HANUŠOVICKÉ NOVINY
Kvìten 2015

èíslo 5

roèník 21

cena 2 Kè

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

Zveme maminky, tatínky, babièky i dìdeèky,
kamarády a pøátele na

Spolek K2 Hynèice ve
spolupráci s mìstem
Hanušovice
a p. Grivalským poøádá
dne 16. 5. 2015

BESÍDKU
naší školièky,

POHÁDKOVÝ
LES

abychom spoleènì oslavili svátek všech maminek.

Srdeènì zvou poøadatelé K2.

Vystoupení se bude konat
ve ètvrtek
7. 5. 2015 v 16,00 hod.

Autobus bude pøistaven v 13,15 hod.
zastávka u viaduktu, Potraviny
zastávka a MÚ Hanušovice.

PORADNÍ DNY
Sjednocené organizace slabozrakých
a nevidomých v Hanušovicích

v DK Hanušovice.
Na Váš potlesk se tìší
všechny dìti z MŠ Hanušovice.

Èeský Den proti rakovinì 13. 5. 2015
V letošním roce poøádá Liga proti rakovinì Praha, ji 19. roèník veøejné sbírky
s ústøedním tématem „Prevence rakoviny reprodukèních orgánù“. Úèelem této sbírky
je získání finanèních prostøedkù na nádorovou prevenci, zlepšení kvality ivota onkologických pacientù, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracoviš. Symbolem této sbírky se stala kvìtina mìsíèku lékaøského, jejím
zakoupením za symbolickou cenu 20,- Kè podpoøíte tento projekt. Turistické informaèní centrum Hanušovice a MAS Horní Pomoraví, o. p. s. se opìt chystá podpoøit
tuto akci. Podporu pøi prodeji kytièek pøislíbila i ZŠ Hanušovice prostøednictvím
svých ákù, ale kytièky bude moné zakoupit i pøímo v informaèním centru. Akce probìhne ve støedu 13. 5. a nabízet kytièky budou celkem tøi skupinky prodejcù, obleèených do lutých trièek spoleènosti Liga proti rakovinì, kteøí budou oznaèeni plnou
mocí spoleènosti. Èeský Den proti rakovinì probìhne ji po ètvrté a doufáme, e i v letošním roce se nám podaøí prodat všechny kytièky a tím co nejvíce pøispìt dobré vìci.
-ic
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Zaèátek v 13,30 hod.,
obèerstvení zajištìno.

www.hanusovice.info

Poboèka SONS Šumperk zøídila
s platností od dubna 2015 poradní dny
v Hanušovicích. Termíny, kdy budou
pracovnice pøítomny:
12. kvìtna 2015,
9. èervna 2015,
8. záøí 2015.
Místo konání: budova MÚ
Hanušovice, pøízemí, zasedací
místnost, od 10.00 do 14.00 hod.

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla a odìvù v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu
Sluko ulová.
Sbìr:
pondìlí od 8:30 do 11:00 hod.
Výdej:
pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo a odìvy nemusí být oznaèeny.
Informace na tel. 603 579 163.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
9. jednání - 16. 3. 2015
- schválila program jednání Rady mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- odvolala jednatele Hanušovické obchodní, s. r. o. k 28. 2.
2015
- zvolila nové jednatele Hanušovické obchodní, s. r. o. k 1. 3.
2015
- schválila cenu prodeje døevní hmoty mìstem Hanušovice
Hanušovické obchodní, s. r. o. pro rok 2015
- vzala na vìdomí oznámení Hanušovické obchodní, s. r. o. o
uvolnìní bytu v domì èp. 183, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila ádost ve vìci ukonèení nájemního vztahu dohodou k 31. 3. 2015 v domì èp. 183, ul. Hlavní, Hanušovice
- pøidìlila byt v domì èp. 183, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila dodatky k nájemním smlouvám na uívání nájemních bytù s prodlouením o tøi mìsíce
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k existenci inenýrských sítí pro úèely zpracování projektové dokumentace
- vzala na vìdomí zápis z jednání ve vìci kamenné zdi podél
silnice II/446, ul. Praská, Hanušovice
- schválila ukonèení nájemního vztahu výpovìdí smlouvy o
pronájmu èásti pozemkù pè. 432/1, 432/2, 432/3 a 433/1 v kú.
Hanušovice
- vzala na vìdomí sdìlení – nesouhlas s nabídkou na odprodej
èásti pozemku pè. 866/11 v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu o zajištìní slueb veøejným knihovnám
ve støedisku Hanušovice v r. 2015
- schválila smlouvu o uití digitálních ortofot
- schválila ádost o zproštìní poplatku za pronájem sálu DK
Hanušovice na akci dne 16. 4. 2014 pro Sjednocenou organizaci
nevidomých a slabozrakých ÈR
- schválila ádost o pouití znaku mìsta Hanušovice na pozvánku na akci dne 16. 4. 2015 v KD Hanušovice
- neschválila ádost obèanského sdruení o bezplatné uívání DK Hanušovice ke schùzové èinnosti
- schválila finanènì nejvýhodnìjší firmu na realizaci zajištìní akce „Zlepšení tepelnì technických vlastností objektu DK
Hanušovice“
- rozhodla, e kino „Mír“ Hanušovice bude v souèasné dobì
realizovat promítání filmù vzhledem ke svým technickým
monostem a s ohledem na nabídku distribuce filmù k promítání
- schválila uskuteènìní divadelního pøedstavení pro dìti
v DK Hanušovice v kvìtnu 2015 s názvem „Veselá pou“
- vzala na vìdomí Zprávu o výsledku koneèného pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice k 31. 12. 2015 s celkovým vyhodnocením pøezkoumání: nebyly zjištìny chyby a nedostatky
- schválila nájemní smlouvu o umístìní elektronického komunikaèního zaøízení na budovì ZŠ Hanušovice
- neschválila ádost o bezplatný pronájem DK Hanušovice
na akci dne 21. 3. 2015
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila zadání zpracování podkladù k ádosti pro dotaci
neinvestièního dotaèního programu „Podpora zabezpeèení škol
a školských zaøízení“
- schválila zakoupení terèù, medailí, diplomù aj. na realizaci
akce Mistrovství republiky ve støelbì ze vzduchových pistolí

