HANUŠOVICKÉ NOVINY
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roèník 21

cena 2 Kè

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

Dovolená
U se blíí má dovolená,
letní zábava je povolená.
Modré moøe, teplá plá,
sluníèku se neschováš.

Krásnou dovolenou a prázdniny
pøeje mìsto Hanušovice a redakce
Hanušovických novin

Procestuji velké dálky,
pohledy dám do obálky.
Pošlu je i tetì Kvìtì,
a ví, co se dìje.
I já vám opìt nyní povím,
kde po svìtì všude chodím.
Nedávno jsem byla v Chorvatsku,
zmrzlinu tam mají za dvacku.
Poznala jsem i historickou slávu Øíma,
touhapoznatcelýsvìtvemnìstáledøímá.
Letadlo se mnou nespadlo,
všechno dobøe dopadlo.

Nádoby na svoz BIO odpadu
Vzhledem ke skuteènosti, e se svoz BIO odpadu se setkal v našem mìstì s kladným
ohlasem a bohuel mìsto ji nedisponuje dalšími nádobami, aèkoliv øada obèanù projevila zájem o poøízení (zápùjèku) tìchto nádob, je mono si pøedbìnì zaádat o tyto
nádoby na níe uvedeném kontaktu.
V ádosti prosím uvádìjte jméno a pøíjmení, adresu a telefonní kontakt pro další informace.
Tyto ádosti budou èistì informativní pro další jednání o poøízení tìchto nádob.
V úvahu pøichází nìkolik variant poøízení. Jedna z moností je, e mìsto Hanušovice
pokryje veškeré náklady, nebo bude na nákup nádob obèanùm pøispívat adekvátní èástkou.
ádosti prosím adresujte písemnì na adresu Mìstského úøadu v Hanušovicích nebo
elektronicky na adresu ambroz@mu-hanusovice.cz.
František Ambroz, MÚ Hanušovice

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY
S úèinností od 1. 7. 2015 se mìní termín splatnosti místního poplatku za svoz komunálního odpadu pro fyzické osoby. Poplatek je splatný do 30. 9. pøíslušného kalendáøního roku v souladu s Dodatkem è. 1 k Obecnì závazné vyhlášce mìsta Hanušovice
è. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, který byl schválen Zastupitelstvem mìsta Hanušovice dne 10. 6. 2015 pod èíslem usnesení 71/2015.
-mú

MÌSTSKÁ KNIHOVNA Hanušovice oznamuje ètenáøùm,
e v mìsíci èervenci a srpnu zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00 - 12:00–13:00-18:00, St 9:00-12:00-13:00-18.00
Pá 9:00-12:00–13:00-18:00
Krásné prázdniny!
HANUŠOVICKÉ NOVINY 7/2015

www.hanusovice.info

áci recitaèního krouku ZŠ a MŠ Hanušovice

PORADNÍ DNY
Sjednocené organizace
slabozrakých a nevidomých
v Hanušovicích
Poboèka SONS Šumperk zøídila
s platností od dubna 2015 poradní dny
v Hanušovicích. Termín, kdy budou
pracovnice pøítomny:
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
jednání è. 14 – 25. 5. 2015
- schválila program 14. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
25. 5. 2015
- schválila doc. ing. Jaroslava Hlaváèe, CSc., technického
auditora, pro provedení technického auditu ŠPVS a ÈOV HOLBA Hanušovice
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ ve vìci nakládání s vodami a
stavebního povolení na stavbu vodního díla na pozemku pè.
1199/1 v kú. Vysoké ibøidovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta projednat ádost Èeských
drah o potvrzení kupní ceny pozemkù v areálu bývalého DEPA
- vzala na vìdomí „Oznámení o zahájení øízení o naøízení neodkladného odstranìní stavby“ ve vìci vodního díla/septiku ve
Vysokých ibøidovicích
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 817/3 TTP
v kú. Hanušovice
- schválila zapojení mìsta Hanušovice do realizace akce
uloení zeminy, která pøebývá z budování kanalizace v Hanušovicích
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení zvláštního uívání
komunikace“ - silnice II/369, ul. Hlavní, Hanušovice, pøed èp.
207
- souhlasila s udìlením licence pro veøejnou autobusovou
vnitrostátní linku Ostrava-Karlova Studánka-Jeseník-Hradec
Králové-Praha
- doporuèila zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh
obecnì závazné vyhlášky è. 2/2015, o místním poplatku za
uívání veøejného prostranství
- schválila Dodatek è. 4 k licenèní smlouvì k uívání poèítaèového programu MISYS-MÌSTO
- schválila Dodatek è. 6 ke smlouvì o podnájmu nebytových
prostor pro Základní umìleckou školu Šumperk
- schválila pøijetí dotace poskytnuté Olomouckým krajem
z dotaèního titulu „Pravidla pro poskytnutí pøíspìvku na poøízení, rekonstrukci, opravu poární techniky a nákup vìcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasièù obcí Olomouckého
kraje na rok 2015“; RM souèasnì schválila spolufinancování
mìsta Hanušovice a Smlouvu o poskytnutí dotace mezi mìstem
Hanušovice a Olomouckým krajem za úèelem èásteèné úhrady
výdajù na zajištìní akceschopnosti JSDH Hanušovice

