvìnebylauvedenacenazazøízenívìcného bøemene
- schválila Smlouvu o zøízení vìcného bøemene-sluebnosti (mìsto Hanušovice a ÈEZ Distribuce, a. s.) - realizace výstavby zaøízení
distribuèní soustavy na pè. st. pl. 52 v kú. Hynèice n/Mor.
- doporuèila zastupitelstvu mìsta revokaci usnesení è.
185/2013 ze dne 25. 11. 2013 (bezúplatný pøevod pozemkù
z majetku ÈR) a pøijetí usnesení nového
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit zveøejnìní zámìru
mìsta Hanušovice o prodeji pozemku pè. 247 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení
(stavba RD na pozemcích pè. 427 a 433 v kú. Hynèice n/Mor.)
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k ádosti o vyjádøení
k èasové poloze vlakù Os 3600 a Os 3650
- revokovala usnesení RM è.75/4/2014; 76/4/2014 a
102/5/2015
- neschválila poskytnutí slevy na nájemném z bytu na základì
podané ádosti
- vyslovila souhlas s provedením nutných a akutních oprav
v obytném domì èp.113
- rozhodla o pøidìlení bytu vel. 2+1 na èp. 428 v Potùèníku
- schválila realizaci divadelního pøedstavení pro dìti dne 12.
4. 2015 „Zlaté vejce“
- schválila dodatky smluv pro rok 2015 o poskytování knihovnických slueb v místních a obecních knihovnách
- schválila realizaci zabezpeèovacího systému budovy MÚ
Hanušovice a elektronického zabezpeèení sluebny mìstské
policie Hanušovice
- vzala na vìdomí zápis finanèního výboru Zastupitelstva
mìsta Hanušovice z kontroly vyúètování neinvestièních pøíspìvkù na èinnost spolkù a organizací v r. 2014
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice spolkùm a organizacím
- vydala nezávazné prohlášení o dodávce biologicky rozloitelného odpadu
- vzala na vìdomí bezpeènostní zprávu o nápadu trestné èinnosti a stavu veøejného poøádku ve sluebním obvodì Obvodního oddìlení Policie ÈR

- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 8 - 2. 3. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice dne 2. 3.
2015
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit smìny nemovitostí na ul. Jesenická
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ MÚ Šumperk – vydání povolení k nakládání s vodami + stavební povolení ke stavbì vrtané studny na pozemku pè. 2049/4 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k pøipravované stavbì – „Oprava dna toku Prudkého potoka“
- schválila nájemní smlouvu è. 1/2015 – pronájem èásti pozemku pè. 990 ost. plocha, ost. komunikace v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu è. pozemku pè. 833 v kú. Hanušovice na základì ádosti
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit revokaci usnesení è. 25/2014 ze dne 15. 12. 2014 o zveøejnìní zámìru prodeje èásti pozemku
- vzala na vìdomí „Pokyny správce stavby“ k zahájení prací v Hanušovicích – lokalita horní Hanušovice, Údolní ulice v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy“
- schválilaSmlouvu o výpùjèceo zapùjèenínádob naBIO odpad
- schválila Dodatek ke Smlouvì o dílo – vypracování úpravy
dokumentace návrhu územního plánu
- schválila Partnerskou smlouvu o spolupráci mezi mìstem
Hanušovice a MAS Horní Pomoraví, o. p. s. (realizace regionálního projektu „BioMAS“)
- schválila ádost o ukonèení nájemního vztahu na uívání
bytu dohodou
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice – vyuívání DK Hanušovice na akce v r. 2015
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o uzavøení Mateøské
školy Hanušovice ve dnech 2. a 3. 4. 2015
- vzala na vìdomí Jednací øád a Plán práce na rok 2015 kontrolního výboru zastupitelstva mìsta
- schválila navrené termíny konání zasedání Zastupitelstva
mìsta Hanušovice pro rok 2015
- vzala na vìdomí informaci o navreném programu 3. zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 11. 3. 2015
- schválila uskuteènìní divadelního pøedstavení pro dìti v DK Hanušovice v mìsíci kvìtnu 2015 – „Rejchartický èertovský mlejn“
- revokovala usnesení RM è. 74/4/2014 ze dne 22. 12. 2014
- schválila Dodatek è. 1 k Pøíkazní smlouvì
- schválila podání ádosti o dotaci a zadání zpracování všech podkladù pro podání ádosti o dotaci z programu ROPna revitalizaci zelenì, stavbu a opravu chodníkù, komunikací a mobiliáøe
- schválila podání ádosti o dotaci a zadání zpracování všech
podkladù pro podání ádosti o dotaci na zateplení Domu kultury
Hanušovice
- schválila zadání zpracování výbìrového øízení pro akci
„Elektronizace procesù úøadu mìsta Hanušovice“
- vzala na vìdomí informaci – sdìlení hejtmana Olomouckého
kraje k ádosti o opravy komunikací II. a II. tøídy na Hanušovicku
(jedná se o reakci na zaslanou petici starostù Hanušovicka)
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

