HANUŠOVICKÉ NOVINY
Leden 2016

èíslo 1

roèník 22

cena 2 Kè

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

Zápis do 1. tøídy
VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na Zápis do prvních tøíd pro školní rok
2016/2017.

Tøíkrálová sbírka
2016
V Hanušovicích budeme koledovat
od 2. 1. do 10. 1. 2016.

Zápis se uskuteèní v úterý 26. 1. 2016
od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.

Další informace na
http://www.trikralovasbirka.cz/

Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost k zápisu pøijít,
nech nás rodièe kontaktují na telefonním èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi
školy.

František Felner,
koordinátor Tøíkrálové sbírky

Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte.

V pátek 22. 1. 2016 v 16.00 hod.

Registrace bude probíhat v kanceláøi školy ve dnech:
18. ledna 2016 v dobì od 7.30 do 15.30 hod.
a 19. ledna 2016 v dobì od 8.30 do 11.30 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÚKAZ zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním èísle
581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Obèanské prùkazy a cestovní pasy po 1. lednu 2016
Dne 11. 11. 2015 byly Senátem Parlamentu Èeské republiky schváleny poslanecké
návrhy novel zákonù o obèanských prùkazech a cestovních dokladech, které pøináší
významné zmìny ve vydávání tìchto dokladù a jsou úèinné dnem 1. 1. 2016.
Cestovní pasy
Zásadní zmìnou ve vydání cestovního pasu je zrušení místní pøíslušnosti, co znamená, e podání ádosti o vydání cestovního pasu u nebude vázáno na trvalý pobyt obèana, ale tento si mùe ádost podat u kteréhokoliv úøadu obce s rozšíøenou pùsobností.
Tento úøad však bude i úøadem vydávajícím, u nìho si obèan musí ji vyhotovený cestovní pas pøevzít. Pokud v ádosti projeví pøání pøevzít si cestovní pas u jiného úøadu
obce s rozšíøenou pùsobností, toto mu bude umonìno, avšak po úhradì správního poplatku ve výši 100 Kè.
Od roku 2016 také zákon novì øeší vydávání cestovních pasù ve zkrácené lhùtì (tzv.
„rychlovek“). Dosavadní právní úprava umoòuje vydat obèanovi na jeho ádost cestovní pas ve zkrácené lhùtì do 15 dnù, který vyhotovuje místnì pøíslušný úøad obce
s rozšíøenou pùsobností.
Tento pas je bez strojovì èitelných údajù a nosièe dat s biometrickými údaji, jeho
doba platnosti je 6 mìsícù. Mnozí obèané spoléhali na skuteènost, e v pøípadì potøeby
jim byl uvedený pas vydán i do týdne nebo dokonce do druhého dne èi na poèkání. Toto
u od ledna 2016 nebude moné.
(pokraèování na 5. stranì)
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Listování
s Lukášem Hejlíkem

“Kde se touláš,
Bernadetto!”
autorka Maria Semple
...dívka pátrá po své mamince
úèinkují:
Lukáš Hejlík, Bára Jánová (hvìzdy
seriálu Ordinace v rùové zahradì) a
Petra Buèková (alt. Vìra Hollá)
Místo konání:
Pivovarské muzeum Pivovaru
Holba Hanušovice, 1. patro
Vstupné 30,- Kè

