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

Opìt upozoròujeme na „šmejdy“
Váení spoluobèané,
policie ÈR opìt zaznamenala bìhem mìsíce èervna a èervence zvýšený poèet podvodù na seniorech a vzniklá škoda bìhem tìchto mìsícù pøesáhla 800 tisíc Kè. Podvodníci se opìt pod smyšlenou záminkou snaí od seniorù získat finanèní prostøedky.
Osvìdèenou metodou je nyní telefonický kontakt, pøi kterém se pachatelé vydávají za
rodinného pøíslušníka volaného a poadují pùjèení penìz. Díky šikovné manipulaci
dokáí vzbudit dojem, e jsou opravdu pøíbuzným, a pro peníze si posílají svého kamaráda. Další metodou, kterou pouívají, je nabídka zmìny dodavatele energií, kdy
poadují zálohu pro nového dodavatele. Èasto se také vydávají za sociálního pracovníka úøadu práce a po vpuštìní do pøíbytku se snaí vymámit ze seniorù peníze, napø. nabídkou výhodné koupì nìjaké pomùcky. Zde je nutno upozornit, e sociální pracovníci
úøadu práce navštìvují pouze ty lidi, kteøí ádají o sociální dávky, a je tøeba na místì
provìøit, zda opravdu klient ije v takových podmínkách, které opravòují k nároku na
dávku, její výši a výplatu. Úøedníci mohou pøicházet ohlášeni i neohlášenì, ale vdy se
musí pøi takové návštìvì prokázat prùkazem a zvláštním oprávnìním, které vydává úøad práce a na kterém jsou identifikaèní údaje daného sociálního pracovníka.
V pøípadì, e se sociální pracovník prùkazem neprokáe, doporuèujeme nevpouštìt do
bytu, eventuálnì vzít si na nìj kontakt a provìøit si voláním na telefonní èíslo úøadu, e
jde opravdu o zamìstnance úøadu.
I pøesto, e Policie ÈR seniory i jejich rodinné pøíslušníky o tomto druhu trestné èinnosti pravidelnì informuje, stále pøibývá po celé ÈR nových pøípadù pod nejrùznìjšími
smyšlenými pøíbìhy. Nìkteré pøípady konèí i existenèními problémy, zejména v situacích, kdy senioøi pøijdou o své celoivotní úspory. Závané jsou potom také zdravotní
potíe, které jsou doprovodným jevem tìchto traumatizujících událostí.
Kadoroènì policie eviduje více jak 1000 obdobných pøípadù. Toto èíslo však není
koneèné, protoe stud seniorù je èasto dùvodem, proè takové jednání neoznámí policii.
Škody skuteènì nahlášených pøípadù se pohybují nad 30 milionù korun roènì. (zdroj:
Policie ÈR)
Pachatelé znají mentalitu seniorù, úèelovì jednají tak, aby rozptýlili jejich samotu a
navodili pocit dùvìry. Poté se vloudí do domácnosti seniora, odvedou jeho pozornost,
tøeba jen tím, e poádají o sklenici vody nebo dohledání nìjakých dokumentù, prohledají byt a odcizí finanèní prostøedky, èasto nemalé.
Dùraznì proto varujeme seniory, aby si na podobné pokusy dávali pozor, nevpouštìli cizí lidi do svých bytù a rozhodnì nikomu neznámému peníze nepùjèovali.
V pøípadì, e se ji do podobné situace dostanete, neváhejte prosím kontaktovat Policii ÈR, která má s øešením zkušenosti a podá vám pomocnou ruku.
Dìkuji, e jste opatrní.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality