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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Pozvánka na jarní vycházku

Vybíjená 2015

Zveme Vás na vycházku z Luné u Kopøivné spojenou s návštìvou azylu Gaia, ve
kterém mají domov opuštìné koèky i další zvíøata.
Pokud byste chtìli koèièkám nìco pøinést, prosím, podívejte se na www.azylgaia.estranky.cz
Odjedeme autobusem od zastávky Hanušovice - potraviny v nedìli 26. dubna 2015
v 13.25 hod.
Po prohlídce azylu Gaia pùjdeme po modré turistické znaèce údolím potoka k Novému Hradu a dál po luté znaèce k vlakové zastávce Raškov.
Odtud jede vlak na Hanušovice v 16.46 hodin.
Celková trasa jsou necelé 3 km. Vycházka je vhodná pro rodiny s dìtmi i starší osoby.
Za ivot a zdraví, z. s, Radek Kamler, mob. 728 116 001, hanusovice.casd.cz

Naše recitátorky se umístily ve støíbrném pásmu
Ve støedu 4. bøezna 2015 se uskuteènilo v Šumperku okrskové kolo recitaèní soutìe. Ve 3. kategorii ákù 6.-7. tøíd v silném konkurenèním boji soutìících šumperského regionu se umístily naše recitátorky Lucie Strnadová, VI.A a Gabriela Vránová,
VII.A ve støíbrném pásmu. Našim talentovaným ákyním gratulujeme a pøejeme jim
mnoho úspìchù pøi reprezentaci školy v dalších soutìích a kulturních vystoupeních
konaných pøi rùzných spoleèenských pøíleitostech.
Vladimíra ídková, uèitelka èeského jazyka

Piškvorky 2015
Ve støedu 11. 3. 2015 byla pro áky 3., 4. a 5. tøíd pøipravena soutì „Pøijï si zahrát
piškvorky“. Pøišlo 36 dìtí, které byly rozdìleny do dvou kategorií, a to 3.-4. tøída a 5. tøída. Soutì probíhala ve dvou kolech. Nejlepší ze základního kola postoupili do finále. A
tady jsou výsledky:
Kategorie 3.-4. tøída:
1. Aleš Kouøil 3. A, 2. Petra Konkolová 4. A, 3. Petr Koláèek 3. B
Kategorie 5. tøída:
1. Jan Koláèek 5. A, 2. Václav Kupèík 5. A, 3. Andìla Berlinská 5. B
Radka Kotrašová a Delana Mikolášová