1

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 26 - 19. 10. 2015
- schválila program 26. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
19. 10. 2015
- schválila zapracování poadavku obèanù na opravu chodníku do plánovaného rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2016
- schválila Smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace v poární ochranì
- schválila smlouvu o pronájmu èásti pozemku pè. 2256/2,
orná pùda o výmìøe 15 m2 v kú. Hanušovice
- schválila na základì poadavku obèana prodlouení termínu pro vyklizení hospodáøské budovy pè. 315, st. pl., na ul.
Hlavní, do 31. 3. 2016
- vyslovila souhlas se stanoviskem mìsta Hanušovice ke
zmìnì jízdního øádu u spoje è. 306 linky 930209 (autobusová
doprava)
- uloila zaèlenit do rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2016
finanèní èástku pro výmìnu oken v domì èp. 215
- schválila ádosti o pronájem nebytových prostor pro podnikatelské úèely v domech èp. 182, 137 na ul. Hlavní
- rozhodla pøidìlit byt v domì èp. 183 na ul. Hlavní
- schválila zmìnu zakladatelské listiny H. O., s. r. o. a podøízení se zákonu è. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
k úkonùm povìøena starostka mìsta
- schválila poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice
ST Hanušovice
- schválila poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice
tenisovému klubu Hanušovice
- schválila darovací smlouvu – poskytnutí daru mìstem Hanušovice obci malá Morava – hudební nástroj (klavír)
- vybrala firmu s nejvýhodnìjší finanèní nabídkou na poøízení nouzových svìtel na stupínku v kinosále DK Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o vzniku spolku „Odpady Olomouckého kraje, z. s.
- schválila Pøíkaz è.1/2015 k provedení øádné inventarizace
majetku a závazkù za rok 2015
- schválila pronájem Domu kultury Hanušovice na akci dne
21. 11. 2015 – 1. tenisový ples
- vyslovila souhlas se zasláním dopisu pøedsedovi VHZ
Šumperk, a. s.
- schválila nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor
v pøízemí domu èp. 183 na ul. Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 27 - 2. 11. 2015
- schválila program 27. schùze rady mìsta Hanušovice dne
2. 11. 2015
- schválila opakované zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice
pronajmout nebytové prostory na èp. 367 od 1. 1. 2016
- vzala na vìdomí informaci ohlednì monosti realizace projektu Centra spoleèných slueb obcí prostøednictvím Svazu
mìsta a obcí
- vzala na vìdomí rozhodnutí odboru dopravy MÚ Šumperk
o povolení zvláštního uívání komunikace na silnici è. II/446 na
ul. Praská
- vzala na vìdomí oznámení Èeské inspekce ivotního prostøedí o zahájení správního øízení ve vìci uloení pokuty provozovateli malé vodní elektrárny
- vzala na vìdomí usnesení Èeské inspekce ivotního prostøedí, ve kterém se stanovuje lhùta k monosti vyjádøení se
k podkladùm pøed vydáním rozhodnutí
- vyslovila souhlas se zmìnou licence k provozování veøejné
linkové autobusové dopravy na lince è. 930220 Šumperk-Jin-
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podatelna@mu-hanusovice.cz