Informace
k vyøizování obèanských
prùkazù
Mnozí obèané zøejmì v poslední
dobì zaregistrovali velký nápor a dlouhé
èekací doby na pracovišti obèanských
prùkazù Mìstského úøadu v Šumperku.
Tato sloitá a pro obì strany, tedy jak pro
obèany, tak i pro úøad, nepøíjemná situace je zpùsobena zejména tím, e v roce
2005, zaèala povinná výmìna obèanských prùkazù bez strojovì èitelných
údajù a novým obèanským prùkazùm
tak v roce 2015, konèí jejich desetiletá
platnost. Jedná se o tisíce obèanských
prùkazù, které je tøeba vyøídit kromì
dalších bìných výmìn OP z dùvodu
zmìny trvalého pobytu, zmìny rodinného stavu, zmìny jména a pøíjmení, ztráty
a odcizení OP apod. Nejedná se tedy o
sezonní záleitost, která by vznikla pouze v období dovolených, ale je to
záleitost dlouhodobá a nedá se proto
oèekávat, e by se tento stav na pracovišti obèanských prùkazù v nejbliším
období pøíliš zmìnil. Pro další zlepšení
situace ji nemá správní oddìlení technické vybavení ani personální kapacitu.
Situace na Mìstském úøadì v Šumperku urèitì není ojedinìlá. Vìtší nápor
ne jindy zaznamenávají i na ostatních
úøadech obcí s rozšíøenou pùsobností,
které vydávají obèanské prùkazy.
Pøipomínáme, e úøední dny na úøadì
v Šumperku jsou nejen v pondìlí a støedu (8.00–17.00), ale rovnì v úterý a ve
ètvrtek (8.00–15.00), take k vyøízení
ádostí mají obèané ètyøi dny v týdnu.
(pokraèování na 2. stranì)

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
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 17 - 20. 7. 2015
- schválila program 17. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
20. 7. 2015
- schválila výsledek výbìrového øízení na zateplení DK Hanušovice s nejvýhodnìjší finanèní nabídkou
- schválila Smlouvu o poskytnutí slueb koordinátora bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pro realizaci stavby „Zlepšení tepelnì technických vlastností budovy DK Hanušovice“
jednání è. 18 - 29. 7. 2015
- schválila program 18. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
29. 7. 2015
- schválila Smlouvu è. 5 o pronájmu èásti pozemku pè. 817/3,
trvale travní porost, o celkové výmìøe 71 m2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí sdìlení o vydání souhlasu KÚ Olomouckého kraje s prodlouením termínu úplného omezení provozu na
silnici III/36912 (ul. Údolní)
- vzala na vìdomí rozhodnutí o vydání stavebního povolení
„Oprava PZS v km 0,734 a 0,809 Hanušovice–Mikulovice“
Dráního úøadu Olomouc
- vyslovila souhlas se stanoviskem ke stavbì „Úpravy rádiových sítí SRV na tratích D3 – SSV“
- vzala na vìdomí rozhodnutí o stanovení pozemkù urèených
k plnìní funkcí lesa odboru ivotního prostøedí MÚ Šumperk
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ke stavbì
skladu na seno na pozemku pè. 362/14 v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu èásti pozemku pè. 880/3 TTP o výmìøe 16,5 m2 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 880/3 TTP
v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 880/3 TTP v kú. Hanušovice na úøední desce
mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí znalecký posudek – odhad trní hodnoty
areálu Slezan Frýdek-Místek
- schválila smlouvu o nájmu è. 6/2015 o pronájmu èásti pozemku
pè. 1692/1, trvalý travníporost, o celkovévýmìøe196 m2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí ve vìci vydání povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a ke stavbì vodního díla ÈOV na pozemcích pè. st. 2288/17, 2288/18, 781/3 v kú.
Hanušovice, odboru ivotního prostøedí MÚ Šumperk
- odsouhlasila prùbìh vlastnické hranice dráhy v kú. Hanušovice zaslanou Správou eleznièní geodézie Olomouc
- nesouhlasila s udìlením výjimky pro nadzemní pøípojku
NN k nemovitosti ve lebu
- vzala na vìdomí podkladové materiály pro schválení a vydání nového územního plánu, které bude projednávat zastupitelstvo mìsta

Informace k vyøizování obèanských prùkazù
(dokonèení z 1. strany)
V záøí bude mono opìt vyuít internetový rezervaèní systém,
který je však v pøípadì nepøítomnosti jedné ze dvou pracovnic na
úseku obèanských prùkazù zablokován, nebo není v silách jediné
pracovnice obslouit klienty pøítomné v èekárnì a souèasnì vyøizovat rezervace.
Zároveò upozoròujeme na skuteènost, e v období od zaèátku øíjna do konce listopadu letošního roku bude probíhat poslední tøet í etapa rekonstrukce budovy A mìstského úøadu na
ul. Jesenická, která zahrnuje i pracovištì obèanských prùkazù.
2

