HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2015

èíslo 8

roèník 21

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,

chtìla bych vás informovat o stavebních úpravách Domu kultury v Hanušovicích.
V první polovinì roku byla našemu mìstu schválena podpora na spolufinancování projektu v rámci Operaèního programu ivotní prostøedí z prostøedkù Státního fondu
ivotního prostøedí ÈR na akci „Úspory energie – Dùm kultury Hanušovice“.
Opatøení spoèívá v zateplení obvodových stìn, podlahy, stropù a
støechy.
Celkové zpùsobilé výdaje projektu èiní 2.807.946,- Kè.
- podpora z FS èiní - 2.386.754,- Kè (85 %),
- dotace SFP ÈR - 140.397,- Kè (5 %),
- vlastní zdroje mìsta Hanušovice - 280.795,- Kè (10 %)
Stavba byla pøedána dne 20. 7. 2015 zhotoviteli, firmì Obchodní centrum
SAN, s. r. o., Šumperk, pøedpokládaný termín ukonèení prací je 20. 11. 2015.
Provoz Domu kultury bude èásteènì omezen.
Kino Mír nebude promítat od mìsíce srpna z dùvodu realizace stavebních
prací.
Ivana Vokurková , starostka

Letní putování po Olomouckém kraji
Informaèní støedisko EUROPE DIRECT Olomouc a sí Mìstských evropských informaèních støedisek (MEIS) poøádají v termínu od 1. èervence do 30. záøí 2015 druhý roèník soutìe s názvem Letní putování po Olomouckém kraji.
Úkolem soutìících je stejnì jako v loòském roce navštívit minimálnì 10 ze 13 mìst v Olomouckém kraji (Olomouc, Šumperk,
Prostìjov, Pøerov, Šternberk, Litovel, Zábøeh, Štíty, Hranice, Unièov, Hanušovice, Lipník nad Beèvou, Hustopeèe nad Beèvou) a
v jednotlivých Mìstských evropských informaèních støediscích a støedisku EUROPE DIRECT Olomouc splnit kreativní èi vìdomostní úkol s tematikou Evropské unie.
Za splnìní tohoto úkolu obdrí soutìící drobný dárek a razítko na hrací kartu.
Hrací karta opatøená kontaktními údaji bude po splnìní podmínek soutìe zaøazena do slosování o hlavní ceny.
První cena: víkendový pobyt pro 2 osoby ve Wellness hotelu Kolštejn.
Druhá cena: dvì jízdenky do nìkteré z evropských metropolí.
Tøetí cena: rodinná permanentka do ZOO Olomouc + kniha ZOO Olomouc v obrazech.
Soutì Letní putování po Olomouckém kraji je urèena kadému, koho baví toulání po našem kraji. Kromì cestování po zajímavých místech mohou úèastníci soutìe získat i jednu ze zmínìných cen. Pøedevším se však zábavnou formou dozví informace o kultuøe, architektuøe èi historii jednotlivých mìst, ale také o Evropské unii, její souèástí jsme ji 11 let.
Bliší informace a samotné hrací karty mohou zájemci získat v uvedených støediscích MEIS nebo ve støedisku EUROPE DIRECT Olomouc. Kontakty a doplòující informace jsou
k dispozici na webových stránkách www.europe-direct.cz v profilu støediska Olomouc.
(http://www.europe-direct.cz/strediska/olomouc/letni-putovani-po-olomouckem-kraji/)
Kontakt:
Mgr. Regina Kyselová, EUROPE DIRECT Olomouc, Horní námìstí – podloubí radnice
779 11 Olomouc, e-mail: regina.kyselova@olomouc.eu, tel.: 585 513 391, mobil: 602 582 870
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 15 - 15. 6. 2015
- schválila program 15. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
15. 6. 2015
- schválila výbìr firmy pro zajištìní prací vyèištìní a kamerovou prohlídku kanalizace od èp. 7 a k èp. 82
- rozhodla nevyuít nabídku ÚP na poskytnutí pøíspìvku na
vyhrazení spoleèensky úèelného pracovního místa
- schválila uzavøení MŠ Hanušovice dne 16. 6. 2015 z dùvodu plánovaného celodenního pøerušení dodávky elektøiny
- schválila úèetní závìrku pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ
Hanušovice za rok 2014
- schválila nájemní smlouvu è. 4/2015 o pronájmu èásti pozemku pè. 817/3 TTP, o výmìøe 40 m2 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 1692/1 TTP
o výmìøe 196 m2 v kú. Hanušovice a zároveò schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout tuto èást pozemku
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení
ke stavbì vodního díla ÈOV, které zaslal MÚ Šumperk
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice pro stavbu „Skladovací hala hutního materiálu výrobního areálu ZKL"
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci na akci „Most na LC Zámecká“
- vzala na vìdomí oznámení nabytí právní moci rozhodnutí
k povolení provedení stavby vrtané studny na pozemku pè.
1199/1 v kú. Vysoké ibøidovice
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ke stavbì
„Kompostárna Hanušovice“ na pozemku pè. 1097/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí „Oznámení zahájení stavebního øízení“,
které zaslal drání úøad ve vìci stavby dráhy „Oprava PZS v km
0,734 a 0,809 Hanušovice–Mikulovice“
- schválila Smlouvu o dílo na akci „Oprava vozidla T 815
CAS 24“
- schválila ádost o poskytnutí dotace na zabezpeèení akceschopnosti jednotky SDH obce Hanušovice kategorie JPO II v r.
2015
- schválila jmenování nových èlenù JSDH (JPO II)
- schválila smlouvu o podmínkách pøipojení k elektrizaèní
soustavì (ÈOV na ul. Habartická)
- schválila servisní smlouvu o celoroèní podpoøe k softwarovým produktùm spol. INISOFT s. r. o. (evidence odpadù)
- schválila dodatky k nájemním smlouvám na uívání bytu
v majetku mìsta Hanušovice na období od 1. 7. 2015 do 30. 9.
2015
- schválila ádost o vydládìní èásti pozemku v majetku mìsta Hanušovice pè. 1528/1 v kú. Hanušovice na vlastní náklady
adatele; vzniklý prostor mezi komunikací a vydládìnou èástí
bude pøi opravì MK vyasfaltován