V mìsíci bøeznu se vybraní áci ze 4. a
5. roèníku zúèastnili školní sportovní
soutìe ve vybíjené. Naše škola pøihlásila do soutìe dvì drustva, chlapce a dívky.
Vybíjená, jakoto samostatná sportovní hra, rozvíjí u ákù ve vìkovém období
od 10 do 12 let pohybovou motoriku a to
pøedevším správnou techniku hodu. Jednotlivé pohybové schopnosti a dovednosti ve høe pak pøipravují áky na
budoucí sportování.
Jako první si své okrskové kolo dne
10. bøezna v Hanušovicích odehrálo
drustvo chlapcù. Soupeøi nám byli áci
ze ZŠ Bludov a ZŠ Staré Mìsto p. S. Naše
drustvo porazilo obì soupeøící školy a
postoupilo do okresního finále do Šumperka.
Následující den, tj, 11. bøezna, odehrály
své okrskové kolo i dívky. Konalo se v tìlocviènì na ZŠ Vodní v Mohelnici. Holky
zmìøily síly s domácí Mohelnicí, ze ZŠ Loštice a ZŠ Ruda n. Moravou. Základní školu
z Loštic dokázaly dívky porazit, ale na domácí Mohelnici a dívky z Rudy naše holky
nestaèily. V koneèném souètu obsadily v
okrskovém kole 3. místo.
Dne 12. bøezna se konalo na V. ZŠ v Šumperku okresní finále ve vybíjené v kategorii
chlapcù. Naši kluci se na okresní scénì prezentovali jako vítìzové okrsku z Hanušovic.
Spoleènì s naší školou zmìøili síly i chlapci
z tìchto škol: V. a VI. ZŠ Šumperk, IV. ZŠ
Zábøeh, ZŠ Vodní Mohelnice a ZŠ Vikýøovice. V silnì nabité konkurenci dokázali naši
kluci porazit pouze protihráèe z Vikýøovic,
ale i tak v koneèném souètu bodù obsadili
4. místo z 6. škol.
Drustvo chlapcù:
Nejedlý J., Muszynský J. (oba 4. A),
Kupèík V., Koláèek J. (oba 5. A),
Ondráèek F., Pavlín L., Pøibyl J., Svoboda D., Šèambura M., Vrzal V., Mareš
F., Hanák D. (všichni 5. B).
Drustvo dívek:
Smékalová S., Lai Linh, Koletschková M., Ludvíková K., Rotterová K.
(všechny 5. A),
Fedáková K., Kreifová A., Malasková
A., Morongová E., Pavlínová K., Svorová M., Topolanová S. (všechny 5. B).

Nabízím vedení úèetnictví pro spoleèenství vlastníkù
jednotek (SVJ) za cenu 140 Kè/bytová jednotka/mìsíc.
Pokud máte zájem, kontaktujte mne na tel: 602 678 596.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2015
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

Starší mu nekonfliktní, nekuøák, hledá
ubytování v Hanušovicích v soukromí i
jako spolubydlící z dùvodu vzdálenosti
do zamìstnání v ZKL.
Tel:739 955 146, bazilisek@email.cz

Prodám byt 2+1
v Hanušovicích, ul. Školní v osobním
vlastnictví v dobrém stavu.
Tel.: 605 345 087

Zdenìk Mináø, technik
Elektro Rýznar,
opravy a prodej praèek, myèek a
domácích elektrospotøebièù
Štíty, nám. Míru 6
Tel.: 583 440 319
Mobil: 739 605 465
e-mail: elektro.ryznar@cbox.cz
Hledám chalupu pro rodièe. S menší
zahradou, na pìkném místì. 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.
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Jak na inzerci?
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Vìra Berlinská, Anna
Lacušková, Jarmila Horáèková,
Ludmila Cikrytová, Helena
Chrudinová, Kvìtoslava
Chromková, Hana Kijeková,
Miroslava Pavlíèková a Jiøina
Vondráèková;
pánové Josef Vlach, Jan
Gronych, Miroslav Reichl,
Miloslav Voboøil, Josef Vinkler a
Pavel Verner.
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

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice - èinnost za mìsíc únor 2014
Zaèátkem února jsme oslavili Vojtovy narozeniny.
O jarních prázdninách probìhly v úterý 10. 2. Na Kolonce v Hanušovicích rùzné
soutìe: stavba nejvyššího snìhového sloupu, støelba snìhovými koulemi, spouštìní
snìhových koulí z kopeèka, soutìe pøi jízdì na bobech. Na závìr si dìti zahrály v labyrintu snìhových ulièek eskymáckou honièku.
Bìhem prázdnin jsme té nìkolikrát závodili na bobech a na saních. V sobotu 14. 2.
probìhlo opékání uzeniny na snìhu. Škoda jen e o jarních prázdninách nevyšlo i nacvièení loutkového divadla.
V úterý 24. 2. si chlapci venku zahráli házení míèkù do kýblu pøivázaného na bobech, poté házeli míèek vystøelováním z plastové láhve.
V klubovnì hoši zápolili v souboji prstù, v klasické páce; sílu rovnì zkoušeli ve
shybech na hrazdì a v „koèièím souboji“. V druhé pùli schùzky jsme udìlali velký
úklid klubovny.
V sobotu 28. 2. byla pùvodnì v plánu stavba snìhových soch, pro nedostatek snìhu
pøišel na øadu náhradní program v podobì netradièních soutìí: koulení míèku do kopce, házení a køíení indiánských hùlek, špalbìh atd.
V mìsíèním bodování opìt zvítìzil Daniel, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínáme
Dne 27. 4. 2015 vzpomeneme ji
5. výroèí, kdy nám odešla maminka, babièka a prababièka,
paní Anna Suchomelová.
S láskou vzpomínají dcera Helena
a synové Štìpán a Jindøich s rodinami.