podatelna@mu-hanusovice.cz

- vzala na vìdomí informaci o probìhlém jednání ve vìci silnice è. III/446 – zárubní zeï Hanušovice
- vyslovila souhlas se stanoviskem mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci pro stavební øízení ke stavbì „Rekonstrukce st. Hanušovice“
- vyslovila souhlas se stanoviskem mìsta Hanušovice
k ádosti o vyjádøení k èásteèné uzavírce na silnici II/369 na ul.
Hlavní
- vzala na vìdomí informaci ohlednì monosti rozšíøení
slueb v Hanušovicích, které poskytuje Charita Šumperk
- schválila návrh na vyøazení knihovních fondù z Mìstské
knihovny Hanušovice
- vybrala a schválila firmu s nejniší finanèní nabídkou pro
akci provedení technického dozoru stavebníka akce „Zlepšení
tepelnì technických vlastností objektu DK v Hanušovicích“;
RM schválila mandátní smlouvu s vybranou firmou a povìøila
starostku mìsta jejím podpisem
- schválila smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku (evakuaèní masky a dýchací pøístroje pro hasièe)
- vzala na vìdomí zápis Finanèního výboru Zastupitelstva
mìsta Hanušovice z provedené kontroly
- schválila organizaèní zmìnu na MÚ Hanušovice – zøízení
nového odboru
- schválila vyhlášení výbìrového øízení na pozici vedoucího
odboru
- neschválila ádost o odpuštìní nájemného z bytu po dobu
jeho opravy
- schválila na 13. Mìstský ples zajištìní hudební produkce
k tanci a kulturní vystoupení
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 19 - 7. 8. 2015
- schválila program 19. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
7. 8. 2015
- schválila zadání veøejné zakázky „Oprava komunikací po
vybudování kanalizace“ na stavební práce související s kompletní opravou povrchu komunikací
- stanovila a schválila pro pøípad veøejné zakázky „Oprava
komunikací po vybudování kanalizace“ pøíslušnou výjimku
pro postup zadavatele pøi zadávání této veøejné zakázky s odkazem na ustanovení èl. 3, 1. odstavec 3. dodatku è. 2 ke smìrnici
è. 5/2012, o zadávání veøejných zakázek malého rozsahu mìstem Hanušovice
- povìøila starostku mìsta k transparentnímu a hospodárnému zadání veøejné zakázky, vèetnì zdokumentování jednání
s dodavatelem stavebních prací a uzavøení pøíslušné smlouvy o
dílo

V uvedeném období bude toto pracovištì slouèeno s pracovištìm cestovních dokladù v pøízemí budovy B (nová pøístavba,
vchod z ulice Rooseveltovy). K dispozici budou pro obì agendy
pouze dvì technická pracovištì, co mùe odbavení klientù
zpomalit a èekací doby prodlouit. Obèané proto musí být pøipraveni i na to, e se mùe stát, e ne vdy se i pøes veškerou snahu úøednic podaøí všechny pøítomné klienty obslouit.
S ohledem na výše uvedené skuteènosti ádáme obèany o pochopení a trpìlivost pøi vyøizování svých osobních dokladù.
Olga Breitzetelová,
vedoucí oddìlení odboru správního a vnitøních vìcí

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2015

A u zase škola
Váení rodièe, áci, prvòáèci,
slunné prázdniny skonèily a zaèíná opìt další školní rok.
Všem ákùm pøeji hodnì sil a vùle nìèeho dosáhnout, prvòáèkùm, aby se jim ve
škole líbilo a brzy se s ní sili. Rodièùm pøeji hodnì trpìlivosti pøi pøípravì do školy s
našimi školáky.
Pedagogùm ZŠ a MŠ pøeji hodnì trpìlivosti s dìtmi, optimismus, se kterým budou
øešit úspìchy i neúspìchy spoleènì s vámi, rodièi, a pevné nervy; zamìstnancùm hodnì sil pøi provozu pøíjemné, uklizené, èistotou záøící školy a kuchaøkám dobrou míru
pøi vaøení ve školní jídelnì.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