10. jednání - 30. 3. 2015
- schválila program 10. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
30. 3. 2015
- schválila ádost o uzavøení nové nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice na úøední desku mìsta
Hanušovice
- schválila ádost o pronájmu èásti pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení správního øízení odboru P a zemìdìlství KÚ Olomouckého kraje (øízení o povolení výjimky ze zákazù u zvláštì chránìných druhù hmyzu)
- vzala na vìdomí usnesení o pøerušení øízení (povolení výjimky) odboru P a zemìdìlství KÚ Olomouckého kraje
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci povolení ke stavbì vodního díla
- vzala na vìdomí oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí
– vydání povolení ke stavbì vodního díla
- schválila povìøení è. 1/2015 k provedení veøejnosprávní
kontroly u pøíspìvkové organizace
- schválila sloení kontrolní skupiny k provedení veøejnosprávní kontroly
- neschválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu
mìsta Hanušovice spolku
- schválila zprávu hlavní inventarizaèní komise týkající se
provedené inventarizace majetku a závazkù mìsta Hanušovice
k 31. 12. 2014
- schválila provedení opravy usnesení RM è. 164/8/2015
- uloila zveøejnìní oznámení o uvolnìní bytu v domì èp. 428
v Potùèníku na úøední desce mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí podrobnou informaci ve vìci èerpání finanèních nákladù pøi údrbì pozemních komunikací v r. 2015
- schválila výbìrové øízení ve vìci získané dotace v programu IOP (elektronizace procesù)
- schválila podání ádosti ZŠ a MŠ Hanušovice o dotaci ministerstva školství, mládee a tìlovýchovy z programu „Podpora zabezpeèení škol a školských zaøízení“ na zabezpeèení ZŠ a
MŠ Hanušovice
- schválila uzavøení Pøíkazní smlouvy za úèelem zpracování
pøiznání k dani z pøíjmù právnických osob za rok 2014 (ZŠ a
MŠ)
- vzala na vìdomí informaci o výši rozpisu pøímých neinvestièních výdajù rozpoètovaných na rok 2015 pro školy a školská
zaøízení Olomouckého kraje
- schválila Dodatek è. 4 smlouvy „Tvorba propagaèních materiálù“
- schválila uzavøení smlouvy o bezplatném pøevedení majetku (šatní skøínì pro JSDH)
- schválila poskytnutí finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice organizacím a spolkùm pùsobícím na území mìsta
Hanušovice
- 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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Exkurze – Mìstská knihovna v Hanušovicích
„Knihovna není jen vìda, umìní, hledání, nalézání, studium,
pùjèování kníek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo
radostí.“ Roman Rá
V úterý 7. dubna 2015 navštíviliáci6. roèníku našízákladníškoly
v doprovodu své vyuèující èeského jazyka a literatury – paní uèitelky
Vladimíry ídkové Mìstskou knihovnu v Hanušovicích.
Po pøíchodu všechny mile pøivítala paní vedoucí knihovny
Lenka Tomíèková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která dìti seznámila s kniní nabídkou souèasných mladých èeských autorù.
Zvídavým ákùm pøiblíila novinky pro dìtské ètenáøe, které si
mìli monost prohlédnout na vlastní oèi. Zdravá soutìivost
mezi jednotlivými spoluáky se projevila pøi plynulém ètení jazykolamù a zodpovìzení významù jazykových a literárních
pojmù, jejich obsah doloily pracovnice knihovny pøipravenými ukázkami literárních dìl. Velkou radost dìtem uèinila sladká
odmìna v podobì chutných ovocných bonbónù, které získaly za
správné odpovìdi. áci pak zavítali do jednotlivých koutù
knihovny, kde se setkali s rùznými ánry a literárními smìry významných autorù naší èeské a svìtové literatury. Paní Lenka Tomíèková uvedla dìtem webové stránky knihovny, kde mohou
získávat aktuální informace o plánovaných akcích a soutìích
poøádaných knihovnou.
Dìtem se exkurze v Mìstské knihovnì v Hanušovicích velmi
líbila, mnozí z nich budou i nadále pokraèovat v pravidelných
návštìvách a pùjèování knih a èasopisù. Pochvala patøí i tìm
ákùm, kteøí se zúèastòují pøipravených akcí knihovny, napø.
hlasité pøedèítání knih, charitativní projekt: „Ètení pomáhá“,
soutì: „Já jsem také ètenáø“ atd. V závìru exkurze paní knihovnice pochválily zúèastnìné áky 6. roèníku za pøíkladnou kázeò,
výborné literární znalosti i zájem o èetbu a zajímavou pøednášku. Nabídly dìtem monost pøihlásit se do mìstské knihovny a
zpracovávat si zdarma v Powerpointu referáty do hodin literární

výchovy. Tuto slubu uvítali zvláštì áci ze sociálnì
znevýhodnìného prostøedí, kteøí nemají doma monost zpracování zmínìných referátù v elektronické podobì.
Zároveò bych chtìla podìkovat knihovnicím - paní Dáše
Šmotkové a Lence Tomíèkové za pomoc pøi výbìru básní a prózy pøi pøípravì kulturních vystoupení recitaèního krouku pøi
Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích i krásné beletrie zapùjèené k názorné ukázce i zpestøení hodin literární výchovy. K vytvoøení zájmu o knihu smìøují i pravidelné besedy se
áky v jednotlivých roènících nad pøeètenými knihami. Ètenáøská gramotnost ákù rozvíjí jejich slovní zásobu, která nachází
své uplatnìní v mluvních cvièeních i v písemných slohových
pracích.
„Kniha je základem poznání, uèitelem vìkù, vládcem království ducha.“
Lucius Annaeus Seneca
Vladimíra ídková, uèitelka èeského jazyka a literatury