Toulky po okolí
Nezadritelnì se k nám blíí jaro a pro
nás, kteøí máme rádi procházky a výlety
po našem kraji, nastane ten pravý èas. Jeden tip na krásný výšlap vám dnes nabídnu.
Milovníkùm Rychlebských hor nemusím Raèí údolí vùbec pøedstavovat. Patøí
k nejkrásnìjším lokalitám nejsevernìjšího cípu našeho kraje. A celému Raèímu
údolí vévodí vyhlášená Tanèírna. Stojí
nedaleko vstupu do Raèího údolí, v místech, kde se nad Raèím potokem zaènou
svírat svahy okolních hor. Její historie zaèala ji v 19. století. Tehdy zde stávalo
úplnì jiné zaøízení – biskupská parní pila.
V blízkosti se nacházela malá pekárna
s prádelnou a naproti obytný dùm, rovnì
patøící vratislavskému biskupství. Na zaèátku 20. století byla pila strena a na jejím místì vznikla z popudu kardinála
Georga Koppa tanèírna s restaurací a
hostinskými místnostmi.
(dokonèení na 6. stranì)
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Vzpomínka na rodièe
Lásku jste mìli na rtech,
dobrotu v srdci a poctivost ve své duši.
Dne 18. dubna a 16. srpna 2015 uplyne
11. smutné výroèí úmrtí našich milujících rodièù,
Arnošta a Ladislavy Homolových.
S láskou na vás vzpomínají vaše dcery Laïka a Jana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. 4. 2015 uplyne ji 46 let od tragické smrti
naší sestry
Ludmily Chrudinové.
Stále vzpomíná bratr Zdenìk a sestra Lenka.
Kdo mìl rád, nezapomene, kdo znal, vzpomene.
Dne 5. 4. 2015 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
naší drahé maminky, babièky a prababièky,
paní Ludmily Chrudinové.
Stále vzpomíná syn Zdenìk s rodinou,
dcera Lenka s rodinou, vnouèata a pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Dnes zamíøíme k našim severním sousedùm a navštívíme
hlavní mìsto Dolnoslezského vojvodství – Vratislav, kterému se
pøezdívá „Benátky severu“.
Turistické pøíruèky nìkdy uvádìj té pøídomek „polské Benátky“, a to proto, e je ve mìstì vody a pøíliš. Mìstem toti protéká u nás pramenící Odra, do které se tu vlévají další øeky –
Olava, Šleza, Widawa, Bystrica a Dobra. Meandrující toky propojené kanály pak vytvoøily sple 12 ostrovù a jejich bøehy spojuje 130 mostù. Nejstaršími mosty jsou ty v centru, které leí na
trase dávné obchodní stezky. Architektonicky nejhezèí je visutý
Grunwaldský most od mìstského architekta Richarda Plüdemana z let 1908-1910. Mají zde i „most zamilovaných“ – Dómský
most, na který pøicházejí milenci, na dùkaz lásky na zámek napíší svá jména, uzamknou ho spoleènì ke konstrukci mostu a klíèek hodí do øeky. Tìch zámkù je zde prý kolem 40 tisíc a jejich
váha u dosahuje pøes 1,5 tuny.
Historie mìsta je úzce spjata s naší historií. Dolní Slezsko patøilo k Velkomoravské øíši a v 10. století pak k pøemyslovskému
èeskému kníectví. Od 14. století bylo pøipojeno k zemím Koruny èeské a zùstalo jeho souèástí a do roku 1742, kdy ho získalo
Prusko. Tomu patøilo a do roku 1945. Od té doby je souèástí polského státu.
Dominantou mìsta je Stará radnice, která stojí na Trním námìstí (Rynku). Jde o nádhernou gotickou stavbu, které vévodí
66 metrù vysoká vì. Dnešní podobu získala za èeské vlády
v polovinì 14. století a její neopakovatelnou výzdobu jiního prùèelí jí o 100 let pozdìji za vlády Vladislava II. Jagelonského vtiskl