KRÁLICKÝ
SNÌNÍK
NA KOLEJÍCH
K velké radosti všech fanouškù eleznice a hlavnì eleznièních fotografù (tzv. šotoušù) byl do jízdního øádu letošního
roku zaøazen historický vlak s názvem Králický Snìník, jezdící na trati Letohrad-Hanušovice a zpìt kadou sobotu od pùlky èervna a do pùlky záøí - poslední jízda se uskuteèní dne 19.
9. V èele tohoto vláèku se støídaly a ještì støídají parní lokomotivy øady 423.0, 464.0 a motorový vùz øady M 850.0. U fotografií jsou uvedeny i názvy, jak tìmto lokomotivám vdy øíkali
(a dodneška øíkají) eleznièáøi neboli ajznboòáci, hlavnì pro
dìti zde musím uvést, e tyto pøezdívky vznikaly v historii tím,
e mašinka prostì eleznièáøùm nìco pøipomínala.
Stejným zpùsobem dostávají svá jména i moderní lokomotivy dneška.
Petr Fiedler

Na fotografiích ze eleznièní stanice Hanušovice
jsou zachyceny všechny uvedené stroje.
foto Petr Fiedler

foto 1: 464.0 - zvaná Bulík nebo Ušatá
foto 2: 423.0 - Velký bejèek
foto 3: M 850.0 - Hydra nebo Krokodýl
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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

4
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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 záøí 2015 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Jarmila Cejpková,
Františka Horáková,
Stanislava Mílová, Emilie
Blahová, Zdeòka Kubová a
Blanka Mrákavová;
pánové Alois Horáèek,
František Koela, Drahoslav
Osladil, Václav Mikulec,
Antonín Fibich, Ladislav
Veèeø, Petr Czastek a Petr
Tysoò.
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
Jaké byly vaše prázdniny?
Urèitì jste bìhem prázdnin a dovolených poøídili fotografie zajímavých a
krásných míst, a u doma, èi za našimi
hranicemi. Pokud se o své fotografické
vzpomínky chcete s našimi ètenáøi podìlit, zašlete je prosím elektronicky èi poštou na adresu redakce. Dìkujeme.
-red

V našich Toulkách se vìtšinou zabýváme minulostí a pøítomností zajímavých míst
v okolí. Dnes se podíváme do budoucnosti a povíme si nìco o plánované výstavbì pøehrady nad Hanušovicemi. Podle vyjádøení zástupcù Olomouckého kraje a pøíslušných ministerstev mùu všechny zainteresované, tedy obèany našeho mìsta a
okolních obcí, ujistit, e se výstavba pøehrady na øece Moravì a Krupé v nejbliších padesáti letech neuskuteèní!
Ji nìkolik desetiletí se mezi lidmi z okolí hovoøí o zámìrech vybudovat u hanušovického kamenolomu hráz pøehrady, která by zatopila èást údolí øeky Krupé (a k obci
Chrastice) a øeky Moravy (a k pile v Podlesí). By se jedná o projekt z minulého
reimu, zaèalo se o pøehradì Hanušovice hovoøit v souvislosti s pøípravou sítì rezervoáru pitné vody. V územnì-plánovací dokumentaci Olomouckého kraje se mluví o
tzv. územní rezervì. Touto rezervou se v tomto pøípadì myslí vymezení a ochrana lokality, která je morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodná pro akumulaci povrchových vod. Jedná se o jedno z moných opatøení pro øešení dopadù klimatických zmìn,
pøedevším pro sníení nepøíznivých úèinkù povodní a sucha, a to v dlouhodobém èasovém horizontu. Ministerstvo zemìdìlství a Ministerstvo ivotního prostøedí v roce
2011 poøídilo tzv. Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod, mezi kterými je i lokalita Hanušovice, která je se svým potenciálním objemem a 135 miliónù m3
uvaována jako moný vodárenský zdroj pro severní a støední Pomoraví. Toto území je
v územních dokumentacích Olomouckého kraje a okolních obcí uvedeno právì jako
územní rezerva pro popisované vyuití. Nutno tedy ještì zdùraznit, e v ádném pøípadì se nejedná o plánovanou stavbu pøehrady. Ovšem novì povolované budovy a stavby
jsou na tomto území kolaudovány jako stavby doèasné na 50 let. Jiná omezení v této
oblasti zatím nejsou.
V územních plánech zainteresovaných obcí jsou vyznaèeny i územní rezervy pro
pozemní komunikace pro propojení místních èástí Malá Morava, Vojtíškov a Vysoká
v povodí øeky Moravy a komunikace do obcí v povodí øeky Krupé. Na dalším dopravním napojení smìrem na Hanušovice, vèetnì pøeloky eleznièních tratí se ovšem nepracuje a vše je pouze ve stádiu úvah. V minulosti se vyskytovalo mnoho rùzných a
èasto i megalomanských variant pro vedení vodního díla. Nìkdy v 60. letech minulého
století byly plánovány dokonce dvì nádre, jedna v údolí øeky Moravy s pøehradní hrází u hanušovického kamenolomu. Druhá v údolí øeky Krupé ve smìru na Staré Mìsto.
Plánovaná pøeloka eleznice mìla vést po pravém bøehu øeky Moravy. Silnice na Hanušovice mìla vést pøes Vojtíškov a Vysokou. Naštìstí tyto plány ji vzaly za své.
V pøíštím pokraèování si povíme další zajímavosti o této stavbì a o plánech na ještì
vzdálenìjší budoucnost.
-hp