Pozvání na sportovní aktivitu

V nedìli 24. kvìtna 2015 se uskuteèní

3. roèník

Štedrákovského pùlmaratonu
21,1 km,
bìh, který je v roce 2015 souèástí Velké ceny vytrvalcù Olomouckého kraje. Startuje
se v 10 hodin od ubytovna Lesanka – krèma Stodola ve Štedrákovì Lhotì, okr. Šumperk. Trasa bìhu vede po lesních cestách a silnicích v krásném prostøedí Hanušovické
vrchoviny. Startovné je 70 Kè. Tuto akci poøádáme ve spolupráci s obcí Ruda nad Moravou, humanitární organizací ADRAa firmou ORRERO, výrobcem vynikajícího parmazánu. Výteek akce bude pouit na podporu humanitárních projektu ADRA. Více
najdete na blogu hanusovice.casd.cz v rubrice Štedrákova Lhota - sportovní aktivity.
Za ivot a zdraví, z. s., Radek Kamler, tel. 728 116 001

“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.
Tìším se na naši budoucí spolupráci, Jana Marešová.“
HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2015
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Inspirace
Na blogu hanusovice.casd.cz (i prostøednictvím nástìnky u hanušovické
pošty) chceme inspirovat dìti i dospìlé k
pozorování krás pøírody a k tvoøení.
V bøeznu a dubnu probíhaly dvì aktivity: „Ptaèí inspirace“ a „Motýlí køídla“. Rádi bychom tyto dvì ankety
uzavøeli ve ètvrtek 14. kvìtna 2015 v
hanušovickém Penzionu Formanka
od 16 hodin spoleèným posezením s
pøedáním upomínkových listù všem
úèastníkùm jarních inspirací. Na ilustrátory „Ptaèích øíkanek“ èekají básnièky s
vìnováním a výherci soutìe „Ptaèí hádanky“ dostanou diplomy a ceny.
Zároveò pro kvìten vyhlašujeme nové
téma pro dìti i dospìlé: „Barevné kvìty“. Také otevíráme novou rubriku „Bylinky v kuchyni“. Objevíte ji na blogu
hanusovice.casd.cz pod zálokou „Nìco
pro zdraví“. Do této ankety uvítáme nejenom fotografie nebo kresby rostlin, které
mùeme jíst nebo si z nich udìlat èaj, ale i
vaše vlastní zkušenosti a recepty.
Za ivot a zdraví, z. s.,
Bronislava Hyvnarová,
tel.: 775 789 041
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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

Zprostøedkuji prodej zahrádky
v Hanušovicích Nad Nádraím.
Informace na è. 736 188 261.

Prodám byt 2+1 v Hanušovicích,
ul. Školní, vedle školy, 1. patro.
V osobním vlastnictví, v dobrém stavu.
Spìchá, sleva moná.
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
Èechokanaïan koupí rozsáhlou
zemìdìlskou usedlost na pìkném
místì. Tel: 734 753 333

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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Podìkování sponzorùm

Jubilea

FK Hanušovice dìkuje všem sponzorùm, kteøí pøispìli do tomboly
pøi poøádání Šibøinek.

V mìsíci kvìtnu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

tito naši spoluobèané:

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice - èinnost za mìsíc bøezen 2015

paní Hana Vavøínová, Jiøina
Šulcová, Lydie Maslová, Alena
Hejlová, Irena Zachrdlová a Anna
Kmeová;
pánové Jan Molèan, Josef Zach,
Jaroslav Oulehla, Ivan Mikšík,
Antonín Sládek, Radomír
Borùvka, Pavel Schwarzer,
Miroslav Nohel, Miloslav Kuèera a
Miloslav Piták.
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

Toulky po okolí
O jesenických lázních a o jejím zakladateli jsme se ji v našich Toulkách zmiòovali nìkolikrát. Dnes si povíme zase
nìco nového.
Láznì Vincenze Priessnitze na Gräfenberku se toti dostaly na Seznam nemateriálních statkù tradièní lidové
kultury Èeské republiky. Stalo se tak na
návrh olomouckého hejtmanství. Priessnitzùv odkaz se tak stal prvním nemateriálním h istorickým statkem
Olomouckého kraje. Vodoléèby, lázeòství, Jeseníky a sám velký léèitel jsou navzájem propojené pojmy ji bezmála 200
let. Náš kraj se k tìmto tradicím hlásí a
váí si odkazu svých velkých rodákù. A
právì zapsání na Seznam mùe podpoøit
rozvoj turistického ruchu na Jesenicku.
Nominaci na zápis tradièních léèebných
procedur a odkaz jesenického rodáka posuzovali historici, etnologové a Národní
rada pro lidovou kulturu. Na jejich doporuèení zápis koncem minulého roku
schválil ministr kultury Daniel Herman.
Vodoléèba patøí k nejstarším léèebným metodám. Byla vyuívána ji ve starovìku.
(dokonèení na 6. stranì)

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2015

Rychlost, hbitost a prunost chlapci trénovali na zaèátku mìsíce pøi Honièce s PET
lahví a dalších hrách.
Pøed 37 lety (2. 3. 1978) vyletìl do vesmíru jako zástupce tøetí národnosti Èech Vladimír Remek. Tato událost dala vznik naší ji tradièní akci Okno do vesmíru. Hoši absolvovali rùzné soutìe: zkoušku postøehu, výškovou komoru, pøesnost rozhodování,
test bystrosti, test pamìti a další. Nesoutìnì pak chlapci odstøelovali laserem z cesty
vesmírem nebezpeèné meteoroidy. Celkovì vyhrál Daniel, blahopøejeme!
V sobotu 14. 3. jsme spoleènì se skauty ze Zábøeska podnikli vlakem výpravu do
Vlaského. Kousek za obcí jsme navštívili bývalý skautský tábor. Na uhlících jsme pekli sendvièe, chlapci a dìvèata si pak zahráli pohybové hry. Po návratu z Vlaského jsme
pozvali kamarády do naší klubovky a zahráli si stolní hru. Akce se vydaøila té díky
pìknému poèasí.
Ve støedu 18. 3. jsme podnikli cestu na kolech, další den jsme jeli do Františkova na
Bìlidlo a do Nových Losin, pak ji po silnici domù. V lese bylo místy ještì dost snìhu,
byla to nároèná, ale pìkná vyjíïka.
Koncem mìsíce jsme provedli velký úklid klubovny.
Akce Výprava do pohádky anebo o dvanácti mìsíècích, plánovaná na sobotu 28. 3.,
se pro nezájem veøejnosti nekonala.
V mìsíèním bodování vyhrál Daniel, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi
a p. Prokopové.
Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínka

2. kvìtna 2015 vzpomeneme 25. výroèí,
kdy nás opustil tatínek a dìdeèek,
pan František Kadlec.
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomínáme

Dne 17. 5. 2015 vzpomeneme 1. výroèí, kdy nám odešla
drahá manelka, maminka, babièka a prababièka,
paní Andìla Fibichová.
S láskou vzpomínají manel Antonín, synové Antonín,
Zdenìk, Miroslav a František s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.