- vzala na vìdomí ohlášení o realizaci hydrogeologického
prùzkumného vrtu na pozemku pè. 475 v kú. Potùèník
- schválila smlouvu o zøízení vìcného bøemene-sluebnosti
týkající se pozemku pè. st. 196/2 a pè. 846/5 v kú. Hanušovice
- schválila realizaci montáe veøejného osvìtlení u novì
vzniklé novostavby ul. Na Vyhlídce
- schválila firmu s nejniší cenovou nabídkou na realizaci
akce doplnìní mobiliáøe a odpadkových košù ve mìstì Hanušovice

jednání è. 16 - 29. 6. 2015
- schválila program 16. jednání rady mìsta Hanušovice dne
29. 6. 2015
- vyslovila souhlas se zmìnou uívání stavby rodinný dùm na
zahradní domek, pè. 1162 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ke stavbì
oplocení domu na pè. 49/1 v kú. Hynèice n/Mor.
- uloila provedení kontroly spojù dle návrhu nového jízdního øádu veøejné drání dopravy pro rok 2015/2016, které jezdí
pøes Hanušovice, zda došlo k výrazným zmìnám
- schválila pøepsání nájemního bytu ve vlastnictví mìsta Hanušovice v obytném domì èp. 108 z matky na dceru
- schválila podání ádosti o dotaci ze státního rozpoètu na výkon sociální práce
- uloila ovìøení monosti poøízení nového promítacího plátna - jiný zpùsob øešení, ne je v souèasné dobì, vèetnì finanèních podmínek a bezpeènosti
- vzala na vìdomí informace ve vìci monosti montáe teplovzdušných panelù v kinosále DK Hanušovice
- uloila rozeslat podklady týkající se cenové nabídky na
D-CINEMU v Hanušovicích všem zastupitelùm mìsta Hanušovice
- uloila zaslat písemné sdìlení pisatelce týkající se poskytování finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí cenovou nabídku firmy na zpracování
pasportizace høbitova v Hanušovicích
- vzala na vìdomí Protokol o fyzickém pøedání pozemkù
mìstu Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice na akci dne 12. 9. 2015 – 70. výroèí zaloení SDH
Hanušovice
- schválila smlouvu o dílo na zakázku „Elektronizace procesù
na MÚ Hanušovice
- uloila zpracovat zámìr mìsta Hanušovice ohlednì vyuití
pozemku bývalého Slezanu, vèetnì finanèních moností mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