Naše zdraví (42)
V dnešním díle o našem zdraví si nìco zajímavého povíme o
bylince, kterou odborníci povaují za rostlinku mládí a krásy.
Moná se budete divit, ale øeè je o obyèejné pøeslièce rolní.
O jejích léèebných úèincích vypovídá i øada lidových názvù –
napø. pøeslice, praslica, praslièka, chvost, stolièka, usranka, plivaèka, cídivka, šmirglová tráva aj. V dobì prvohor bývala stromem, dnes dorùstá nejvýš do výšky 70 cm. Vytrvalá výtrusná
bylina je v pøírodì velmi rozšíøená a vyskytuje se nejèastìji jako
polní plevel. Najdeme ji však i na loukách, na bøezích vodních
tokù nebo rybníkù. Zelené neplodné lodyhy se sbírají od èervna
do záøí, ale sušenou bylinu není problém sehnat v lékárnách a
v prodejnách se zdravou výivou – a u ve formì èajových sáèkù nebo sypanou.
Pøeslièková na obsahuje kyselinu køemièitou, která pùsobí
pozitivnì na ledviny a moèový mìchýø. Proto se èaj z ní pouívá
jako moèopudný prostøedek pøi nahromadìní vody v osrdeèníku, v pohrudnici, pøi zánìtech ledvin a jiných infekèních nemocech, kde je narušené odvádìní moèi. Pøi pravidelném pití
jednoho šálku dennì se zmírní i revmatizmus, dna, nervové bolesti, polypy ve støevech a v koneèníku a zvýší se výraznì imunita organismu.
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Zevnì se pøeslièka pouívá na koupele ledvin. Pøi zánìtech
nehtového lùka nebo bércových vøedù a jiných hnisavých ran
na tìle je staèí omývat nìkolikrát dennì odvarem z byliny a brzy
dojde ke zlepšení. Mùeme si z ní té pøipravit kašovité obklady, které mají rychlejší úèinek. Takové obklady pøíznivì pùsobí
i na patní ostruhu, kdy té v krátké dobì pocítíme velkou úlevu.
Bylinkáøi ještì doporuèují pouívat pøeslièku k èistìní cévních systémù, protoe ovlivòuje prunost a pevnost cévních
stìn. Starším lidem zase doporuèují pít odvar z této rostliny,
nebo díky køemíku podporuje tvorbu èervených a bílých krvinek. Lidé trpící špatnou srálivostí krve si zase pravidelným pitím odvaru sníí problémy s krvácením.
Øekli jsme si v úvodu, e pøeslièka je bylina krásy a mládí.
Omývání oblièeje odvarem pøeslièky se toti vylepší stav pleti,
odvar pomáhá proti unavenému a šedivému vzhledu, zklidní
pokoku po holení. Látky obsaené v pøeslièce té pøíznivì pùsobí na kvalitu kostí, nehtù a vlasù.
Ana závìr rada, na co si musíme dávat pozor. Pokud pøeslièku sbíráme na pøímé pouití, nebo na sušení, musíme si dobøe
nastudovat její vzhled. Existují toti pøíbuzné druhy, jako pøeslièka bahenní a lesní, které jsou ve vìtším mnoství pro lidský
organismus toxické.
-hp
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Cestování po Evropì
Zdá se to a nemoné, ale je to pravda. Na území celé Velké

most Pulteney Bridge. Pøi prohlídce mìsta nesmíte opomenout

Británie se nachází pouze jedno jediné místo, kde vyvìrají z pod-

navštívit také místní honosné divadlo Theatre Royal. Sehnat líst-

zemí léèivé prameny a kde se dodnes nachází láznì.