døichov-Hanušovice-Branná - doplnìní zastávky
Hanušovice-Zetor
- uloila, v souvislosti s odkoupením pozemkù v areálu bývalého DEPA, skuteènosti uvedené v návrhu smlouvy
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení ádost o smìnu èásti pozemku pè. 1548 za èást pozemku pè.
155 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem pozemku pod stavbou zahradního domku na parcele è. 1162 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru prodeje pozemku pè. st. 183/2,
zastavìná plocha a nádvoøí, o výmìøe 2 m2 v kú. Vysoké
ibøidovice, na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila návrh na povìøení doèasného vedení odboru správy majetku a slueb mìstského úøadu
- schválila dohodu o výpùjèce; pøedmìtem výpùjèky je
splašková jímka na ul. Habartická
- schválila pronájem DK Hanušovice na akci dne 28. 11.
2015
- vzala na vìdomí Výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice ve školním roce 2014/2015
- schválila zakoupení pohárù a diplomù na florbalový turnaj
ákù základních škol na akci dne 6. 11. 2015
- schválila výsledek výbìrového øízení na zajištìní zimní
údrby pozemních komunikací v Hanušovicích a jejich místních èástí
- vzala na vìdomí Zprávu nezávislého auditora z dílèí èásti
pøezkoumávání hospodaøení ÚSC – obec Hanušovice za období 2015
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 28 - 18. 11. 2015
- schválila program 28. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
18. 11. 2015
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
koupi pozemkù v areálu bývalého DEPa – pè. 1577/7, pè. 1670;
1671; 1676 v kú. Hanušovice
- rozhodla o výši roèního pronájmu pozemku pè. 1162 v kú.
Hanušovice
- schválila smlouvu o pronájmu èásti pè. 826/18 v kú. Hanušovice
-vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ke stavbì
„IE-12-8004330, Hanušovice-Nad nádraím, nové NNk“, na
pozemku pè. 1918/1 v kú. Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy o právu provést stavbu „Silnice
è. II/446 – zárubní zeï Hanušovice“
- schválila smlouvu o výpùjèce na BIO odpad pro obèany
mìsta Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 5 v roce 2015
- doporuèila ke schválení návrh rozpoètu mìsta Hanušovice
na rok 2016 Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
- schválila ádost o odprodej pozemku pè. 183/2 v kú. Vysoké ibøidovice a doporuèila prodej pozemku ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
- schválila nájemní smlouvy na pronájem nebytových
prostor v domech èp. 137 a 182
- schválila ádost o pronájem nebytových prostor v domì èp.
367
- schválila obchodní nabídku na zpracování pasportu veøejného osvìtlení v místních èástech Hanušovic
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí Zprávu o daòové kontrole v souvislosti
s pouitím dotace na akci „Hanušovice – nákup vybavení pro
parkourové høištì“
- vzala na vìdomí protokol o kontrole v ZŠ a MŠ Hanušovice
ze strany Èeské školní inspekce
- schválila dodatek ke Smlouvì o dílo è. 50380917 týkající se
svozu komunálního odpadu v ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice jako partnera do
pøípravy projektu v rámci dotaèního titulu – Interreg V–A Èeská republika–Polsko
- schválila darovací smlouvu – bezplatné poskytnutí vìcí,
které byly poøízeny v rámci projektu „Prùvodce svìtem techniky“ ZŠ Hanušovice
- schválila dohodu o pøistoupení mezi smluvními stranami,
kdy pøedmìtem plnìní je Smlouva o dílo projektu „Elektronizace procesù na MÚ Hanušovice"
- schválila smìrnici k provádìní inventarizace majetku a závazkù
- vzala na vìdomí protokol o výsledku veøejnosprávní kontroly provedené finanèním výborem ZM dne 22. 10. 2015 u ZŠ a
MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí zápis z jednání finanèního výboru ZM
- vyslovila souhlas vlastníka budovy, mìsta Hanušovice,
s umístìním sídla Svazu tìlesnì postiených v ÈR v budovì èp.
137 ul. Hlavní
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 29 - 30. 11. 2015
- schválila program 29. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
30. 11. 2015
- vzala na vìdomí informaci k návrhu kupní smlouvy – odkoupení pozemkù po bývalém DEPu – odstranìní ekologické
zátìe, ukonèení postsanaèního monitoringu

- schválila nájemní smlouvu o pronájmu nebytových prostor
v budovì èp. 367 na ul. Hlavní
- schválila firmu k provedení výmalby a nátìrù v kinosále DK
Hanušovice
- schválila vystavit objednávku na vzniklé vícenáklady v souvislosti s budováním ÈOV na ul. Habartická
- neschválila prodlouení ádosti 2012/33 o uívání pøísálí
DK Hanušovice na rok 2016
- schválila poskytnutí finanèní zálohy Hanušovické obchodní, s. r. o.
- vzala na vìdomí informaci o uvolnìní bytové jednotky
v domì èp. 72 na ul. Hlavní
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k projektované stavbì „Hanušovice, Školní, pè. 1577/4, SDC-DTS“
v kú. Hanušovice
- schválila Pracovní øád MÚ Hanušovice
- doporuèuje Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému, shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
návrh rozpoètového výhledu mìsta Hanušovice na léta
2017–2018
- vzala na vìdomí informaci, e v období od 2. 1. 2016 do
10. 1. 2016 probìhne v našem regionu Tøíkrálová sbírka
- schválila poskytnutí penìního daru na vydání pohádek
z okolí Králického Snìníku s názvem „Snìnické pohádky“
autora Jaroslava Šabaty
- schválila pøevod leasingových smluv z firmy H. O., s. r. o.
z dùvodu pøevodu vykonávaných èinností Hanušovické obchodní, s. r. o. na mìsto Hanušovice
- vzal na vìdomí informace starostky mìsta

Odpady kolem nás

ních plastù, papírny, sklárny a další zaøízení vìtšinou kombinují
oba typy surovin.