Vzpomínka

Dne 11. 5. 2015 si pøipomeneme 15. smutné výroèí úmrtí našeho
manela a tatínka,
pana Rudolfa Friedricha.
S láskou vzpomínají manelka a dcera.
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme Franci, podíváme se do Paøíe a povíme si
nìco o tom, jak byl ukraden nejznámìjší obraz na svìtì.
Devìtadvacetiletý chudý Ital Vincenzo Peruggia navštívil
v nedìli 20. srpna 1911 proslulé muzeum umìní Louvre. Na rozdíl od jiných návštìvníkù se moc nezajímal o vystavené obrazy
(kromì jednoho), ale hledal místo, kde by strávil noc. V budovì
se dobøe vyznal, nebo tam krátkodobì pracoval jako pomocník
sklenáøe a podílel se na instalaci tabulí skla, které chránily nejcennìjší exponáty. V pondìlí ráno, kdy bylo muzeum pro veøejnost uzavøeno a v objektu bylo jen pár stráných, se oblékl do
pláštì, který nosili zamìstnanci, kteøí zde provádìli drobné
úpravy a úklid. Poté vyrazil pøímo do sbírky italského malíøství a
bez problémù sundal ze stìny Monu Lisu, nejslavnìjší portrét
Leonarda da Vinciho. Šlo to snadno. První alarmy toti byly v obrazárnách zavedeny a o mnoho let pozdìji. S malbou o rozmìrech 53x77 centimetrù se dostal a na schodištì vyhrazené pro
personál. V ústraní vyndal z rámu døevìnou topolovou desku, na
které je namalován portrét manelky florentského obchodníka
Francesca del Gioconda. Uèinil tehdy chybu, kdy na ochranném skle z vnitøní strany zanechal otisk prstu. Jinak mu štìstí
pøálo. Chystal se opustit boèním vchodem Louvre, ale zjistil, e
dveøe jsou zavøené. Neztratil duchapøítomnost, z dveøí odstranil
kliku, sedl si na schody a èekal. Mìl štìstí, první k nìmu dorazil
klempíø Sauvet, kterému v klidu zlodìj oznámil, e tu èeká, a
mu nìkdo poškozené dveøe otevøe. Nic netušící pracovník tak
uèinil a spokojený Peruggia se bez problémù ocitl na nábøeí
Seiny. Ve svém bytì pak uschoval poklad do døevìné truhly.

To pondìlí se po obrazu nikdo neshánìl. Pravý poprask však
nastal ráno v úterý 22. srpna, kdy se zjistilo e obraz zmizel.
Okamitì se rozjelo rozsáhlé pátrání. Byli zatýkáni a vyslýcháni
„známé osobnosti podsvìtí“, zlodìji, pøekupníci, podezíráni byli i
bohatí majitelé galerií a obrazáren. Vyslýchán byl dokonce i známý malíø Pablo Picasso. Ten se toti dùvìrnì kamarádil s básníkem Apolinairem, který se zase znal se známým zlodìjíèkem,
který u mìl za sebou nìkolik krádeí v Louvru a stále tvrdil, e
zde ukradne, co se mu zalíbí.
Vincenzo Peruggia, který obraz tak obratnì ukradl, se pak nechal po nìkolika mìsících chytit doslova jako malý kluk. Obraz
nabídl v listopadu 1913 florentskému obchodníku se staroitnostmi Alfredu Gerimu a chtìl, aby portrét vìnoval místní obrazárnì Galleria degli Uffizi, kam podle nìj správnì patøil. ádal
však zaplacení odmìny za tuto (podle nìj) vlasteneckou slubu
ve výši pùl milionu lir, co by v dnešním pøepoètu dnes èinilo asi
1,5 milionù eur. Geri ho navštívil spoleènì s øeditelem svìtoznámé galerie a ten jim bezelstnì Monu Lisu pøedal k restaurátorskému prùzkumu. O nìkolik dní pozdìji pak èekal v hotelu Tripoli, a
mu oba pánové pøinesou peníze. Místo nich však dorazila policie.
Peruggia byl v Itálii odsouzen na jeden rok a 15 dní vìzení, ale
pozdìji byl trest sníen na pouhých sedm mìsícù. Obraz mezitím
v lednu 1914 dorazil zpìt do Louvru. Peruggia snad opravdu vìøil,
e mu Itálie za tento èin postaví pomník. Jeho smrti v roce 1925 si
však nikdo nepovšiml. Jen Mona Lisa se v Louvru nad tím tajemnì dál usmívá.
-hp

Toulky po okolí

ci, pøíslušníci významných šlechtických rodù, umìlci a sportovci. Metody jeho léèby jsou povaovány za základ moderní hydroterapie a pøírodního léèitelství. Jeho vynález, studený zábal,
zlidovìl a jako prostøedek k lokálnímu prokrvení pøi angínì, vysoké horeèce, suchém drádivém kašli èi relaxaci kosterního
svalstva se pouívají dodnes. Uvádí se, e slavný léèitel po sobì
zanechal 55 postupù, které vyuívají aplikace studené vody pro
zlepšení zdravotního stavu pacientù.
Dnes se v lázních Jeseník specializují na léèbu horních a dolních cest dýchacích, na potíe s krevním obìhem a léèí zde problémy s nervovou soustavou. K tomu jim pomáhá i 80
registrovaných a pojmenovaných pramenù, které vyvìrají ze
zemì v blízkosti lázní.
-hp