SPOLEÈNÌ - JEKHETANE, o. p. s. zve dìti, rodièe, prarodièe a další rodinné pøíslušníky na akci

LOUÈÍME SE S PRÁZDNINAMI,
která bude probíhat v pondìlí 31. srpna 2015 od 14:00 hod. na školním høišti ZŠ a MŠ Hanušovice.
Mùete se tìšit na nejrùznìjší zábavné hry a soutìe pro dìti i dospìlé nebo tvoøivou dílnu pro kadého, dále
stánky, atrakce a spoustu dalších zajímavých vìcí.
K programu nebude chybìt hudba a obèerstvení.
TÌŠÍME SE NA VAŠI ÚÈAST.
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Platinová svatba manelù Chrudinových
Vedení mìsta se dostalo mimoøádné
cti poblahopøát manelùm Chrudinovým
k významné události, kterou je platinová svatba. Spoleèné „ANO“ si øekli paní
Marie a pan Vlastimil 7. èervence 1945
v Námìšti na Hané. Sòatek uzavírali
v pohnuté a nejisté dobì. ivot byl
mnohdy tìký, pøesto jej proili ve spokojenosti, skromnosti a vzájemné toleranci.
Oba si platinovou svatbu uili, pøedevším proto, e byli obklopeni svou rodinou. Kulaté výroèí stvrdili svými
podpisy do pamìtní knihy Hanušovic.
Sedmdesát let spoleèného ivota ve
spokojeném a šastném manelství je
pro nás mladší vzorem. Za to si manelé
Chrudinovi zaslouí obdiv a úctu.
Manelùm Chrudinovým pøejeme
hodnì zdraví, štìstí a lásky do dalších let.
Ivana Vokurková, starostka

Louèení s devááky – 24. 6. 2015
Obøadní síò hanušovické radnice zaplnily ve støedu 24. èervna desítky ákyò a ákù devátých tøíd základní školy. Všichni absolventi, kteøí ukonèili školní docházku, obdreli z rukou starostky Ivany Vokurkové pamìtní list a drobný dárek jako vzpomínku na
tento významný den.
Louèení s devááky a právì konèícím školním rokem bylo velmi dojemné. Starostka mìsta popøála absolventùm šastný vstup
do nové ivotní etapy a pøíjemné proití prázdnin plných sluníèka a nezapomenutelných záitkù.
- mh
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331

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.

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

Kde jsi, moje malebná chaloupko na
horách? Tel.: 734 622 739

Prodám drustevní byt 1+1
ve velmi dobrém stavu.

V centru mìsta Hanušovice.

Kontakt:
chuda.byt@seznam.cz

Pronajmu hezký byt 3+1 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
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Chovatel
bojových plemen psù

koupí statek
na samotì èi polosamotì!
Tel: 734 622 739
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Toulky po okolí

Jubilea
V mìsíci srpnu 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Monika Jánìtová, Alena
Ïopanová, Eva Merèáková a
Eva Pirklová;
pánové Karel Zdráhala,
Vlastimil Kössler, Stanislav
Gábler, Pavel Adamec a
Luboš Moravanský.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete, abyste byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte
prosím tuto skuteènost telefonicky,
e-mailem nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínáme

Dne 13. srpna 2015 vzpomeneme
22. výroèí úmrtí mého manela,
pana Karola Warenicha.
S láskou vzpomíná manelka a dìti
s rodinami.