3. díl

Aby se z vytøídìného odpadu stala druhotná surovina, ze které lze vyrábìt nové výrobky, je tøeba ji nìjak upravit. Úprava odpadù je èinnost, pøi které se mìní vlastnosti odpadù tak, aby další
nakládání s nimi bylo co moné nejefektivnìjší. Nejèastìjším
zpùsobem úpravy odpadù je jejich tøídìní nebo také dotøídìní.
Dotøídìní odpadù z barevných kontejnerù probíhá na tzv. dotøiïovacích linkách. Správná tøídící linka je umístìna v hale, kam
pøiveze a vysype svozové auto tøídìný odpad z kontejnerù. Pomocí dopravníkù se odpad dopraví do tøídící kabiny, kde je na
tøídícím pásu. Obsluha tøídící linky vybírá z pásu ruènì správné
druhy odpadù, pøièem kadý pracovník vybírá jeden nebo dva
konkrétní druhy odpadu, které shazuje do velké klece.
Kdy je klec plná, nahrne se vytøídìný odpad z jedné klece na
další dopravník, který doveze odpady a k velkému lisu. Tam se
z odpadu udìlají balíky, mohou váit a 500 kilogramù.
Balíky jsou pøevázány drátem a skladují ve skladech do té
doby, ne jich je dostatek na celý kamion. Pak se odvezou ke koneènému zpracovateli.