(dokonèení z 5. strany)

Jejích blahodárných úèinkù na organizmus vyuívali staøí
Egypané a Øekové, pozadu nebývali ani Øímané. Koupání
v pramenité vodì pøedepisoval i Hippokrates. Støedovìk však
na úèinky vodoléèby pozapomnìl. Znovu je objevil na základì
pozorování dìjù v pøírodì a na poèátku 19. století Prissnitz
v osadì Gräfenberg u Jeseníku. Léèba ledovou vodou pøipadala
nìkterým odborníkùm tehdejší doby nesprávná a ivot
ohroující. Sám léèitel mìl s úøady tehdejšího Rakouska-Uherska nemalé problémy, aby uhájil své poznatky z léèení vodoléèbou. Všechny nesnáze ustál a tak ještì za svého plodného ivota
vybudoval láznì svìtového vìhlasu. Ano, svìtového, nebo ještì za jeho ivota se sem sjídìli pacienti nejen z Evropy, ale i ze
zámoøí. Pobývali zde, kromì jiných pacientù, i významní politi-

Secondhand Potùèník
Martina Mrázková
739 074 663
Koupím
starší pùllitry a tøetinky s nápisy hanušovický leák,
pivovar Pøerov, Olomouc a další.
TEL. 732 170 454, sbìratel
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Naše zdraví (38)
S pøíchodem jara se na našich zahrádkách, v parcích a na lukách objevuje lutá kráska s léèivou mocí. Pampeliška lékaøská, známá té jako smetanka lékaøská je odborníky povaována za enšen západu.
Podle knih botaniky je tato rostlina povaována za plevelnou, pøesto je pøes nelichotivé oznaèení hojnì vyuívána k lékaøským
úèelùm, take oznaèení léèivka všechno napravuje. Pro velký obsah hoøèin a tøíslovin, které regulují trávení a podporují látkovou
výmìnu, se k léèebným úèelùm pouívají koøeny a listy pampelišky. Koøen sbíráme zhruba od bøezna do dubna, v kadém pøípadì
pøed rozkvìtem rostliny. Koøen podélnì rozøízneme, nebo rozøeeme na více èástí tak, aby jednotlivé kousky nebyly silnìjší ne 3
mm, jinak by dùkladnì neproschly a mohly by zahnívat. Prouky ještì v èerstvém stavu propíchneme na horním konci jehlou a navlékneme na tenký provázek, zavìsíme a sušíme na vzduchu. Èas pro sbìr listù nastává od kvìtna do záøí. Sušíme je tak, e je rozprostøeme na vhodnou plochu a pozvolna sušíme. Po dùkladném usušení je koøen a listí pøipraveno k dalšímu vyuití.
Lidové léèitelství øadí smetanku lékaøskou po bok artyèoku a ostropestøce mariánského mezi významné „drogy“ aktivující
funkci jater, uplatòující se v léèbì chronického únavového syndromu a pùsobící proti opotøebování kloubù (artróze). Pouívá se té
jako úèinný doplnìk k léèbì syndromu pøi onemocnìní podpùrných pohybových tkání a pohybového aparátu, který je doprovázený
bolestmi svalù a šlach. Pøíprava èaje na tuto léèbu je jednoduchá. Zhruba dvì èajové lièky sušiny z koøenù a listù dáme do studené
vody a pak krátce povaøíme. Po 10 minutách slijeme a pøi léèebné kúøe pijeme 3 šálky dennì po dobu 4 – 6 týdnù. Nálev z pampeliškové sušiny pøidaný do koupele mùeme pouívat pøi revmatických potíích, obklady namoèené v nálevu zase ulevují pøi potíích
s hemeroidy.
Pampeliška také díky tomu, e obsahuje hoøèiny a také cholin, pomáhá pøi oslabené funkci luèníku a pøi rùzných onemocnìní jater a sleziny, pøi zánìtech moèových cest, pøi ledvinových a luèníkových kamenech. Ten, kdo potøebuje sníit hladinu škodlivého
cholesterolu, by mìl rozhodnì této léèivce vìnovat pozornost, stejnì tak lidé, kteøí trpí cukrovkou. Hoøèiny nepodporují jenom trávení, ale pomáhají transportovat nìkteré iviny z potravy do krve, pøedevším vitamín B 12 a elezo. Proto je pampeliška vhodná pro
lidi, kteøí trpí neustálou únavou a nedostatkem sil. Bylinka té stimuluje látkovou výmìnu a tiší bolesti pøi chronických revmatických onemocnìních, dnì a artróze.
Pampeliška má své místo i v kuchyni. Z listù si mùeme pøipravit nejen léèivý èaj nebo nálev do koupele, ale také zdravý salát.
Mùeme je té pøidat do jiných míchaných salátù, na ozdobení zase mùeme pouít pampeliškové kvìty. Z kvìtù lze také vyrobit bylinný sirup. Lze té pouít poupata pampelišek. Ta se pøipravují na zpùsob lahodné zeleniny, napøíklad orestované na másle.
-hp

Váení senioøi,
s lítostí oznamujeme všem, kteøí se pøihlásili do bezplatného poèítaèového kurzu, organizovaného Nadací manelù Klausových,
e mìsto Hanušovice nebylo k realizaci projektu pro rok 2015 vybráno.
V pøípadì, e bude obdobná akce vypsána i pro rok 2016, mìsto Hanušovice se opìt do projektu zapojí.
Dìkujeme za pochopení.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS na Hanušovicku

Penzion Formanka, Hanušovice

Zábavný program na mìsíc kvìten
9. kvìtna

KONCERT KE DNI MATEK
Zaèátek v 15.00 hodin,
do 16.30 bude hrát dìtská kapela Pohodáøi a písklata.
Od 16.30 hod. bude k poslechu i tanci pokraèovat kapela Šlapeteèko.
Pøi hezkém poèasí bude akce probíhat v prostoru parkovištì za
Penzionem Formanka, pøi špatném poèasí uvnitø.
Vstupné dobrovolné, bohaté obèerstvení zajištìno.