Jak jsme si minule slíbili, vrátíme se opìt do vesnièky Kunèice a prolistujeme spoleènì dalších pár stránek místní kroniky.
Podstatnou èást v kronice uvedené historie obce tvoøí pøeklad místní nìmecké kroniky pøepsané v záøí 1937 naduèitelem Coulonem. Pøi upøesòování nìkterých údajù
v okresním archivu však souèasný kronikáø p. Èerný zjistil, e pøekladatel p. Kudr mìl
k dispozici jiný text, ne je text pùvodní kroniky. Ta má sice stejného autora, titulní strana však nemá ádné datum a více jak 200 stran kroniky má poslední letopoèet 1933.
V pøekladu p. Kudra se však objevují i údaje o poèasí zaznamenané podle výsledku desetiletého pozorování na meteorologické stanici v místní škole v letech 1926–35. Je
tedy zøejmé, e kronikáø mìl k dispozici nìjakou jinou historii obce, kterou sepsal uèitel
Coulon. Tu kronikáøi našli pozdìji u p. Rulíškové a na první stranì je opravdu uvedené
datum a autor. Zmiòovaný poslední nìmecký uèitel byl zøejmì velmi aktivní obèan
Kunèic. Svìdèí o tom i vìta v èeské kronice napsaná do ní v roce 1971: „Naše škola
v tomto roce oslavila 100 rokù svého trvání, èeho vzpomnìl i poslední nìmecký uèitel
Bruno Coulon, ijící nyní v NDR (bývalé Nìmecké demokratické republice), který tuto
významnou událost písemnì na øeditelství školy pøipomnìl.“
Kunèická kronika je také jedna z mála, kde jsou zaznamenány i údaje o poslední válce a alespoò struènì jednotlivé roky hned po ní. Dozvídáme se zde napø., e z obce narukovalo do 2. svìtové války 91 muù, z nich se 33 u nevrátilo. Dále e na nedaleké
Medvìdí boudì byl za války tábor zajatcù, kteøí pracovali v lese. Bylo zde nejprve asi
25 Francouzù a poté asi 15 Polákù. Píše se zde i o chudém obèanu nìmecké národnosti
J. Weiserovi, který umìl perfektnì èesky. Nebyl proto odsunut a v obci pùsobil jako tlumoèník nìkolik let po válce. Je zde záznam i o jeho smutném konci, jeho ostatky byly
nalezeny v roce 1950 v lese U Èerného køíe.
Nìkolik stránek v kronice je vìnováno ji v minulém èísle zmiòovaným novým
osídlencùm z Rumunska. V obci se jich v létech 1947–49 trvale usídlilo 26 rodin a kronikáø jim vìnoval v zápisu kroniky 7 stran. Píše zde odkud pøišli, o jejich aklimatizaci
v novém prostøedí, o vývoji jejich jazyka za posledních 20 let, o jejich rùzných zvycích,
o obleèení, úpravì vlasù, vaøení, vykání mezi sourozenci a o enách „pøespánkách“.
A na závìr našeho povídání o kunèické kronice se pozastavíme u historicky velmi
cenìných údajù. Jedná se o pìtistránkový popis køíù a kaplièek v obci a jejím blízkém
okolí vèetnì popisu procesí k nim konaných v minulosti. Preciznost, s jakou tyto údaje
posbírali a zapsali, svìdèí o tom, e oba autoøi, jak nìmecký, tak i èeský, byli nejen
dobrými znalci historie obce, ale i skvìlými kronikáøi.
-hp

Vzpomínáme

Dne 12. srpna 2015 by se doil 40 let náš milovaný
syn, bratr, švagr, vnuk a kamarád,

Kdy jsi nám odešel tak mladý,
všichni tì moc oplakali.
Tvuj úsmìv, tvé srdíèko byla naše síla, naše sluníèko.
Bez tebe ivot smutný a prázdný je,
jen vzpomínka na tebe náš smutek zmíròuje.

Dalibor Brázda z Hanušovic.
Dne 28. èervence to bylo ji 19 smutných let
od jeho neèekaného odchodu.
S láskou a smutkem stále vzpomínají rodièe, bratr,
pøíbuzní a všichni, kteøí jej mìli rádi.

Vzpomínáme

Vzpomínka
Tìko se s Tebou louèilo, tìké je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí, v srdci Tì stále,
tatínku, budeme mít.