kameník Briccius Gauss se svými spolupracovníky. V podzemí
radnice najdete i vyhlášený Svídnický šenk pocházející z roku
1275. Jde prý o nejstarší putyku v Polsku. Nejvyšší vyhlídku na
mìsto ale má kostel sv. Albìty. Vì byla v roce 1482 se svou
výškou 130,5 metru jednou z nejvyšších staveb Evropy. Ale pozor, na tuto dominantu výtah nejede a nahoru musí kadý vyšlapat po svých.
Mají tu i Královský zámek postavený v letech 1719-1722, pozdìji upravený na rezidenci králem Bedøichem II. Velikým. Právì
zde spatøilo svìtlo svìta vojenské vyznamenání elezného
køíe, pozdìji známé nìmecké váleèné vyznamenání (v roce
1945 zrušeno). Dnes se uvnitø nachází moderní muzeum s poutavou expozicí o tisícileté historii Vratislavi. Celé patro je zde vìnováno dobovým královským apartmánùm, které pøibliují ivot
pruských vládcù v 18. a 19. století.
Nejvíce obdivovanou a také nejnavštìvovanìjší památkou
mìsta je Hala století (Hala Stulecia). Je to první a tedy nejstarší
modernistická elezobetonová stavba na svìtì. V létech
1911-1913 ji projektoval a postavil místní architekt Max Berga a
podle odborníkù ji celou pojal jako manifest a „katedrálu století“.
Ohromující rozmìry haly – výška 42 metrù, prùmìr kopule 65 metrù a šíøka vnitøního prostoru 100 metrù okouzlily architekty a odborníky z celého svìta. Trvalo ale témìø sto let, ne bylo toto
gigantické dílo øádnì ocenìno a v roce 2006 zapsáno na Seznam
nejvýznamnìjšího kulturního dìdictví UNESCO.
-hp

Toulky po okolí

v oknech byly barevné vitráe. Celá budova byla osvìtlena, tehdy ne zcela bìným, elektrickým svìtlem. Tanèírna dostala po
svém zakladateli jméno Georghalle a hned se stala senzací mezi
výletníky nejen z Javornicka, ale také z pruské strany hranice.
Tanèírna byla vyhledávaným místem a do II. svìtové války.
Poté mìli zdejší obyvatelé jiné starosti a s koncem války to platilo dvojnásob. Po odsunu pùvodních obyvatel patøila Tanèírna
soukromému správci, poté byla zestátnìna. Novým vlastníkem
se staly Èeskoslovenské státní lesy, po nich místní JZD a nakonec jej ji znaènì zdevastované pøevzaly Èeské dráhy. Pùsobilo
zde i myslivecké sdruení, které zde mìlo postaveno vyhlášený
norovací areál. Objekt pomalu ale jistì chátral, mnohé znièili
vandalové. V roce 1991 se málem její osud naplnil. Na poslední
chvíli se objektu ujala nedaleká obec Bernartice. Ta zaèala
s postupnou rekonstrukcí a tak mùeme doufat, e se bìhem pár
rokù doèkáme jejího znovuotevøení.
-hp

(dokonèení z 5. strany)

Stavba byla zahájena v roce 1906 a dokonèena o rok pozdìji.
Výstavbou byl povìøen javornický stavitel Alois Utner. Za stavební sloh byl zvolen tehdy populární švýcarský horský styl,
v nìm se projevovala secese. Byla pojata opravdu velkolepì a
v duchu nejmodernìjších trendù té doby. Zdìné pøízemí se samostatným vchodem bylo rozdìleno na dvì hlavní èásti. V levé
fungovala velká kuchyò, výèep a pøípravní místnost. Druhá èást
slouila jako sklad potravin a byly zde i dvì obytné místnosti.
Nechybìlo ani sociální zaøízení a velkou vymoeností byl výtah, kterým se jídlo dopravovalo nahoru do sálu. První patro budovy pak patøilo dvacet metrù dlouhému lokálu a taneènímu
sálu, obklopenému døevìnou verandou. Celý prostor byl vybudován ze døeva a skla. Vše bylo vyvedeno v pestrých barvách a