Odpadová abeceda
Víte, k èemu je dobrá úprava odpadù poté, co odpady vytøídíme do barevných kontejnerù? Co se skrývá pod pojmem komunální odpad? Pojïme se podívat na nejèastìji pouívané
termíny v odpadové tématice.
Nìkteré druhy odpadu lze vyuít a recyklovat. Tomu se øíká
jednoduše vyuití odpadù. Vyuití mùe být materiálové, kdy
se odpad pouije pro výrobu nového výrobku, sem patøí i recyklace, vyuití mùe být také energetické, kdy se odpad pouije
pro výrobu energie napø. v zaøízeních na energetické vyuití
odpadu a teplárnách. Vyuitím je i pøemìna bioodpadu v kompost.
Materiálové vyuívání odpadù probíhá buï ve speciálních
zaøízeních, která zpracovávají pouze odpady za úèelem jejich
recyklace, nebo probíhá v továrnách, které pouívají jak primární suroviny, tak druhotné suroviny vyrobené z odpadù. Vìtšinou se pøi zpracování odpadù pouívá jak primární, tak
druhotná surovina. Pøíklady zaøízení specializovaných jen na
odpady jsou napø. kompostárny a bioplynové stanice, které
zpracovávají bioodpady, nìkteré továrny na zpracování odpad-
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Odpady, které nejdou zpracovat, nebo do barevných kontejnerù na vyuitelné odpady nepatøí, projedou po pásu a na konec a tam skonèí v oddìleném kontejneru.
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(pokraèování na 4. stranì)
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áci naší školy se vydali za zlatým klenotem Jeseníkù
V úterý 24. listopadu 2015 zavítali áci 9. A spoleènì s vycházejícími áky z niších roèníkù do místního Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice za organizaèního zajištìní exkurze výchovnou poradkyní školy Vladimírou ídkovou a za pedagogického doprovodu
øeditele naší základní školy Františka Felnera i tøídní uèitelky Pavly Rulíškové.
Po úvodním milém pøivítání byli áci spolu s vyuèujícími seznámeni s historií pivovaru, který ji více ne 140 let vyrábí v pøekrásném prostøedí Jeseníkù ryzí pivo z hor – zlatý klenot Jeseníkù, známý doma i v zahranièí. Jeho zakladatel a sládek Josef Müllschitzký uvaøil první várku hanušovického piva 28. 12. 1874. Vìtšinovými majiteli pivovaru se stali v roce 1881 Oberleithnerové a
nový èlen spoleèenstva Dr. Karl Chiari. Situace si vyádala nový název spoleènosti. Do akciové spoleènosti se spojily v roce 1906
pivovary v Tøemešku, Šumperku a v Hanušovicích. V nové spoleènosti získal hanušovický pivovar nejvìtší podíl akcií. V meziváleèném období 1918–1939 mìla produkce místního pivovaru vzestupnou tendenci. V prùbìhu let se pivovar z hlediska kvantity
produkce propracoval na tøetí místo. I pøes nedostatek surovin bìhem války – v roce 1940 – si pivovar stále udroval vysokou kvalitu svého piva a vydával nové akcie. Znárodnìní v roce 1948 pøineslo nové jméno – Pivovar Hanušovice, n. p. O rok pozdìji se spoleènì s Pivovarem Litovel staly souèástí spoleènosti Hanácké pivovary, a. p. Pøerov. Do provozu byla uvedena nová spilka,
probìhla úprava leáckých sklepù, byla zøízena filtraèní stanice a instalováno sklenìné potrubí. Pivovar Holba spoleènì s Pivovarem Litovel se staly souèástí holdingu Severomoravské pivovary, n. p. Pøerov. V listopadu 1983 byla uvaøena první zkušební várka
piva Šerák. Do nabídky pro zákazníky byl Šerák jako první jedenáctka na trhu v tehdejším Èeskoslovensku trvale zaøazen od ledna
1984. V 90. letech patøilo k nejvýznamnìjším investicím zajištìní vlastního zdroje mimoøádnì kvalitní vody a v roce 1996 byl zahájen provoz plnící linky pro nerezové sudy. V téme roce vznikla samostatná spoleènost Pivovar Holba, a. s., Hanušovice, která je do
dnešních dnù dceøinou spoleèností PMS Pøerov, a.s. spoleènì s Pivovarem Zubr, a. s. Pøerov a Pivovarem Litovel, a. s.
Ze zajímavého výkladu prùvodce pana Vladimíra Doleela se dìti dozvìdìly, e se pivovar svým výstavem øadí k první desítce
našich nejvìtších pivovarù. Zkušenosti sládkù se pøedávají z generace na generaci. Hanušovické pivo je proslulé svou typickou
chutí a zaruèenou kvalitou, kterou umoòuje horská krasová voda z tøetihor. Vlajková loï v sortimentu pivovaru je Holba Šerák.
Oblíbená jedenáctka, kterou áci vzhledem ke svému vìku nemohli ochutnat, dostala název po nedalekém vrcholu Hrubého Jeseníku. Pivovar Holba nabízí 10 druhù piva: Holba Classic, Holba Premium, Šerák, Šerák polotmavý, Šerák Speciál 13,51°, Kvasnicové pivo, Holba Strong, nealkoholické pivo Holba Free a ochucená piva Brusinka s mátou a Holba Horské byliny.
Bìhem exkurze se áci seznámili s procesem výroby poctivého èeského piva vaøeného podle tradièních receptur. Prohlédli si
varnu, spilku, sladovnu, laboratoø a nakonec i nahlédli do leáckých sklepù a stáèírny. Moderní, plnì automatizovaný provoz nabídl
ke zhlédnutí mìdìné a chromované nádre a èisté pracovní prostøedí zamìstnancù. áci naší školy strávili pøíjemné chvíle v malebném areálu hanušovického pivovaru obklopeného krásami okolní krajiny.
Chtìla bych touto cestou podìkovat paní Vìøe Lešingorvé a paní Jarmile Olbortové za vstøícný pøístup pøi zajišování exkurze, je se ákùm naší
základní školy velmi líbila. Mnozí z nich uvaují o
monosti studia na Støední odborné škole v Litovli,
obor: Výrobce potravin, sladovník–pivovarník.
Mnoho úspìchù pøi tak dùleitém ivotním kroku
- správné volbì støední školy a následnì i volby budoucího povolání pøeje
Vladimíra ídková,
výchovná poradkynì školy