Odešel jsi bez slùvka rozlouèení,
o to víc nás to bolí.
Dne 20. èervence 2015 jsme
vzpomnìli 1. smutné výroèí úmrtí

Dne 31. srpna 2015 jsme vzpomnìli
16. smutné výroèí úmrtí manela, tatínka a
dìdeèka,

pana Miroslava Jurdièe.

pana Jana Jurdièe.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka, syn a dcera
s rodinami.
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S láskou vzpomíná celá truchlící rodina. Kdo jste ho
mìli rádi, vzpomeòte s námi. Dìkujeme.
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Cestování po Evropì
Dnes výjimeènì navštívíme dvì sousední zemì, Polsko a
Slovensko, a podíváme se na to, co je spojuje. Je to øeka Dunajec.
Tato 274 km dlouhá øeka, která vzniká v Polsku soutokem Bílého a Èerného Dunajce, je toti ji od poèátku 16. století hranièní øekou. Nyní tvoøí hranici mezi Polskem a Slovenskem. Pøed
tím, ne se vlévá do Visly, protéká pøekrásnou krajinou tvoøenou
kaòony, díky ní øeka láká ji dlouhá léta vodáky a vùbec turisty.
Kromì toho má ještì jednu pøednost, patøí mezi nejèistší øeky
støední Evropy.
Ji v dávných dobách byl Dunajec dùleitou obchodní cestou,
vedla po nìm známá cesta Via Regia, která spojovala Øím s Baltem. Zboí se po øece dopravovalo hlavnì na døevìných vorech.
V 18. století zaèaly být vody vyuívány k pøepravì osob a v 19. století
se splouvání Dunajce stalo zajímavou turistickou atrakcí. Tehdy
se zde pøihodilo i jedno z prvních vodáckých neštìstí. Jedním
z jeho aktérù nebyl nikdo jiný ne slavný èeský básník Vítìzslav
Hálek. Se svými pøáteli se v roce 1862 rozhodl splout Dunajec.
Vor se však v „strašlivých vlnách“, jak uvedl spisovatel v dopise
své snoubence, pøevrátil. Klasik se pouze poøádnì vykoupal, a
chytil poøádnou rýmu, ale pøeil. Øeka však není tak nebezpeèná, jak se mùe z Hálkova vyprávìní zdát, a vodáci ji dnes celkem bez problémù sjídìjí na raftech, kánoích èi kajacích.

Mnoho vodákù ctí tradici a sjídí øeku na pùvodních døevìných
vorech nebo upravených pltích.
Splouvání Dunajce láká vodáky a turisty hlavnì kvùli nádhernému okolí øeky. Øeka protéká Pieninským národním parkem a
míjí nìkolik nejen pøírodních, ale i historických pamìtihodností.
Pøímo u vody v Polsku stojí dva hrady – Czorstyn a Niedzica. Na
Slovensku je nejvýznamnìjším místem zase obec Èervený Kláštor. Nejzajímavìjší pøírodní památkou jsou zase vápencové skály Tøi koruny, je jsou povaovány za symbol Pienin. Vodácky
nejatraktivnìjší je pak místo nazývané Prielom Dunajce, kde
øeka protéká úzkou soutìskou. V místì zvaném Zbojnický nebo
Jánošíkùv skok je øeka úzká pouze 10 metrù. Podle povìsti prý
na tomto místì pøeskoèil øeku sám Juraj Jánošík a utekl tak uherským èetníkùm. Byl by to dodnes svìtový rekord ve skoku dalekém. Ale povìst je povìst a svìtové tabulky bohuel ádný zápis
o tomto rekordu neevidují.
Pro odváné vodáky, kteøí by se po Dunajci chtìli ještì letos
projet, uvedu, e ho je na pltích mono na slovenské stranì sjet
z Èerveného Kláštora a po ústí Lesnického potoka. Plavba trvá
asi 1 hodinu a 45 minut.
-hp