ky na pøedstavení je témìø nemoné a tak vìtšina návštìvníkù si

Mìsto Bath vzniklo v okolí jediných pøirozených vývìrù hor-

toto krásné architektonické dílo prohlédne za mírný poplatek

kých pramenù ve Velké Británii. Øímské lázeòské sídlo tu s jisto-

v dobì, kdy se nehraje. O spoleèenskou presti mìsta se ve vel-

tou existovalo ji v roce 43 n. l., ale ve skuteènosti je osídlení

ké míøe zaslouil i místní ceremoniáø Beau Nash, který stanovil

zøejmì staršího data. Øímané vìøili, e zdejší prameny mají léèi-

normy spoleèenského chování v lázních. Dodnes vìtšina svìto-

vé úèinky. Bìhem øímské nadvlády vznikaly kolem vývìrù impo-

vých lázeòských zaøízení má své normy chování z vìtší èásti od-

zantní chrámy a velké lázeòské komplexy – dnes tu mùete

vozeny z pravidel, která poprvé stanovil Nash.

spatøit tzv. Velké láznì – Great Bath. Lázeòství zaèalo zaívat re-

Bath je po celém svìtì známé také skvìlými, výbornì zacho-

nesanci od 18. století a horké prameny dnes opìt patøí k nejdù-

valými georgiánskými stavbami, která jsou dílem architektù Joh-

leitìjším atrakcím mìsta. V Muzeu øímských lázní se

na Wooda staršího a mladšího. Zmiòovaný Royal Crescent

seznámíte s tím, jak to tu fungovalo pøed 2 tisíci lety. K vidìní jsou

(doslova Královský oblouk) pochází z let 1767 a 1775, nedaleko

té ruiny antického chrámu, v sále Pump Room mùete ochutnat

stojí zmiòovaný Circus, sestávající se z tøiceti krásných mìst-

zdejší vodu. Èást objektu nyní slouí jako moderní lázeòské za-

ských domù. Ve mìstì ilo také mnoho známých osobností vèet-

øízení.

nì cestovatele, objevitele Davida Livingstona.

V 10. století byl ve mìstì Bath zaloen klášter, jeho souèasná

V souèasné dobì ije ve mìstì asi 80 000 tisíc stálých obyva-

podoba však pochází ze století šestnáctého. Ve støedovìku

tel. Nesmím té zapomenout sdìlit, e samotný komplex mìsta

mìsto prosperovalo díky obchodu s vlnou, ale zlatý vìk pøišel a

je ji nìkolik desítek let zapsán do Seznamu svìtového kulturní-

v 18. století, kdy se tu zaèala scházet bohatá spoleèenská sme-

ho dìdictví UNESCO.
-hp

tánka. Oslavou georgiánské architektury se staly obytné soubory Royal Crescent, a Landsdown Crescent, které jsou postavené
do pùlkruhu. Navštívit mùete i známý Circus, za prohlídku stojí i

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnosti za mìsíc èervenec 2015
Ve støedu 1. èervence jsme si s dìtmi v Jindøichovì zahráli osvìdèenu hru pro dvì drustva Na pìt pøihrávek, dále házení ringo
krouku pøes sí. Akèní byla i speciální košíková a nakonec pøišel na øadu známý pétank s rùznými obmìnami.
V Hanušovicích jsem v horkých dnech, 4. a 5. èervence a v sobotu 18. 7., uspoøádal na louce za dolním sídlištìm vodní skluzavku
na speciální plachtì a pak klasickou „polejvanou“. Dále jsme si zahráli s dìtmi rùzné soutìe, take se dìti pìknì vydovádìly.
Ve ètvrtek 23. èervence chlapci a dìvèata v klubovnì vyrábìli netradièní lodièky, s nimi pak soutìili na klidném úseku Moravy
ve tøech kolech o nejrychlejší loï. Kvùli nízkému stavu vody a slabému proudu byly se soutìí trochu problémy. Na bøehu pak bojovali ve dvou drustvech o vlajky; vyhrála dìvèata – pirátky. Pozdìji jsme si zahráli další hry u klubovny. Pøi seètení bodù za celý den
mìli stejný poèet Pavla a Matìj, po vzájemné soutìi nakonec vyhrála Pavla, blahopøejeme!
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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PONTIS, o. p. s.
Èas letí, máme tu další èíslo Hanušovických novin a s ním povídání o další sociální slubì spoleènosti PONTIS, o. p. s. Šumperk. Jedná se opìt o slubu pro seniory, která ulehèí peèujícím
osobám a dopøeje jim odpoèinku od tak nároèné èinnosti, jakou
je péèe o zdravotnì handicapovaného rodinného pøíslušníka.
Podívejte se prosím blíe…