30. kvìtna

VYSTOUPENÍ COUNTRY KAPELY
KAMARÁDI
Zaèátek v 19 hodin.
Èeká vás skvìlá hudba i zábava a bohaté obèerstvení. S sebou si
pøineste pouze dobrou náladu.

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,

Kolektiv Penzionu Formanka se tìší na vaši návštìvu.
e-mail: ak.vilimkova@gmail.com
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OBYVATELÉ HANUŠOVIC BUDOU
V BUDOUCNU PLATIT MÉNÌ ZA
ENERGIE

CHCETE SE PØIHLÁSIT DO E-AUKCE?
PORADÍME VÁM, JAK NA TO …
Staèí pøinést na kontaktní místo potøebné podklady:

Spoleèný nákup = spoleèná úspora
Spoleènost eCENTRE nabízí obèanùm Hanušovic
úèast v elektronické aukci (e-aukce) na výbìr dodavatele
elektrické energie a zemního plynu.
PROÈ SE DO E-AUKCE ZAPOJIT?
Sdruujeme domácnosti, bytová sdruení a firmy do velkých
celkù, které umoní odbìratelùm elektrické energie a zemního
plynu získat výhodnìjší ceny. V e-aukci soutìí více dodavatelù. Zaøazení do e-aukce je BEZPLATNÉ. Zapojením se do
e-aukce dosáhli odbìratelé díky sdruení do velkých celkù
úspory ve výši 15–25 %. Do poslední e-aukce na dodavatele
elektrické energie a zemního plynu se zapojilo 2393 domácností z celé ÈR, které spoleènì ušetøily v prùmìru 22,40 %
svých nákladù. Celkovì domácnosti dosáhly úspory v objemu
13,14 milionù Kè.
Nenechte se zlákat podomními prodejci energií – ti se vám
snaí vnutit dodavatele, kterého zastupují, bez ohledu na cenu!
Srovnávaèe na internetu jsou sponzorovány konkrétním dodavatelem! My pro vás budeme dodavatele energií férovì soutìit
– vyhraje ten, který nabídne nejniší cenu.

• kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektøiny a zem-

ního plynu vèetnì pøípadných dodatkù a obchodní podmínky,
• kopii posledního roèního vyúètování elektrické energie a
zemního plynu,
• a podepsat smlouvu s poøadatelskou spoleènosti eCENTRE, a. s.
Bez uvedených podkladù není moné domácnost, bytové
sdruení nebo firmu do e-aukce zaøadit.
Kontaktní místo a vyèlenìné èasy pro obèany Hanušovic:
Mìstský úøad Hanušovice, Hlavní 92
pondìlí 18. 5. a støeda 20. 5. od 16:00 do 18:00 hod.
S pøípadnými dotazy se ji nyní mùete obracet na zástupce
spoleènosti eCENTRE pana Jiøího PEROUTKU,
telefon: 606 934 745, e-mail: jiri.peroutka@gmail.com.
Více informací vèetnì výsledkù poslední e-aukce naleznete
na www.hanusovice.info.

„Pøíroda má svá pravidla
a své zákony. Pilná vèela
pro nás lidi neúnavnì
pracuje abychom mìli
léèivý med a èlovìk Homo
sapiens (hanušovensis) jí
v tom neúnavnì pomáhá
vytváøením èerných
skládek.“
Fotografováno
v Hanušovicích.
Petr Fiedler

Jaro trošku jinak?
Zatímco my, poctivci, tøídíme odpad do
pøistavených kontejnerù, nìjaký nenechavec za
našimi zády,
patrnì v noèních hodinách hatí
naši snahu.
Ze soboty 11. 4. 2015 na nedìli 12. 4. 2015,
kontejnery u pekárenských garáí,
ulice Sportovní.
-hn
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Váení spoluobèané,
pro kvìtnové èíslo Hanušovických novin jsme vám pøipravili téma víc ne závané. Jde o domácí násilí. Je nebezpeèné právì tím,
e probíhá skrytì, èasto øadu let, a následky jak na fyzické, tak psychické zdraví obìtí jsou fatální. Obìtí mùe být prakticky kdokoliv, dítì, ena, mu, senior. Zamysleme se nad tím, jak s tímto problémem bojovat, nezlehèovat ho a nebýt lhostejní. Základní charakteristiky domácího násilí jsou níe uvedeny. Snaili jsme se vám dát návod, jak poznat domácí násilí a také pøedat odkaz na
nejbliší registrovanou sociální slubu, která vám s øešením tohoto problému pomùe. Samozøejmostí je také monost kontaktovat
sociální pracovníky obcí èi orgány Policie ÈR.
CO JE DOMÁCÍ NÁSILÍ
„Domácím násilím je obecnì rozumìno chování, které u jednoho z partnerù zpùsobuje strach z druhého. Skrze uití
moci, kterou tento strach poskytuje, kontroluje násilný partner chování druhého.“
Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické èi ekonomické násilí (èi napø. vynucenou izolaci), k nim dochází
mezi blízkými osobami. Vìtšinu obìtí domácího násilí tvoøí eny, pøièem pachateli jsou obvykle jejich souèasní i bývalí partneøi
(dochází ale i k násilí na dìtech, starých osobách, násilí en proti muùm). Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdìlání, ekonomické situaci, rase èi pøíslušnosti k etnickým skupinám.
Podle reprezentativního výzkumu provedeného v roce 2003 v Èeské republice Sociologickým ústavem AV ÈR a Filosofickou
fakultou UK zaije nìkterou z forem domácího násilí za svùj ivot 38 % en. S ohledem na skuteènost, e eny tvoøí a 95 % obìtí
partnerského násilí, je domácí násilí v øadì mezinárodních deklarací povaováno za jednu z forem násilí na enách. Podle definice
OSN je násilím na enách mínìn „kadý projev rodovì podmínìného násilí, který má nebo by mohl mít za následek tìlesnou, sexuální nebo psychickou újmu nebo utrpení en, vèetnì hrozby takovými èiny, zastrašování a úmyslného omezování svobody, a to jak
ve veøejném èi soukromém ivotì“.
Domácí násilí je trestný èin. Nikdo nemá právo druhého poniovat, omezovat jej èi pouívat fyzického násilí.
Násilí je volba – ti, kteøí se dopouštìjí domácího násilí, se mohou rozhodnout, zda se k násilnému chování uchýlí, nebo ne.
SPECIFIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Domácí násilí se odehrává „beze svìdkù“ a mezi osobami, které k sobì mají (èi mìly) blízký vztah. V domácím násilí tak hraje
roli citová blízkost, ale i ekonomická závislost. Navíc se jedná snad o jediný trestný èin èi pøestupek, v jeho pøípadì pachatel neopouští „místo èinu“ – díky urèité toleranci toti neoèekává, e by za své chování mohl být odsouzen èi potrestán. Pachatel domácího
násilí má „dvojí tváø“. Násilnì se chová èasto pouze doma, vùèi svému okolí se mùe jevit zcela jinak. Domácí násilí má pøitom
vdy svou historii. Èasto zaèíná velmi nenápadnì (psychickým znevaováním, kontrolou, izolací, poniováním), take si jeho prvních pøíznakù obì èasto ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v poèátcích nezastaví, má stupòující se tendenci – opakuje se a nabývá na intenzitì. K domácímu násilí navíc nedochází neustále – støídají se období násilí a relativního klidu. V
násilném vztahu se toti projevují tøi faktory: láska, nadìje (e se vše zlepší, e se partner zmìní apod.) a strach. Cyklus domácího
násilí, v nìm se støídá období „líbánek“, vzrùstající tenze, konfliktu a „usmiøování“, se tak stále opakuje – navíc se stupòující tendencí. Obì se tak èasto není schopna vùbec bránit. Její situaci komplikuje blízký vztah k pachateli, ale napø. i pocit bezmocnosti a
bezradnosti.
Domácí násilí není moné zamìòovat s partnerskou hádkou èi „manelskou rozepøí“. Pøi hádce toti proti sobì stojí dvì pøiblinì
rovnoprávné osoby, které jsou v podobném postavení a vymìòují si názory. V pøípadech domácího násilí to je ale bezmocná a vystrašená obì, která se obává trestu èi napadení, a pachatel, který se skrze pouití moci snaí obì ovládat a donutit k tomu, co chce
on.