- vyslovila souhlas s pøijetím nového pracovníka na pozici
zahradník – údrba zelenì a veøejného prostranství
- zamítla ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku Domovu
seniorù Pohodlí v Litomyšli
- uloila sociální pracovnici zjistit podrobné informace ve
vìci nabídky Úøadu práce ÈR o poskytnutí pøíspìvku na vyhrazení spoleèensky úèelného pracovního místa
- neschválila ádost o výmìnu bytu (dùvodem je skuteènost,
e adatelka neuívá byt v majetku mìsta Hanušovice)
- schválila odstoupení adatelky z funkce èlena Koordinaèní
skupiny komunitního plánování sociálních slueb na Hanušovicku a manaera prevence kriminality
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
p. è. 1918/1 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o. seznam nutných oprav v bytech v majetku mìsta Hanušovice
- schválila závìreènou zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazkù Hanušovické obchodní, s. r. o. k 31. 12. 2014
- vzala na vìdomí informace ve vìci pøípravy a programu zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci, e mìstu Hanušovice nebyla
schválena projektová ádost „Revitalizace veøejných prostranství v Hanušovicích“ z programu ROP Støední Morava
- vzala na vìdomí informaci o konání veøejného projednávání pøipomínek k návrhu Územního plánu mìsta Hanušovice
- schválila finanèní èástku z rozpoètu mìsta Hanušovice na
akci „Rozlouèení s áky 9. tøíd ZŠ Hanušovice“
- schválila pøijetí nabídky na uzavøení smlouvy o sdruených
dodávkách plynu pro odbìrné místo Hlavní 137
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice formou daru na autobusovou dopravu pro dìtské
fotbalisty RKSM do Prahy
- schválila výsledek výbìrového øízení na akci „Elektronizace procesù na MÚ Hanušovice“
- revokovala usnesení è. 243/13/2015 ze dne 11. 5. 2015
- vzala na vìdomí informaci ohlednì návrhu øešení problematiky kanalizace v DK Hanušovice, bývalé prádelnì a u domu
èp. 367, ul. Hlavní
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Krajské kolo dopravní soutìe v Prostìjovì
Kadý rok se áci naší školy pøipravují k soutìím mladých cyklistù. V letošním roce naši áci obsadili 1. místo v okrskové i okresní soutìi. Poprvé po nìkolika desetiletích se naši cyklisté
probojovali do krajského kola. Toto se konalo 28. 5. 2015 v Prostìjovì. Naše drustvo – Daniel Novák, Jan Donoval, Alexandra Recová a Nikola Kreifová – zde soutìilo v nìkolika disciplínách –
museli zvládnout dopravní testy, ošetøení rùzných druhù zranìní,
jízdu nejen po dopravním høišti, ale i v bìném provozu ve mìstì,
jízdu pøes øadu pøekáek.
V krajském kole se sice naši cyklisté neumístili na pøedních místech, ale i tak dokázali, e se umìjí bezpeènì pohybovat v silnièním
provozu, a vzornì reprezentovali naši školu.
-ap
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Technohrátky 2015 - zlato pro hanušovickou základní školu
Ve støedu 27. kvìtna 2015 se zúèastnili chlapci 8. roèníku Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích projektu na podporu
technického vzdìlávání Pardubického kraje „TECHNOhrátky“ na SOU opravárenském v Králíkách, které bylo hostitelem akce.
Praktickou a zábavnou formou nabídlo 140 ákùm z osmých a sedmých tøíd 10 základních škol podrobné seznámení s uèebním oborem opraváø zemìdìlských strojù v dílnách i ve venkovním areálu obklopeném nádhernou pøírodou.
Po slavnostním zahájení a úvodních slovech paní Jany Ponocné, starostky Králíkù, panu Jiøím Hlavovi, zástupci krajského Úøadu práce Pardubického kraje, paní Moniky Jiráskové, øeditelky Centra celoivotního vzdìlávání Pardubice, a Petøe Doubravové, øeditelce SOU opravárenského Králíky, áci navštívili 6 stanoviš v areálu uèilištì. Seznámili se s praktickými ukázkami vybraných
èinností v rámci oboru opraváø zemìdìlských strojù a plnili tematické soutìní úkoly. Získané body z jednotlivých soutìí se sèítaly
do celkového hodnocení.
V zámeènické dílnì áci vyrábìli kovové štítky ke klíèùm, soustruení èepù, frézování a vrtání je èekalo ve strojní dílnì, obloukové svaøování MAG ve svaøovnì. Montá kola si vyzkoušeli v pneuboxu a diagnostice. Absolvovali poznávací kvíz z provozu kovárny, zopakovali si základy první pomoci a prohlédli si zdravotnickou a poární techniku.
Bìhem polední pøestávky se posilnili skvìlým obèerstvením, osvìujícími nápoji a chutnou zmrzlinou.
Poté následovala zábavná soutìní hra: „ Hej, Ty, víš to?“ – hra typu „Kufr“ – tematické ukázky a odkrývání obrázkù – velká projekce s moderací a otázky spojené s èinnostmi na jednotlivých stanovištích.
áci 8. roèníku naší základní školy spolu se zájemci o uvedený uèební obor ze 7. roèníku si nejlépe vedli v dílnách pøi manuálních èinnostech. Po zásluze získali prvenství a odvezli si ze soutìe: „ TECHNOhrátky 2015“ ovocný dort. Model traktoru putoval k nejzruènìjšímu áku naší školy – Martinu Vaøákovi z 8. A.Tento sponzorský dar vìnoval pan Libor Mikula, prodejce
zemìdìlské techniky Agrotec. Pochvalu si zaslouí i Matìj Vyroubal, který patøil k nejlepším ákùm v diagnostice. Podìkování
náleí i Jiøímu Reichlovi za znalosti ve vìdomostní soutìi.
Po slavnostním vyhodnocení následoval bouølivý potlesk doprovázený obrovskou radostí, úsmìvem na tváøi a sounáleitostí
našich ákù pøi týmové spolupráci v praxi. Svým umístìním reprezentovali Základní školu a Mateøskou školu v Hanušovicích.
27. kvìten se vydaøil zasloueným úspìchem našich
ákù, kteøí zodpovìdnì uvaují o svém budoucím povolání. Jsou si vìdomi, e s technickými obory a øemesly
najdou bez problémù uplatnìní na trhu práce.
Od pøíštího školního roku bude 5 ákù naší školy pokraèovat ve vzdìlání na uvedeném uèilišti s moností získat øidièské oprávnìní skupin B, C, T. V rámci výuky
absolvují zdarma pøípravu k získání osvìdèení o základním kurzu – svaøování elektrickým obloukem obalenou
elektrodou, svaøování elektrickým obloukem v ochranné
atmosféøe CO2 i svaøování plamenem a øezání kyslíkem.
„Kadý dìlá dobøe to, co dìlá rád.“
Vladimíra ídková,
výchovná poradkynì školy