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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Naše zdraví (37)
Dnes si povíme o zeleninì, která právem dostala pøídomek „perla kuchynì“. Nejde o nic exotického, ale o obyèejnou cibuli.
Cibule se rozšíøila do svìta ze západní Asie, kde pùvodnì rostla jako planá. Lidé brzy objevili její léèivé úèinky a mnohostranné
vyuití v kuchyni a zaèali ji šlechtit. Známá byla ji v dávnovìku, píše se o ní tøeba na hlinìných tabulkách Sumerù, zmínka o ní je i
v bibli, v staroegyptských papyrech a v knihách starovìké Indie a Èíny. A to témìø vdy v souvislosti s jejími léèebnými úèinky.
Øímští zemìdìlci cibuli nazývali unio, co lze pøeloit jako cibule, ale také jako velká perla. Dnes je celosvìtovì druhou nejdùleitìjší zeleninou, hned za rajèaty.
Není ovšem cibule jako cibule, šlechtìním po staletí vznikly rùzné druhy s rùznými monostmi pouití. Známe cibule luté, bílé
i èervené, krátkodenní (potøebují k tvorbì cibule délku dne 12 hodin) i dlouhodenní (14-16 hodin), maxicibule i minicibulky na nakládání, cibule salátové k pøímé spotøebì i ty dlouhodobì skladovatelné. Urèitì neznámá je pro nás cibule – ošlejch. Pod starobylým jménem se skrývá vytrvalá cibule zimní (sibiøská). Snese teploty hluboko pod bodem mrazu a zelené lístky z ní mùeme
odøezávat i pod snìhem.
Mezi odrùdy cibule té patøí oblíbená šalotka. Oproti ostatním svým blízkým pøíbuzným má niší obsah sirných látek a vyšší
podíl cukrù a sušiny. Vyznaèuje se lahodnou harmonickou chutí, pøíjemnou jemnì èesnekovou vùní a na rozdíl o tìch ostatních nenadýmá.Malou nevýhodou je sloité pìstování, protoe se mnoí vegetativnì.
Pro ty, kdo to neví, pøipomenu, e cibule je rostlina dvouletá. V prvním roce vytvoøí zásobní orgán (cibuli), ve druhém, po období vegetaèního klidu, vyroste stvol, rostlina vykvete a vytvoøí se semena.
Cibule je cenìna pro obsah sirných slouèenin. Èím aromatiètìjší je, tím více zdraví prospìšných látek obsahuje. Pøi konzumaci
pùsobí proti mnoha bakteriím, pomáhá pøi nachlazení, rýmì i astmatu. Sniuje obsah lipidù a cholesterolu v krvi a sniuje krevní
tlak a také obsah cukru v krvi.
A na závìr vás jistì bude zajímat, proè nad cibulí pláèeme. Pøi loupání, krájení èi smaení se z ní vyluèuje drádivá slzotvorná
látka, která pøi styku s vodou (napøíklad v oku) hydrolyzuje na propanol, kyselinu sírovou a sirovodík. Pøi smaení je tato smìs vnímána jako pøíjemné aroma, ovšem pøi loupání a krájení nás pálí oèi. A jak tomu pøedejít? Manipulovat se
syrovou cibulí pod vodou, pøed pouitím ji uloit do
mrazáku nebo nosit ochranné brýle.
-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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Spolek K2 Hynèice ve spolupráci s mìstem Hanušovice poøádá
v pátek 17. 4. 2015 v Domì kultury v Hanušovicích

M I N I B A Z Á R E K
pøíjem vìcí - PÁTEK 9:00 – 10:00 hod.
prodej - PÁTEK 10:00 - 16:00 hod.
výdej vìcí - PÁTEK 16:00 - 16:30 hod.
Maminky i ostatní zájemci mohou zde prodat èi nakoupit
dìtské obleèení, obuv, hraèky a sportovní potøeby.

Vice informací e-mailem:
marcelafedakova@seznam.cz
Marcela Fedáková tel. 603858112
Pro prodávající:
ÚÈAST si rezervujte pøedem e-mailem do 16/4 2014.
Pøijmout mùeme max. 80 zájemcù.

Pro nakupující:
prosíme respektujte provozní dobu.