Váení spoluobèané,
v poslední dobì rozvíøila veøejné mínìní kauza neposkytování zdravotní péèe v Diakonii Sobotín. I na náš úøad se obrátilo nìkolik rodinných pøíslušníku zde umístìných osob s otázkou, co bude dál a jak se situace bude øešit. Situace vypadala velmi dramaticky,
nedošlo k uzavøení smlouvy mezi Diakonii Sobotín a VZP o poskytování, rozsahu a úhradì zdravotní péèe a obyvatelé Diakonie,
obzvláštì ti nejvíce postiení a nemohoucí, se stali rukojmími sporù mezi tìmito subjekty. Pøemístit postieného èlovìka jinam, obzvláštì pokud je ve stavu, kdy potøebuje zaøízení se zvláštním reimem, je prakticky nemoné. Kapacity jiných zaøízení jsou omezené, lùka plnì obsazená a èekací doby dlouhé. Proto se situace v Diakonii velmi vyhrotila a došlo následnì k mnoha sporùm mezi
vedením Diakonie a rodinami klientù. I náš úøad peèlivì sleduje vývoj situace, komunikujeme s vedením instituce. Zde vám pøedkládáme nejnovìjší vyjádøení vedení Diakonie Sobotín. V pøípadì dotazù kontaktujte pøímo paní Dvoøáèkovou nebo paní Koubkovou, podají vám další informace.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS na Hanušovicku