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice - èinnost za mìsíc kvìten 2015
Nejvíce èasu v kvìtnu zabrala pøíprava akce nazvané Hrnakl 3 – Hry našeho klubu. Chystali jsme ètyømetrový døevìný sloup na
hru Tetherball a zakopali ho u høištì na dolním sídlišti do zemì. Vyrábìli jsme kartonové šipku na stopovaèku, chystali šablony na
výrobu papírových formulí. Vyrobili jsme stojánek k nalepení fotek z minulých let, rozmístili jsme po mìstì plakáty, pøipravili propagaèní nástìnky.
Akce se uskuteènila v sobotu 23. 5., celé dopoledne jsme stìhovali vìci k høišti. Kvùli silnému vìtru se nemohly uskuteènit nìkteré soutìe,
ale ostatními se dìti dobøe bavily. Akce to byla nároèná, ale nepøinesla oèekávaný výsledný efekt, i kdy pøíèin bylo mnoho.
Bìhem mìsíce kvìtna dìti na schùzkách klubu vyrábìly papírové skákající áby, hrály rùzné hry, zkoušely chodit na chùdách.
Hrály té soutì ve høe vzniklé spojením her Tyèkrle a Jamajský špaèek, turnaj vyhrál Tomáš. Dále dìti hrály hry Na èísla, Sázková,
ve které vyhrál Tadeáš, a Nervy, ve kterých zvítìzil Daniel. Všem blahopøeji.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: starostce mìsta paní Vokurkové, øediteli ZŠ panu Felnerovi, vedoucímu Hanušovické
obchodní, s. r. o. panu Bízovi, dále paní Kalábové, Dohnalové, panu Šufnerovi a Františku Pechovi.
Dìkujeme také ostatním, kteøí nám bìhem pùlroku pomáhali, a pøejeme všem pìknou dovolenou a dìtem prima prázdniny.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Pronajmu hezký byt 3+1