Organizaèní pokyny:
• Úèast si rezervujte pøedem e-mailem na marcelafedakova@seznam.cz nebo na tel.è. 603858112.
• Kadému prodávajícímu bude vyhrazen prodejní prostor – cca 1/2 a 1 stùl, prodejní prostor je omezen na 80 stolù. Prodej
•

•

•
•
•
•

•
•

bude umonìn pouze 80 pøihlášeným prodejcùm. Pøi pøihlášení mailem nám sdìlte svoji znaèku.
PRODÁVANÉ VÌCI JE NUTNÉ PEVNÌ OZNAÈIT CENOVKOU ve formì samolepky nebo cedulky s kanceláøskou
sponkou apod., aby z vìci neodpadla. Na cenovce musí být napsána cena, poøadové èíslo prodávané vìci dle vašeho seznamu a znaèka prodávajícího (iniciály vašeho jména, min. 3 znaky).
Na 1 osobu je mono prodávat maximálnì 80 ks vìcí podle sezony - jarní obleèení pro dìti a dospìlé, tìhotenské obleèení,
jarní sportovní potøeby (koleèkové brusle, odráedla, kola, kolobìky apod.), hraèky, dìtské kníky a potøeby pro miminka.
Neoznaèené vìci nebudou pøijaty k prodeji! Za zámìny a ztráty vìcí nebereme odpovìdnost.
Vìci, které pøi prodeji ztratí cedulku, se budeme snait prùbìnì vracet zpìt na své místo, pøípadnì budou prohlášena za
„ztráty a nálezy“, které si v závìru bazárku zkontrolujte.
Pøi pøíjmu odevzdejte seznam prodávaných vìcí s vaším telefonickým a e-mailovým kontaktem organizátorùm a informujte se o organizaèních pokynech. Nákupy budou moné a po pøíjmu.
Pøi prodeji nemusíte být osobnì pøítomni, ale mùete. Zamezíte tak moným nesrovnalostem svého prodeje. Mùete také
pouít své stojany na obleèení a ramínka. Doporuèujeme na svém stole vytvoøit sekce a oznaèit stojací cedulkou napø.
„chlapecké 0-2 r.“ apod.
Prosím vìnujte pozornost provozní dobì!!!
Vìøíme, e inovovaná pravidla uvítáte a e pøispìjí ke zlepšení prùbìhu našeho bazárku, který se zatím v Hanušovicích
moc neujal. Jsme vám vdìèni, e naši organizaci pøijímáte se schovívavostí, dìláme to amatérsky „pro obecné blaho“,
všichni sobì navzájem! Dìkujeme a tìšíme se na vaši úèast.
Team K2
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Váení obèané,

pokraèujeme v našem seriálu o sociálních slubách v regionu. Dnes bychom vám rádi pøedstavili Internu Zábøeh, s. r. o. a její zaøízení Domov Na Výsluní, které poskytuje sociální lùka.
Èasto se rodina dostane do situace, kdy nìkterý rodinný pøíslušník vánì onemocní a jeho zdravotní stav se zhorší natolik, e rodina ji není schopna o nìj peèovat. Prioritnì jej pøebírá do péèe resort zdravotnictví, takový èlovìk je umístìn na ošetøovatelském
lùku v rámci zdravotnického zaøízení. Pokud dojde ke zlepšení nebo stabilizaci stavu, je nutné takového èlovìka pøemístit. Buï odchází zpátky domù, do rodinného prostøedí nebo mùe být øešením také umístìní na sociální lùko nìkterého poskytovatele sociálních slueb. Takovým zaøízením mùe být napø. i Interna Zábøeh. Zde èlovìk mùe pobývat delší dobu nebo toto zaøízení mùe být
mezièlánkem pro další øešení situace v rodinì. Klient mùe po stabilizaci stavu odejít do domácí péèe nebo do domova pro seniory èi
jiného zaøízení. Nicménì význam této sluby spoèívá pøedevším v tom, e nabízí monost stabilizace podmínek v rodinì, rychlé vyøešení situace na potøebnou dobu, a to bez zbyteèného stresu a otázek typu - „Babièka nemùe být sama doma. Co budeme dìlat?“