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnosti za mìsíc èerven 2015
Na zaèátku mìsíce jsme na asfaltovém høišti na dolním sídlišti zahráli s dìtmi oblíbenou pálkovací hru Tetherball. Sáèek s tenisákem jsme pozdìji vymìnili za koenkový a prodlouili provázek, vše bylo s úspìchem odzkoušeno v druhé polovinì èervna.
Venku si také místní chlapci a dìvèata vyzkoušeli soutìní test o historii našeho klubu. Zdaøila se hra ve dvou drustvech v pøinášení èíslovaných vrškù v nahodilém poøadí.
Koncem èervna bylo v plánu uskuteènit na chatì za Bohdíkovem víkendovou akci nazvanou Havajský víceboj. Na chatì probìhlo za tím úèelem sekání trávy, úklid, se kterým pomohla paní Dohnalová a majitel chaty pan Šufner, dále øezání døíví, dovoz kamenù
na ohništì. Víkendovka musela být nakonec zrušena pro malý poèet zájemcù za øad dìtí nebo nepochopení nìkterých rodièù.
Na schùzkách v klubovnì plnil Daniel další odborku znalostí z pøírody. Vyrábìli jsme pro malé dìti papírové formule. Jindy byl
na programu speciální stolní fotbal èi strategická hra Boj o citadely a eskymácká hra na rychlost a postøeh Nuglu tang. Také jsme si
pøipomnìli starobylou, jednoduchou, ale perfektní hraèku u nás velmi rozšíøenou v první polovinì 20. století, døevìnou káèu.
V Rusku si s ní dìti hrály ji pøed 1000 lety. Káèám se v 16. a v 17. století øíkalo „šamrha“, ve starovìkém Øímì „vlèek“ (kniha M.
Zapletala Hry ve mìstì a na vsi, str. 285-287). V klubovnì máme dva základní typy. Chlapci káèi po urèitém tréninku brzy roztáèeli
pomocí bièíku a dobøe se pøi tom bavili.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ panu Felnerovi, paní Dohnalové a panu Šufnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

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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Setkání èlenù AVZO Hanušovice

V sobotu 27. èervna se uskuteènilo setkání èlenù AVZO Hanušovice na støelnici v Šumperku-Temenici. I pøes støídavì pochmurné poèasí dorazilo postupnì celkem 13 èlenù. Bìhem dopoledne probìhla klubová soutì ve støelbì z pušky a pistole, po které následovalo výborné, pro nìkteré lehce pikantní obèerstvení. Po nabrání síly následovala volná støelecká zábava, nejvìtší pozornost se
zamìøovala hlavnì na testování nových zbraní nìkterých èlenù. I poèasí se odpoledne umoudøilo, a tak se støílelo a témìø do vyèerpání zásob støeliva. Dìkujeme AVZO Šumperk za poskytnutí støelnice a tìšíme se na další akci podobného rázu. Všichni èlenové budou vèas informováni. Více informací a kontakty naleznete na www.avzo-hanusovice.cz.
-mh

Naše zdraví (41)
Témìø na kadé zahrádce pìstují její majitelé nenápadné keøíky, které od èervna do záøí obohacují náš kadodenní jídelníèek.
O oblíbeném rybízu a angreštu si dnes nìco povíme.
V klasických obchodech, marketech a v prodejnách zeleniny
se s nimi moc nesetkáme. O to více je zahrádkáøi vysazují na
svých pozemcích a vypìstují si tak pro sebe bohatou zásobárnu
vitamínù. Rybíz se pìstuje buïto jako keøíkový nebo stromkový. Patøí mezi meruzalkovité, stejnì jako angrešt nebo josta, co
je køíenec èerného rybízu a angreštu. Na zahrádkách se nejèastìji setkáme s èerveným nebo èerným rybízem. Kromì toho
existuje i bílý rybíz, který není tak kyselý. Botanicky je øazen
mezi rybíz èervený. Rybízová sezona zaèíná v èervnu a toto
ovoce podle odrùdy dává plody nìkdy a do záøí. Plody rybízu
patøí mezi ovoce s nejvìtším mnostvím vitamínu C. Podle odborníkù nám postaèí sníst jen asi 40 bobulek, abychom pokryli
denní dávku tohoto vitamínu. Další z kladných vlastností rybízu
je i to, e dobøe elíruje. Je v nìm toti velké mnoství pektinu.