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

v obci Malá Morava.
Levné, pìkné bydlení v èistém prostøedí
vhodné pro mladé rodiny s dìtmi nebo
manelský pár. Dlouhodobý pronájem,
smlouva, trvalý pobyt.
Nájemné 3000,- Kè/mìsíc
bez topení a elektøiny.
Prohlídka moná po dohodì na tel.
èísle: 776 134 582
Chovatel
bojových plemen psù
koupí statek
na samotì èi polosamotì!
Tel: 734 622 739

Prodám drustevní byt
1+1
ve velmi dobrém stavu.
V centru mìsta Hanušovice.
Kontakt:
chuda.byt@seznam.cz

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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Naše zdraví (40)

Jubilea
V mìsíci èervenci 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Danuše Malíková, Marie
Horáèková, Jitka Èechovièová,
Anna Horáèková, Františka
Hloušková, Marie Štefancová,
Vìra Vybíralová, Jozefa Marková,
Vìra Doleelová, Juliana
Fibichová, Emilie Tøísková, Dáša
Mináøová a Jana Pitáková;
pánové Bohumír Hanák, Josef
Zahradníèek, Jiøí Pavol, Zdenìk
Malý, Radomír Petr a Radek
Šlechta.
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

Taneèní kurz Hanušovice
2015 - rozpis termínù
více informací na letáku uvnitø novin
Osm taneèních lekcí bude probíhatv DK
Hanušovice v èase od 19.00 hod. do 21.00
hod. v tìchto termínech: 2. 10., 9. 10., 16. 10.,
23. 10., 30. 10., 6. 11., 20. 11. Posledníosmou
lekci 27. 11. 2015 bude závìreèný prodlouený veèer.
-tm

Dnes si povíme nìco o nenápadné rostlince, o které si troufnu øíci, e mnoho lidí ani
neví, e existuje. Já se o ní a jejích blahodárných úèincích také dozvìdìl a nedávno.
Latinským názvem stevia rebaudiana, èesky stévie sladká obsahuje pøírodní, zdravý a èistý cukr. Rostlina pochází z Jiní Ameriky, kde se tradiènì pouívá ke slazení
èaje, vaøených a peèených jídel. Je 300krát sladší ne sacharóza. Jedná se o víceletou
bylinu, s bílými kvìty, která se pouívá jako umìlé sladidlo bez kalorií.
Stévie se dá pìstovat i doma. Rostlina není úplnì jednoduchá na pìstování, ale pøi
troše snahy je úspìch zaruèen. Má sice ráda polostín, ale platí zásada, e èím bude více
na slunci, tím budou její listy sladší. Pìstování ve skleníku, pøímo venku nebo v kvìtináèi je pro nás asi nejpøístupnìjší metodou. Nejlépe se ale stévii daøí ve skleníku. Je
pomìrnì teplý, bez vìtru, má dostateènou vlhkost. Semena stévie jsou svìtloklíèivá a
to znamená, e semena se nesmí pøehrnovat, ale musejí zùstat na povrchu zeminy. Zemina (substrát) musí být stále vlhká, ale ne pøelitá. Semena jinak uhnijí. Musí být také
sterilní. Výsev by mohl být znièen plísní. Klíèení by mìlo probíhat ve stálé teplotì
vzduchu 24-26 stupòù Celsia. Snad nejvìtším nepøítelem stévií jsou slimáci. Jeliko
jsou velice sladké, stávají se výbornou pochutinou nejen pro slimáky, ale i pro hmyz.
Semena zasadíme do tzv. sadbovacích tablet – Jiffy nebo do pìstitelského substrátu.
V létì ji mùeme jako nádobovou rostlinu ponechat venku, ale s pøíchodem mrazíkù
je potøeba ji uklidit do místnosti, kde je více jak 10 stupòù Celsia. Lístky se mohou sbírat kadé tøi týdny. Rostlina tak zmohutní a vytvoøí opìt èerstvou zelenou na pro další
sbìr. Její sladivost roste s délkou a intenzitou sluneèního svitu. Dva a tøi nadrobno
nasekané lístky postaèí k oslazení celé konvice èaje. Usušené lístky se dají skladovat
po mnoho týdnù.
Rostlina stévie má prokazatelné léèivé úèinky. Z této rostliny vyuíváme pouze její
listy v èerstvé nebo sušené podobì. Stévie podporuje èinnost slinivky a pomáhá tak
pøi cukrovce II. typu. Nicménì je vhodná i pro pacienty trpící cukrovkou typu I.,
nebo sladí, ale nemá ádnou energetickou hodnotu. Take ji lze pouít jako náhradní
sladidlo. Chrání pøed vysokým krevním tlakem, povzbuzuje trávení. Podílí se na
zhutnìní svalové hmoty – to je dùleité pøi odtuèòování. Pomáhá pøi léèbì akné a
ekzémù, sniuje chu na alkohol a tabák. Má antibakteriální a protivirové úèinky.
Urychluje hojení ran, reguluje tvorbu bakterií v ústní dutinì a omezuje tvorbu zubního kazu. Dle výzkumù, domorodci v Paraguaji, kteøí pravidelnì výkají listy stevie,
takøka netrpí kazivostí zubù.
Zlepšuje také trávení, pouívá se jako ústní voda k výplachùm, jeliko omezuje zápach z úst. Pomáhá také pøi paradentóze zubù, podstatnì sniuje únavu organizmu.
Ale nejvíce se pouívá jako umìlé sladidlo, protoe, jak jsme se ji zmínili, je 300krát
sladší ne cukr.
-hp