Odlehèovací sluba

Paní Helena, 78 let: „Kdy mì syn vezl na odlehèovací
slubu, tak jsme se moc bála, e u se nevrátím domù. Vìdìla
jsme, e je to pro syna a snachu tìké se o mì postarat, protoe
jsem 3 roky plnì upoutaná na lùko. S nièím jim u nepomohu,
jen si moc ráda povídám a ráda poslouchám, kdy mi pøedèítají
krátké povídky ze ivota. Trochu u i zaèínám zapomínat. Pøes
toto všechno, chci být se svojí rodinou, vidìt vyrùstat vnouèata.
Syn u má také vìk a obèas si chce odpoèinout, zajet si s manelkou a dìtmi na dovolenou. Odlehèovací slubu jsem poprvé
vyuila na dobu 1 týdne. Dnes u ale jezdím pravidelnì kadý
mìsíc na jeden týden a moc se tìším na pracovníky a seniory, se
kterými se setkám. No, i pro mì je to jakýsi zpùsob dovolené.“
Spoleènost PONTIS Šumperk, o. p. s. nejvìtší poskytovatel
sociálních slueb ve mìstì Šumperk, rozšíøila spektrum svých
slueb. Od 10. 4. 2014 poskytuje další velice potøebnou slubu
pro seniory a osoby se zdravotním
postiením, a to odlehèovací
slubu.
Odlehèovací sluba je urèena
pro osoby ve vìku od 50 let výše,
které mají omezený pohyb, vady
zraku a sluchu, jsou zcela leící
anebo trpí rùznými druhy demence, vèetnì Alzheimerovy choroby. Sluba umoòuje lidem se
specifickými potøebami celodenní
24hodinovou péèi. Odlehèovací
sluba je také urèena pro jejich rodiny, aby se jim dostalo potøebného odpoèinku. Odlehèovací
sluba vyuívá jeden 3lùkový

pokoj pro eny a jeden 2lùkový pokoj pro mue. Slubu je
moné vyuít na dobu max. 3 mìsícù. V cenì pobytu je zajištìní
celodenní stravy, úklidu a aktivity pøizpùsobené schopnostem a
monostem uivatelù. Mezi oblíbené aktivity uivatelù patøí
napø.: zpìv, trénování pamìti, povídání, vzpomínaní a cvièení.
Odlehèovací sluba je bezbariérová s moností vyuití potøebných kompenzaèních pomùcek pro uivatele vèetnì zvedacího
zaøízení. Cena za vyuití sluby se pohybuje podle potøebné
péèe, a to od 650,- do 850,- Kè/den. V cenì je zahrnuto ubytování, celodenní strava, péèe a aktivizaèní programy.
Slubu poskytujeme v budovì spoleènosti na adrese: Gen.
Svobody 68, Šumperk.
Pokud máte zájem se o naší slubì dozvìdìt více, prosím
kontaktujete sociální pracovnici Evu Mikulovou, DiS., tel:
777 911 120, email: mikulova.eva@pontis.cz.
A ještì jedna drobná poznámka na závìr. Moná se nìkomu
bude zdát tato péèe drahá. Je však moné ji hradit z dùchodu postieného nebo pøíspìvku na péèi. A ten, kdo peèuje, ví, jak je
tato péèe nároèná, jak odèerpává fyzické i duševní síly èlovìka.
Rozhodnì stojí za to si obèas odpoèinout, dobít baterky a vyuít
perfektní, profesionální slubu, kde bude o vašeho blízkého
plnì postaráno.
Eva Pospíchalová,
koordinátor komunitního plánování soc. slueb