Odpady kolem nás
3. díl
Odpadová abeceda
(dokonèení ze 3. strany)
Tomu se øíká výmìt. Vìtšinou to jsou obtínì recyklovatelné
odpady nebo odpady, které by v kontejneru skonèit nemìly,
zejména takové, které jsou zneèištìné. Výmìt se odveze buï na
skládku, nebo do spalovny komunálních odpadù, kde se z nich
ještì vyrobí teplo, nebo do cementárny, kde poslouí k výrobì
cementu.
Komunální odpad z obcí je veškerý odpad vznikající na území obce od obèanù, ale také od drobných ivnostníkù a firem,
HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2016

které jsou zapojené do odpadového hospodáøství obce. Do komunálního odpadu patøí tedy domovní odpad, odpad ze zelenì
(ze soukromých a veøejných zahrad, parkù a zelených ploch),
odpad z údrby obce (odpady ze høbitovù, odpady z èištìní silnic a komunikaci – ulièní smetky, odpad z odpadkových košù
apod.).
Komunální odpad zahrnuje také odpady z drobných provozoven a obchodù, kanceláøí a institucí, úøadù apod. Tyto subjekty by však mìly mít s obcí nebo mìstem smlouvu o zapojení do
systému obce. Podnikatelé ani firmy nesmí pro své odpady
vyuívat mìstských kontejnerù, které jsou urèené pro obèany.
Právnické osoby musí mít pro svùj odpad vlastní kontejnery.
- fa
Více informací naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.
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Obèanské prùkazy a cestovní pasy po 1. lednu 2016
(dokonèení z 1. strany)
Cestovní pasy ve zkrácené lhùtì (tedy lhùtì kratší ne 30 dnù) budou vydávány ve lhùtì 6 pracovních dnù a vyrábìny Státní tiskárnou cenin, bude se u jednat o plnohodnotné cestovní pasy se strojovì èitelnými údaji a nosièe s biometrickými údaji s dobou
platnosti 10 let u obèana staršího 15 let a 5 let u obèana mladšího 15 let. Tomu odpovídá i zvýšení správního poplatku za vydání
„rychlovky“, a to na 4000 Kè pro obèana staršího 15 let a 2000 Kè u obèana mladšího 15 let. Doporuèuji tedy, aby si kadý pøed plánovanou cestou do zahranièí zkontroloval platnost svého cestovního pasu, aby nebyl nepøíjemnì pøekvapen nebo dokonce nemusel
rušit svou u zaplacenou zahranièní dovolenou.
Obèanské prùkazy
ádost o vydání obèanského prùkazu je u dnes moné podat u kteréhokoliv úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, bez ohledu na
místo trvalého pobytu obèana. Od ledna 2016 však bude tento úøad i úøadem vydávajícím, u nìho si musí obèan svùj vyhotovený
obèanský prùkaz pøevzít. I zde je však monost v ádosti o OP uvést jiný úøad obce s rozšíøenou pùsobností pro pøevzetí obèanského
prùkazu, a to po úhradì správního poplatku ve výši 100 Kè.
Velmi dùleitou zmìnou ve vydávání obèanských prùkazù, která uleví naši starším spoluobèanùm, je zmìna platnosti OP, a to u
obèanù starších 70 let z 10 rokù na 35 let.
Olga Breitzetelová, vedoucí správního oddìlení odboru správního a vnitøních vìcí MÚ Šumperk