Toulky po okolí
V minulém èísle jsme si povídali o zajímavé kronice malebné obce Kunèice a slíbil jsem vám další pokraèování.
Druhý zajímavý zápis se týká dnešní chaty Junior, èíslo popisné 32. Píše se tam, e ho za úèelem rekreace svých uèòù koupil dùl
A. Zápotocký z Havíøova. U zdejších obyvatel je znám pod názvem Vrbovka. Tento èeský název vznikl zøejmì z nìmeckého Wervolfka. Tak se mu toti øíkalo hned po válce, ponìvad jeho pùvodní nìmecký majitel èi jeho syn byl vycvièen pro tuto záškodnickou organizaci.
V kronice jsou také uvedeny poèty domù v obci a obyvatel v nich bydlících. Krátce po vzniku místního státního statku zbylo
v obci z pùvodních 116 pouhých 55 domù. Pouze 7 jich bylo v soukromých rukou, ostatní se staly majetkem statku a Státních lesù.
ilo v nich 171 obyvatel, z toho 61 dìtí. Pro doplnìní zde kronikáø uvádí poèty obyvatel v pøedchozích letech. V roce 1921 ilo
v Kunèicích 519 stálých usedlíkù, v roce 1953, tedy nìkolik let po odsunu nìmeckého obyvatelstva a pøílivu èeských pøistìhovalcù,
zde ilo 350 lidí.
V kronice se objevují také jména prvních osídlencù vèetnì majetkù, které jim byly pøidìleny, dále jména pìti rodin, které nebyly
odsunuty, kdy si jejich otce lesní správa jako odborníky pro práci v lese vyádala na zaškolení nových zamìstnancù. Dozvídáme se
zde také o zøízení první èeské èetnické stanice v roce 1945. Byla zøízena v domì èp. 5 a prvním velitelem se stal zkušený èetník, pocházející z vnitrozemí, s pøíznaèným jménem F. Èech. Je zde také uvedeno datum, kdy byla stanice v obci zrušena – 30. 6. 1949.
(dokonèení na 6. stranì)
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Cestování po Evropì
Do nejznámìjšího „mìsta na vodì“, italských Benátek, jsme
se v našem seriálu podívali ji nìkolikrát. Vdy jsme obdivovali
jejich jedineènou krásu a historii a architekturu. Dnes se tam vrátíme, ale bude to, jak se øíká, pohled z druhé, té špatné strany.
Ještì v roce 1960 ilo v Benátkách více jak 150 tisíc obyvatel.
Dnes jich pøímo na lagunì ije pouhých 56 tisíc a kadým rokem
asi dalších tisíc odchází. Bude-li to takhle pokraèovat, za deset,
patnáct let se z tohoto jedineèného mìsta stane pøízrak – domy a
obchody budou uzavøené a turisté se budou procházet kolem
neudrovaných památek a kolem nìkolika posledních drahých
hotelù. Takto skepticky to vidí souèasný starosta mìsta Massimo Cacciari. Jak sdìlil nedávno novináøùm, mìsto sice èítá
275 tisíc obyvatel, jene vìtšina z nich se pøesunula do pevninské èásti Maestre a nebo na nedaleké ostrovy. Lidé prý odcházejí za modernìjším a pohodlnìjším zpùsobem ivota
s technickými vymoenostmi dnešní doby. Chtìjí jezdit auty, autobusy, metrem, a ne se pøepravovat po kanálech po vodní hladinì. Èásteènì za vzniklou situaci té mùe špatná politika
bývalých vedoucích pøedstavitelù mìsta. Vedení radnice mìsta
s hlubokými kulturními a umìleckými tradicemi prý vsadilo vše
na jedinou kartu – na masovou turistiku. Je to prý turistika „mordi
e fuggi“ (èesky to lze pøeloit jako „urvi si a prchni“). A tak to i funguje. Ráno turista pøijede na okraj mìsta autobusem, èi vlakem,
zajde si rychle na námìstí sv. Marka, k mostu Rialto, navštíví