Perpetuum mobile sociálních slueb se zadrhlo v Sobotínì
Moná se to ve vìku povinné školní docházky stalo i vám, jakmile jste uslyšeli ona tajemná slova. Perpetuum mobile. Najednou
vás rozechvìlo tušení, e právì vám se to povede. Vdy na tom teoreticky zase tolik není. Jistì, dnes jste u dospìlí a smíøení s faktem, e fyzikáø mìl tehdy pravdu. Aco kdy vám øeknu, e sociální sluby na principu perpetua mobile fungují u roky? Zvate sami
následující pøíbìh…
V Domovì se zvláštním reimem ije paní Anna. Má Alzheimerovu chorobu. V chránìném prostøedí Domova má zajištìnu potøebnou péèi po celý den. Domov zamìstnává peèovatelky, které pomáhají paní Annì se vším, co potøebuje. V Domovì pracují také
zdravotní sestry. Ty se starají o to, aby paní Anna dostala zdravotní péèi, kterou jí naordinoval lékaø. Tedy ošetøují paní Annì proleeniny, dávají injekce a podávají pøedepsané léky. Práce peèovatelek i zdravotních sester, tak jako kadá jiná práce, nìco stojí. K
úhradì práce peèovatelek slouí pøíspìvek na péèi. K úhradì práce zdravotních sester slouí platby zdravotních pojišoven - Domov má s nimi uzavøeny smlouvy o úhradách za vykázanou ošetøovatelskou péèi. A právì v tomto místì pøíbìhu se zaèínáme blíit
k principu perpetua mobile v sociálních slubách. Lékaø posoudil zdravotní stav paní Anny a pøedepsal, jakou konkrétní ošetøovatelskou péèi má dostat. Zdravotní sestry jeho pøedpis pøesnì dodrely. Ošetøovatelskou péèi paní Annì poskytly a následnì vykázaly provedené úkony zdravotní pojišovnì. Zdravotní pojišovna vzkázala do Domova: „Pacientce Annì jste poskytli pøíliš mnoho
péèe, proto budeme úhradu regulovat. Smìrem dolù, samozøejmì. A podávání lékù proplácet nebudeme – pacientka sice nedokáe
léky uívat sama, ale je schopna je spolknout. V takovém pøípadì to není vìc pojišovny. Doma pøece taky nepodává léky seniorovi
zdravotní sestra.“ Zdravotní stav paní Anny se ještì o nìco zhoršil a lékaø pøedepsal nároènìjší zdravotní péèi. Avšak pouèen stanoviskem zdravotní pojišovny, v pøípadì podávání lékù pøístup k paní Annì zmìnil. Na základì své profesionální kompetence zhodnotil, e paní není schopna léky samostatnì uívat, a sestrám dal pokyn, aby sice léky podávaly, ale nevykazovaly tento úkon
k proplacení zdravotní pojišovnou. Zdravotní sestry tedy vykonávají stejné nebo vìtší mnoství práce ne døíve, jejich odbornou
èinnost však hradí zdravotní pojišovna pouze z èásti, a to ještì sníenou èástkou.
Domov provede jednoduché kupecké poèty. Spoèítá si, jak velkou èástku vynakládá na zamìstnávání zdravotních sester, a proti
tomu postaví èástku, kterou hradí zdravotní pojišovny za provedené úkony ošetøovatelské péèe. Výsledek není radostný, Domovu
schází na výplaty pro zdravotní sestry více ne tøetina prostøedkù. „Dobré rady“, aby práci zdravotních sester dotoval z jiných zdrojù, nejsou dost dobøe pouitelné. Ty jiné zdroje jsou urèeny na základní èinnosti, jak o nich hovoøí zákon o sociálních slubách. Ošetøovatelská péèe, jako odborná zdravotnická èinnost, má být hrazena z veøejného zdravotního pojištìní. Take „dobré rady“
pøedstavují poadavek na fungování sociálních slueb na základech perpetua mobile - pracuj, vydávej energii. e na to nemáš prostøedky? Však ty si nìjak poradíš…
Domov se rozhodne nepokraèovat v nerovném smluvním vztahu, ve kterém si vyhrazuje právo nastavovat podmínky pouze jedna ze smluvních stran, tedy zdravotní pojišovna. A jestlie není uzavøena smlouva, je logické, e u si nemùe dovolit zamìstnávat
zdravotní sestry v takovém poètu jako døíve. Zajištìní dostupnosti zdravotní péèe pro pojištìnce je nyní podle zákona na zdravotní
pojišovnì. A ta ji opravdu zajistí, opìt na základì pøedpisu lékaøe. Vše by bylo v poøádku, jene… Zdravotní sestry z agentury domácí ošetøovatelské péèe, které zaèaly za paní Annou do Domova dojídìt, jí nìkolikrát dennì dají injekci a ošetøí proleeniny.
Nìco tu chybí, e? Kdopak podává paní Annì léky? Zdravotní sestry z agentury podávat léky nemohou, nebo jejich podávání lékaø
nepøedepsal. Peèovatelky nejsou odborným zdravotnickým personálem a nemají pøístup ke zdravotní dokumentaci, ani ke zdravotnickému materiálu a lékùm. Apaní Anna sama? Rùové pilulky má v oblibì, a pokud by si je dokázala vyndat z platíèka, snìdla by je
všechny hned, ale ty modré a bílé rozdává pøi obìdì spolustolovníkùm.
Máte pocit, e jsme s pøíbìhem skonèili ve slepé ulièce? Tak to se nemýlíte. Ale co paní Anna? Ta nemùe èekat, a se instituce dohodnou, ona potøebuje své léky teï. Perpetuum mobile se v Sobotínì sice krátce zadrhlo, ale pokraèuje. Stejnì jako v jiných sociálních slubách po celé republice. Zdravotní sestry Domova podávají léky tìm seniorùm, kteøí je sami uívat nemohou a s uíváním
jim nemùe pomoci rodina. Toto opatøení je dlouhodobì neudritelné a tedy doèasné. Jak dlouho ještì mùe takový systém fungovat?
Aktéøi pøíbìhu:
Domov - Diakonie ÈCE - støedisko v Sobotínì, www.diakoniecce-sobotin.cz
Paní Anna - klientka, pojištìna u Všeobecné zdravotní pojišovny
Zdravotní pojišovna - Všeobecná zdravotní pojišovna
Lékaø - registrující praktický lékaø ve smluvním vztahu s Všeobecnou zdravotní pojišovnou
Jana Dvoøáèková
Petrov nad Desnou, dne 16. 4. 2015

ZŠ a MŠ Hanušovice
poøádá v pátek 29. kvìtna 2015
na školním høišti v Hanušovicích

CHARITATIVNÍ MARATON
v rámci projektu „Adopce na dálku“

Program:
Dopoledne (od 9:35 do 11:10)
tøídní kolektivy MŠ a ZŠ v maskách
Odpoledne (od 14:00 do 15:00)
široká veøejnost (doprovodný program zajištìn)

Startovné:
20,- Kè za jeden okruh v délce 135 m

Podmínky startu:
Mùe se zúèastnit kdokoliv
(celé rodiny, maminky s koèárkem, s pejskem apod.)
Podmínkou je „absolvovat“ jeden okruh s vkladem min. 20,-Kè
Výtìek z charitativního maratonu bud vìnován na studium našich
adoptovaných afrických dìtí.

Rozpis utkání FK Hanušovice mui
jaro 2014-2015
kolo
1.

datum
28. 3. 2015

den
sobota

kdo s kým
Libina - Hanušovice

zaèátek
15:30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

11. 4. 2015

sobota

Ruda nad Moravou - Hanušovice

16:00

18. 4. 2015
25. 4. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
9. 5. 2015
16. 5. 2015
23. 5. 2015
30. 5. 2015
6. 6. 2015
14. 6. 2015

sobota
sobota
pátek
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
nedìle

Hanušovice - Libivá
Hanušovice - Hrabišín "B"
Hanušovice - Sobotín
Bratrušov - Hanušovice
Hanušovice - Oskava
Obìdná - Hanušovice
Hanušovice - Tøeština
Louèná - Hanušovice
Hanušovice - Rapotín "B"
Leština "B" - Hanušovice

16:00
16:00
15:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
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