CZECH CYCLING TOUR 2015
Ve dnech 13.-16. 8. 2015 se pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje uskuteènil ji sedmý roèník cyklistického etapového závodu Czech Cycling Tour 2015 s bohatou mezinárodní úèastí, který byl právì v letošním roce mezinárodní cyklistickou federací povýšen do kategorie UCI 2.1. V dresech tøiadvaceti týmù bojovala i velká øada èeských závodníkù zvuèných jmen, jako napø. Bárta,
König, Štybar èi Vakoè. Hanušovicemi vedla v sobotu 15. 8. trasa tøetí - tzv. Královské etapy Mohelnice - Šternberk v délce 199 kilometrù pøes Leštinu, Bludov, Rudu nad Moravou, Hanušovice, Ramzovou, Jeseník, Vrbno pod Pradìdem, Malou Morávku a Rýmaøov. Cílem této velmi nároèné etapy jako první projel
Leopold König, startující za Czech National Team (Èeský
národní tým).
Celkové stupnì vítìzù v letošním roèníku obsadili tøi èestí cyklisté, startující za významné týmy:
1. místo Petr Vakoè (Etixx - Quick Step), 2. místo Jan
Bárta (Bora-Argon 18) a 3. místo Zdenìk Štybar (Etixx Quick Step).
Petr Fiedler
Hanušovicemi projel celý peloton letos pohromadì asi o
deset minut døíve proti èasovému plánu, na fotografii je zachycen prùjezd závodníkù kolem sídlištì Zábøeská.
foto: Petr Fiedler
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, email: noviny@hanusovice.info
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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CHARITA ŠUMPERK pøedstavuje novou aktivitu pro peèující osoby
Peèujete doma o dlouhodobì nemocného? Kdo peèuje o Vás?
Péèe o seniory a dlouhodobì nemocné v domácím prostøedí je v souèasnosti moderním trendem.
Peèující rodina ve spolupráci s ošetøujícím lékaøem a agenturou domácí péèe dokáí roky kvalitnì peèovat o nemocného.
Jak je to ale s peèujícími osobami? Èasto se po dlouhou dobu starají o své blízké bez nároku na dovolenou, zájmy a koníèky. Nezøídka odejdou ze zamìstnání, a tím pøijdou o kolegy a známé. Ocitají se v izolaci, ztrácí pøirozené kontakty se svým okolím a nemají
monost se s nikým podìlit o své radosti a trápení.
Jak dlouho se dá taková situace vydret? Jak se do ní nedostat? Odpovìï na tyto otázky není jednoduchá a urèitì bude do jisté
míry natolik individuální, jak jen jsou rozdílní peèující. Je však zøejmé, e peèující osoby potøebují efektivní podporu okolí, aby vše
dokázaly zvládat. „V rámci zkvalitnìní péèe o naše klienty se v poslední dobì zamìøujeme mimo jiné na peèující osoby,“ øíká Marie
Vychopeòová, øeditelka Charity Šumperk, a dodává, e se zamìstnanci snaí vidìt pacienta èi nemocného v kontextu rodiny a prostøedí, ve kterém ije. Pokud napøíklad o rodièe peèuje tøi roky dcera, která nemìla po celou dobu volný víkend nebo nebyla v kinì èi
na dovolené, je velká pravdìpodobnost, e bude vyèerpaná a bude pod vlivem rùzných emocí. „ Z této znalosti domácího prostøedí
vznikla myšlenka vytvoøit prostor pro peèující osoby v podobì pravidelného setkávání s lidmi s podobnými problémy a zaloili
jsme svépomocnou skupinu pro peèující,“ uvádí Marie Vychopeòová. Setkávání umoní peèujícím sdílet nejenom své zkušenosti,
ale i radosti nebo obavy. Peèující, kteøí se mohou cítit izolovaní, mají také pøíleitost najít nové známé a navázat spoleèenské kontakty. Skupina bude pracovat pod vedením zkušeného terapeuta a bude se scházet kadé první úterý v mìsíci v prostorách Charity Šumperk v 15 hodin.
Do skupiny je moné pøicházet pravidelnì nebo podle potøeby. Náplò jednotlivých setkání se bude øídit potøebami jejích èlenù.
Pokud máte zájem úèastnit se práce ve skupinì, pøihlaste se telefonicky na èísle 583 216 747 nebo e-mailem na adresu
info@sumperk.charita.cz.
Více informací o svépomocné skupinì pro peèující i o dalších aktivitách Charity Šumperk naleznete na www. sumperk.charita.cz
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