rychlé obèerstvení, koupí malý suvenýr a rychle pryè. Kde jsou ty
doby, kdy bylo v provozu nìkolik desítek kvalitních hotelù, stovky
gondoliérù, nìkolik divadel a koncertních sálù. To vše pomalu ale
jistì upadá.
Podle slov starosty je ale absurdní to, e by dnes mohly být Benátky ideálním místem k ivotu. Jsou toti jediným mìstem v Evropì, kde nejezdí auta. Navíc je mìsto velmi bezpeèné,
zloèinnost je zde minimální. Pùsobí zde vyhlášená univerzita,
opera, jen má nejen velkou tradici, ale i vynikající akustiku, funguje zde øada kulturních institucí.
Velkým problémem pro mìsto jsou té záplavy „acqua alta“.
Pøicházejí nepravidelnì od jara do podzimu a zvedají hladinu
moøe ve mìstì a o 140 cm. Záchrana pro místní obyvatele, kulturní památky a také pro turisty by mohla pøijít od gigantického
díla na ochranu Benátek pøed záplavami – systému Mojíš. Zatím
se vedou pouze dlouhé polemiky kolem nákladù na stavbu obøích
pohyblivých hrází a zdymadel. Hlavním problémem ale jsou peníze. Ty zatím nejsou zajištìny v takové výši, aby stavba zaèala.
Diskuze se také vedou o tom, zda se to vše vyplatí a investované
peníze vrátí do mìsta ivot, pøiláká nové investory, kteøí zachrání
pøed zkázou kulturní památky a hlavnì obnoví upadající turistický
ruch. Optimisté vìøí v malý zázrak, pesimisté to vidí èernì. A jak
se øíká, èas vše vyøeší a za pár let uvidíme, zda se mìsto z krize
dostane èi nikoliv.

Toulky po okolí

pøíchodu nejpoèetnìjší skupiny osídlencù do obce Kunèice.
Byli to Slováci reemigrovaní z tehdejšího Rumunska.
Zajímavý je i tento zápis. „Koncem roku 1947 ji za velkého
mrazu a snìhu se do vesnice zatoulal vysílený vlk. Byl objeven
J. Staníkem a myslivcem panem N. Oulehlou zastøelen. Je umístìn v Zemìdìlském muzeu v Brnì. Druhým úspìšným lovcem
se 3. øíjna 1965 stal J. Šastný z Kunèic, který v katastru obce
V. Vrbno skolil statného vlka. Zvíøe bylo poté preparováno a je
nyní v muzeu v Šumperku.“
O dalších zajímavostech z kroniky si povíme pøíštì.