Sociální sluby poskytované ve
zdravotnických zaøízeních lùkové
péèe - Domov na Výsluní
Poslání:
Posláním poskytované sluby je zabezpeèit maximální podporu v udrení stávajících dovedností v péèi o sebe sama s pøihlédnutím k individuálním potøebám uivatele. Ve spolupráci
s rodinou øešit nepøíznivou sociální situaci uivatele. Naše podpora je vedena se zámìrem podpoøit sociální zaèleòování, zamezit sociálnímu vylouèení a podporovat aktivní trávení
volného èasu.
Poskytujeme:
- celoroèní ubytování vèetnì úklidu, praní, ehlení a drobných oprav prádla
- celodenní stravování s moností zajištìní dietního systému
stravování pro nemocnice
- pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu
- ošetøovatelské sluby a zprostøedkování lékaøské péèe
- základní sociální poradenství
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
- aktivizaèní èinnosti
- pomoc pøi uplatòování práv a pøi obstarávání osobních
záleitostí
- sociálnì terapeutické èinnosti
Kapacita - 65 míst.
Cílová skupina:
- lidé starší 27 let s chronickým onemocnìním, s jiným zdravotním postiením, s tìlesným postiením, senioøi, kteøí mají
sníenou sobìstaènost v základních ivotních dovednostech a
potøebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
- osoby, které jsou propuštìny ze zdravotnického zaøízení,
ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou být propuštìny do domácí péèe do doby, ne bude zajištìná jiná sociální (terénní, pobytová, ambulantní) sluba
Pro koho sluba urèena není:
- adatelé, jejich zdravotní stav vyaduje poskytnutí ústavní
péèe ve zdravotnickém zaøízení
- adatel není schopen pobytu v zaøízení sociální sluby z dùvodu akutní infekèní nemoci - jedná se o onemocnìní podléhající oznamovací povinnosti
- u adatele byla diagnostikována duševní porucha, která by
závaným zpùsobem narušovala kolektivní souití – napø. schizofrenie, maniodepresivní psychóza, Alzheimerova nemoc,
poruchy zpùsobené chronickým uíváním omamných a psychotropních látek, disociální porucha osobnosti apod.

- adatelé, kteøí vyadují sluby, je zaøízení neposkytuje
- jestlie zaøízení nemá dostateènou kapacitu k poskytnutí
sociální sluby, o kterou osoba ádá
Cíle sluby:
- pøipravit uivatele na pøechod do domácího prostøedí s pøípadným zajištìním terénních nebo ambulantních slueb nebo
ve spolupráci s rodinnou zajistit jiné sociální zaøízení napø. domov pro seniory, domov se zvláštním reimem aj.
- zamezit závislosti na sociální slubì podpoøením samostatnosti a sobìstaènosti
Zásady:
- respektování individuálnì urèených potøeb uivatelù
- zachovávaní lidské dùstojnosti
- posilování samostatnosti a autonomie uivatele
Tyto principy vnímáme jako svùj závazek vùèi našim uivatelùm i vùèi veøejnosti.
Tato sluba je poskytována v souladu se zákonem è. 108/2006
Sb., o sociálních slubách, v platném znìní, a provádìcí vyhláškou è.
505/2006 Sb. a obecnì platnými pøedpisy.
Nabídka slueb
Ubytování a stravování
Poskytujeme ubytování na 2,3,4lùkových pokojích. Pokoje mají
standardní vybavení (polohovací postel, stolek, skøíò, TV), nìkteré
mají lednièku. Nìkteré pokoje mají vlastní sociální zaøízení. Strava je
pøipravována ve vlastní kuchyni vèetnì diet.
Sociálnì–zdravotní péèe
Ošetøovatelská péèe je poskytována 24 hodin dennì. Kromì
ošetøovatelské péèe je poskytována i zdravotní péèe.
Aktivizaèní èinnosti
Poøádáme pravidelnì koncerty a hudební pøedstavení, setkávání pøi rùzných pøíleitostech (Vánoce, Velikonoce), trénování pamìti. Souèástí domova je spoleèenská místnost a vìtší
klubovna.
ádost o slubu mùete získat na webových stránkách domova nebo osobnì v kanceláøi sociálních pracovnic.
Adresa: Interna Zábøeh, s. r. o., Domov Na Výsluní,
Jiráskova 24, Zábøeh 789 01
Sluba:
Sociální sluby poskytované ve zdravotnických
zaøízeních lùkové péèe dle § 52 zákona 108/2006 Sb.
Webové stránky: www.interna-zabreh.cz
Sociální pracovnice: 583 484 231,734 443 495,731 657 448
Email: langarova@interna-zabreh.cz
Email: bilkova@interna-zabreh.cz