Èasto se z jeho šávy proto dìlají i rosoly. Z èerného rybízu se
vyrábí známý francouzský likér Crime de Cassis.
Do stejné èeledi jako rybíz patøí také angrešt neboli srstka
obecná, které bìnì øíkáme pouze angrešt. Toto ovoce pokryté
jemnými chloupky roste na keøích s vìtvemi porostlými trny a
dozrává vìtšinou bìhem èervence. Nejbìnìjší je angrešt zelený, pìstuje se však i lutý, bílý èi èervený. I angrešt obsahuje
spoustu vitaminu C, ale také køemíku. Navíc je v nìm málo kalorií a velké mnoství vlákniny. Z toho dùvodu je prospìšný pøi
hubnutí. Angrešt je nejlepší syrový (napø. v ovocných salátech), lze jej i lehce povaøit a doplnit tøeba tvarohem èi pudinkem. Mùeme jej také dát na koláè z køehkého tìsta. Nejvíce se
z nìj ale pøipravují kompoty, mošty nebo demy. Dobøe také
elíruje, proto do zavaøenin nemusíme pøidávat další elírovací
pøípravky. V Evropì nejvíce konzumují angrešt Švédové a
obyvatelé dalších severských státù. V obchodní síti je k sehnání
té osvìující nápoj z angreštu cider.
-hp
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Sociální sluby spoleènosti

PONTIS Šumperk
V dnešním èísle Hanušovických novin pøedstavujeme další
z registrovaných sociálních slueb spoleènosti PONTIS Šumperk, o. p. s, které jsou urèeny pro cílovou skupinu rodin s nezaopatøenými dìtmi a je dobré o nich vìdìt.
Oddìlení ubytovacích slueb spoleènosti PONTIS Šumperk,
o. p. s. má dvì registrované sociální sluby. První sluba se nazývá Dùm pro osamìlé rodièe s dìtmi v tísni a druhá je Krizový byt.
1. Dùm pro osamìlé rodièe s dìtmi v tísni
(dále jen DORD)pomáhá osamìlým rodièùm s maximálním
poètem ètyø dìtí, kteøí se dostali do nepøíznivé sociální situace
spojené se ztrátou bydlení a nejsou schopni øešit sloitou sociální situaci vlastními silami. Jde zejména o obìti domácího násilí,
obìti trestné èinnosti, osoby v akutní krizi. Pøijaty na DORD
mohou být i tìhotné eny v posledním trimestru. Registrovaná
sluba je vykonávána v souladu s § 57 zákona 108/2006 Sb., o
sociálních slubách, ve znìní pozdìjších pøedpisù. O pobyt
v azylovém domì mùe poádat kadý, bez ohledu na místo trvalého bydlištì. Sluba je poskytovaná celoroènì, 24 hodin
dennì. Kadý zájemce o bydlení si musí nejprve podat ádost,
kterou najde na stránkách spoleènosti www.pontis.cz nebo si ji
mùe vyzvednout osobnì ve spoleènosti PONTIS Šumperk, o.
p. s. Pøi odchodu uivatele sociálních slueb z DORDu a uvolnìní bytu jsou došlé ádosti vyhodnocovány, dle potøebnosti
uivatele, a ten, který se jeví jako nejpotøebnìjší, je osloven, aby
se dostavil k ústnímu jednání.
Pokud ji adatel ztratil o ubytování zájem, je osloven další
adatel. Sluba není urèena osobám, které svým chováním,
ivotními návyky a zdravotním stavem
mohou ohrozit zdraví a bezpeènost zamìstnancù a uivatelù sluby. Dále osobám, které døíve vyuívaly slueb DORDu
a mají vùèi poskytovateli nesplacené finanèní závazky.
V rámci poskytované sociální sluby nabízíme pomoc zejména v tìchto oblastech:
- poskytujeme pobytovou slubu na
pøechodnou dobu osobám v nepøíznivé sociální situaci, smlouva je uzavírána na 3
mìsíce, s moností prodlouení a do maximální doby 12 mìsícù;
- nabízíme pomoc pøi uplatòování práv,
oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
osobních záleitostí;
- nabízíme pomoc pøi obnovení nebo
upevnìní kontaktu s rodinou, pomoc a
podporu pøi dalších aktivitách podporujících sociální zaèleòování osob, vèetnì uplatòování zákonných nárokù a
pohledávek;
- pomáháme pøi udrení sociálních schopností a dovedností klientù,
podporujeme uivatele v samostatnosti pøi vyøizování bìných
záleitostí.
V uplynulém roce bylo na DORDu ubytováno 33 rodièù s 55 dìtmi.
Rodièe s dìtmi jsou ubytováni ve 14
bytech panelového domu 1+1 o velikosti 27 m2. Souèástí kadého bytu je
kuchyò, koupelna a WC. Dùm pro
osamìlé rodièe s dìtmi v tísni sídlí na
8