(dokonèení z 5. strany)
Píše se zde také o prvním komisaøi, stal se jím pan Øíha, prvním správcem Oblastního pasteveckého drustva byl zvolen
Leopold Jeøábek. Jeho nástupcem se pak stal p. J. Gavlas. Stal se
vedoucím farmy a vedl ji tento podnik pod novým názvem Farma Èeskoslovenských státních statkù. U nìho je zde také uveden jeho tragický konec. Zahynul pøí øezání okruní pilou, která
byla umístìna v domì èp. 66 a byla pohánìna turbínou. Pøipomíná se zde i prosinec roku 1949, kdy byla v obci dokonèena celková elektrifikace. Dùleitá informace se týká i prvního dne
nového školního roku1950/51. Na místní dvojtøídku nastoupil
druhý uèitel. Kronikáø zde pøikládá i doplnìní, e se tak stalo po

-hp

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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Dùm kultury Hanušovice
a Mateøská škola Hanušovice
poøádají
od 3. 7. do 31. 7. 2015

Výstavu kreseb dìtí
z mateøské školy
Výstava je umístìna
ve vývìsních skøíòkách u pošty
Pøíspìvky ètenáøù

Mgr. Lucie Vilímková,

Kontejner na ulici Sportovní byl naplnìn za hodinu, ji druhý den to
kolem nìj vypadalo takto.
NEPOTØEBUJE KOMENTÁØ.

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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PONTIS

Šumperk, o. p. s.
V dnešním èísle Hanušovických novin vám pøedstavujeme
dalšího poskytovatele sociálních slueb, kterým je PONTIS
Šumperk, o. p. s. Je nejvìtším poskytovatelem sociálních slueb
ve mìstì Šumperk a pùsobí v sociální sféøe ji od roku 1999.
K dnešnímu dni nabízí devìt sociálních slueb, které pomáhají
širokému spektru obyvatelstva, a to od dìtí, rodièù s dìtmi, pøes
mláde, dospìlé, a po seniory a zdravotnì postiené. Své
sluby poskytuje ve mìstì Šumperk i pøilehlých obcích.
Jde pøedevším o tyto sluby:
1. Sociálnì aktivizaèní sluby pro seniory a osoby zdravotnì
postiené
2. Kontaktní a poradenské centrum Krédo – urèené pro osoby
závislé na drogách
3. Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde – RACHOT
4. Dùm pro osamìlé rodièe s dìtmi
5. Krizový byt
6. Odborné sociální poradenství
7. Peèovatelská sluba
8. Denní stacionáø
9. Odlehèovací sluba
Chceme vám, ètenáøùm, postupnì pøedstavit jednotlivé
sluby, které by mohly pomoci vyøešit i situaci ve vaší rodinì
nebo poskytnout návod, jak se vyrovnat s problémy ve svém
okolí. Dnes vám na pøíbìhu klientky pøedstaví PONTIS slubu
denního stacionáøe, který je urèen pro seniory a osoby zdravotnì postiené a umoòuje jim pøíjemnì strávit den ve spoleènosti
svých vrstevníkù. Po celou dobu pobytu je k dispozici vyškolený personál, který zajišuje rùzné aktivity, podporuje sobìstaènost a pomáhá s èinnostmi, které ji sami senioøi nezvládnou.
Plnì respektuje individualitu kadého jedince a pracuje s jeho
konkrétními potøebami.
Paní Aneka má 86 let, navštìvuje denní stacionáø ji pátým
rokem. „Svùj pobyt jsem si ve stacionáøi vùbec neumìla pøedstavit. Moje dcera mi jen øíkala: Budeš tam mezi lidmi, popovídáš si, dostaneš obìd a svaèinku a pak zase pøijedeš domù. Moc
jsem jí nevìøila, za mého mládí nic takového nebylo a staøí lidé
byli sami doma, hlídali vnouèata a èekali, a se jejich mladí vrátí
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z práce. Dnes je to nìco jiného. Moje dcera chce, abych zaila
ještì nìco pìkného a strávila svùj zbytek ivota v pøíjemném
prostøedí, kde se ke mnì chovají všichni s úctou a respektem.“
Spoleènost PONTIS Šumperk, o. p. s. jako jednu ze svých
mnoha slueb nabízí i tu, co popsala paní Aneka. Jedná se o
Denní stacionáø VOLBA a Denní stacionáø Matýsek.
Denní stacionáøe mohou navštìvovat senioøi a osoby se zdravotním postiením od 27 let vìku, kteøí ijí v domácnosti s rodinou nebo ve své vlastní domácnosti a nemohou nebo nechtìjí
být doma sami. Jedná se èasto o uivatele, o které peèuje èlen rodiny, ale dochází do zamìstnání a není schopen péèi zajistit tak,
jak by bylo potøeba. Také k nám chodí senioøi a osoby se zdravotním postiením, kteøí nemají kontakt s vrstevníky, rodinou a
touí po spoleèenském kontaktu. Denní stacionáø není urèený
pro osoby zcela hluchoslepé.
Prostøednictvím této sluby vám zajistíme pomoc pøi osobní
hygienì, zajistíme celodenní stravu a bohatý aktivizaèní program, do kterého se mùe kadý zapojit dle vlastního rozhodnutí. Èasto si povídáme, trénujeme pamì, vzpomínáme na staré
èasy, zpíváme, chodíme na procházky, jedeme na výlet, také si
pro radost upeèeme buchty a jiné dobroty. Èasto za námi chodí
dìti, které si vdy pøipraví pìkný program.
Denní stacionáø je tu pro vás kadý pracovní den od 7:00 do
16:00 hodin, v pøípadì potøeby dovozu zajišujeme také dopravu k nám a zpìt domù.
Prùmìrná cena na den se pohybuje kolem 460,- Kè a je moné
ji platit z pøiznaného pøíspìvku na péèi. V cenì je zapoèítána celodenní strava a doprava do denního stacionáøe, zajištìní aktivizaèního programu. Konkrétní cena se potom poèítá dle
skuteèných individuálních potøeb kadého uivatele.
Veškeré prostory jsou bezbariérové, vybavené stropním zvedacím zaøízením tak, abychom zvládli péèi i o osoby zcela imobilní, se schopností sedìt na vozíku.
Pokud vás tato sluba oslovila a chtìli byste získat podrobnìjší informace èi se pøijít podívat, obrate se na sociální pracovnici paní Zdeòku Valèíkovou, tel.: 583 550 239,
777 716 030.
Budeme velice rádi, kdy se na nás obrátíte. Kontakt na recepci spoleènosti je 583 211 766, další kontakty je moné vyhledat na www.pontis.cz.
-mú
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KLUB 60 + HANUŠOVICE, z. s.

inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

informuje
Výkonný výbor Klubu 60+ Hanušovice, z. s. touto cestou seznamuje obèany
mìsta se svou roèní èinností. V souèasné
dobì je v Klubu evidováno 60 èlenù, kteøí
si najdou v programu Klubu zajímavé aktivity. Z pohybových èinnosti je oblíben
bowling, turistické vycházky po okolí,
plavání v bazénu èi tanec bìhem spoleèenských veèerù a také rehabilitaèní cvièení pod vedením zkušených cvièitelek.
Kdo rád soutìí, mìl monost ukázat
svùj um v peèení mouèníku z jablek èi
pøedvést znalosti v programu „Pojïme se
bavit“. Dost jsme se dozvìdìli i na pøednášce o prevenci kriminality na senior e c h . P a mì  j s me tr é n o v a l i p ø i
aktivizaèních kurzech pod vedením pracovnic firmy Pontis ze Šumperka, a to v
rozsahu 10 lekcí.
Stále vìtší oblibì se tìší jednodenní zájezdy, poøádané spoleènì s firmou Vobus.
Poznávali jsme Opavsko. Exkurze ve výrobnì dortù Marlenka byla opravdu
sladká.
V mìsíci dubnu se konala valná hromada Klubu, kterou byla zahájena pøeregistrace našeho Klubu podle nového
obèanského zákoníku.
V souèasné dobì máme naplánovány
tyto akce:
- výlet do Dolní Moravy a na zámek
v obci Doudleby èi Èastolovicích,
- výstavu obrazù Milana Pavelky
od 3. do 14. 8. 2015 v Domì kultury
Hanušovice
- v mìsíci záøí s firmou VOBUS pøipraven zájezd do východních Èech – Hradec
Králové, Hrádek u Nechanic a Holic.
Soutìit budeme v mìsíci øíjnu o
nejlepší peèené sladké i slané mouèníky s vyuitím mrkve.
Hráèe bowlingu informujeme, e v pøípadì zájmu se budeme scházet kadý druhý ètvrtek v 15 hodin v restauraci
Formanka.
Výkonný výbor Klubu 60+ Hanušovice, z. s. pøeje všem èlenùm i spoluobèanùm pìkné léto a pohodovou dovolenou a
vìøí, e se s chutí pustíte opìt do aktivit
našeho Klubu.
Pøedloený program je pouze orientaèní. Pøesné termíny budou aktualizovány
na vývìsce Klubu u pošty nebo na webových
stránkách
Klubu
viz
www.klub60.wgz.cz.
Výkonný výbor
Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
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