adrese Gagarinova 5, Šumperk. Jedná se o dùm nedaleko velkoprodejny Kaufland cca 10 minut od centra mìsta. Souèástí
DORDu je i nìkolik místností, které jsou zaøízeny jako herny
pro dìti, poèítaèová místnost, instruktání kuchyòka èi spoleèenská místnost. Kromì výše nabízených slueb je nedílnou
souèástí naší práce i nabídka volnoèasových aktivit pro dìti i
dospìlé, kterých mùe kadý uivatel sociálních vìcí i jeho dìti
vyuívat.
2. Krizový byt
Krizový byt pro eny je název druhé registrované sluby azylových slueb spoleènosti PONTIS Šumperk o. p. s. Jaká konkrétní pomoc se skrývá za tímto názvem a kdo ji mùe vyuít?
Krizová pomoc, kterou poskytujeme na „Krizovém bytì pro
eny“, je registrovanou slubou od roku 2000, a za tu dobu
vyuilo krizové pomoci 317 uivatelù s 532 dìtmi. Krizové pomoci mohou vyuít eny nebo osamìlý rodiè s dìtmi nebo maminka v posledním trimestru tìhotenství, která se ocitla
v ohroení zdraví nebo ivota a nachází se v situaci, kterou není
po pøechodnou dobu schopná øešit vlastními silami. Obdobnì
jako Dùm pro osamìlé rodièe s dìtmi v tísni je i Krizový byt na
stejné adrese, tj. Gagarinova 5, Šumperk, tel. 583 550 230. Sídlí
v panelovém domì a disponuje jedním bytem. Krizový byt je o
velikosti 1+1 se standardním vybavením a s moností pobytu
v maximální délce 1 týdne. Rodiè zde mùe nalézt azyl pro maximálnì pìt dìtí, které má svìøeny do výchovy. Pøi ádosti o
slubu nerozhoduje místo trvalého bydlištì, sluba je celoroèní
24 hodin dennì. V rámci sluby nabízíme okamitou pomoc
enám nebo osamìlým rodièùm s dìtmi v ivotní krizi, a to
zejména prostøednictvím krátkodobého ubytování, sociálního
poradenství, pøípadnì zprostøedkováním kontaktu s dalšími odborníky a institucemi tak, aby se daný problém podaøilo co nejrychleji a co nejúèelnìji eliminovat. Pøi øešení krizových situací
èasto spolupracujeme i s jinými pomáhajícími profesemi a OSPOD. Sluba je zajišována sociálními pracovníky nebo
pracovníky v sociálních slubách, kteøí nabízí celý komplex pomoci, z nich uvádíme
napø.:
- krizovou intervenci;
- poskytnutí okamitého ubytování nepøesahujícího 7 dní;
- poskytnutí stravy nebo pomoc pøi jejím
zajištìní;
- sociální poradenství;
- pomoc pøi uplatòování oprávnìných
zájmù a obstarávání osobních záleitostí;
- poskytnutí psychické i fyzické ochrany;
- pomoc pøi navázání kontaktu s jinými
organizacemi (ÚP, MÚ, Charita, Armáda
spásy apod.).
Sluba není urèena enám nebo
osamìlým rodièùm, kteøí nejsou
sobìstaèní a nejsou schopni samostatnì zajistit péèi o dìti, dále osob á m, k t e r é s v ý m c h o v á n í m,
ivotními návyky, zdravotním stavem mohou ohrozit zdraví a bezpeènost zamìstnancù a uivatelù sluby.
Uivatel KB i jeho dìti mohou po
dobu pobytu na KB plnì vyuívat a
zúèastòovat se poøádaných aktivit
v Domì pro rodièe s dìtmi v tísni.
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