Rozsvícení vánoèního stromu v našem mìstì
Úvodní slovo paní starostky Ivany Vokurkové zahájilo advent v našem mìsteèku - dobu èekání na nejkrásnìjší svátky roku. K vánoèní náladì pøispìlo v pátek 27. listopadu 2015 ve veèerních hodinách i pìkné kulturní vystoupení ákù ZŠ a MŠ v Hanušovicích –
hudebního a recitaèního krouku vèetnì vystoupení ákù 5. tøíd s pøipravenými koledami pod vedením svých vyuèujících – pana øeditele školy Františka Felnera, paní uèitelky Vladimíry ídkové a Dagmar Pìnièkové. Poté následoval zdaøilý hudební program
ákù Základní školy z Bohdíkova.
Všichni pøítomní byli ji nedoèkaví a tìšili se na slavnostní rozsvícení vánoèního stromu a zapálení první svíce na adventním
vìnci, který vyrobila paní Zlata Muroòová.
Nastupující vánoèní èas zpestøilo i vystoupení døevoøezbáøe pana Jaroslava Pecháèka, který pøed zraky místních obèanù vyøezal
ze døeva postavu Mikuláše. Pøíchod adventu v Hanušovicích odstartovalo i radostné vypouštìní balónkù s vánoèními pøáníèky dìtí.
Kdo mìl zájem, mìl monost bìhem probíhající akce ochutnat høejivé nápoje.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

Mikuláš, èert a andìl v MŠ - 3. 12. 2015
Tímto bychom chtìli podìkovat K2 Hynèice, o. s. za
sponzorský dar (výdìlek z mini-blešího trhu poøádaného
dne 16. 5. 2015).
Za tyto peníze byly nakoupeny sladkosti od „Mikuláše, èertíka a andílka“
Dìti byly nadšené a záitek si v sobì jistì ponesou po
dlouhou dobu.., obzvláš dìti, které mìly “špatné svìdomí”.
Ještì jednou - dìkujeme pøedevším za všechny dìti!
Pavla Sedlaèíková, vedoucí MŠ
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník
Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)

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

Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663

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

Koupíme zemìdìlskou
usedlost s vìtším
pozemkem, vhodnou
k chovu koní.
Tel: 734 753 333

Úèetní poradce Ing. Vlasta Pichová,
Kunèice 70, Staré Mìsto pod Snìníkem

• Zpracování danì z nabytí nemovitých vìcí, danì z pøe-

Ušetøete svùj èas i firemní náklady – nechte vedení úèetnictví a optimalizace Vašich daní na nás. Jsme firma s 15 lety zkušeností pøi vedení úèetnictví a daòové evidence v oblasti
restauraèních provozù, autodopravy, slueb v zemìdìlství, obchodù, pekaøství, kadeønictví, spoleèenství vlastníkù bytových jednotek atd. Pojištìní zodpovìdnosti za vedení
úèetnictví a evidenci máme vedeno u Èeské podnikatelské pojišovny.

• Kompletní zpracování mzdové agendy

Nabízíme:
• Kompletní zpracování podvojného úèetnictví pro práv-

•
•
•
•
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nické osoby, spoleèenství vlastníkù bytových jednotek,
pøíspìvkových organizací
Kompletní zpracování daòové evidence pro fyzické osoby
Zpracování daní z pøíjmu fyzických osob, daní z pøíjmu
právnických osob vèetnì veškerých povinných pøíloh
Zpracování danì z pøidané hodnoty vèetnì pøenesené daòové povinnosti
Zpracování silnièní danì

podatelna@mu-hanusovice.cz

vodu nemovitosti
• Zpracování vyúètování danì ze závislé èinnosti
• Kompletní zpracování personální agendy
• Kompletní vyøízení dotace z úøadu práce
• Kompletní registraci plátcù DPH, zamìstnavatele
• Zastupování na úøadech – i pøi kontrolách – FÚ, OSSZ,

ZP
• Zpracování dalších poadavkù podle Vašich pøedstav
Sídlo Vaší firmy pro nás není smìrodatné, zpracování úèetnictví i evidence zvládneme elektronicky (datové schránky),
popøípadì pøijedeme do Vaší firmy.
Ceny smluvní, podle mnoství dokladù a nároènosti provozu Vaší firmy. Zavádìcí cena pro zpracování úèetnictví spoleèenství vlastníkù jednotek – 130 Kè vèetnì DPH, bytová
jednotka/mìsíc.
Kontakt na telefonních èíslech:
777 819 685 – Ing. Pichová,
604 301 738 – Petra Záhorová,
kanceláø Pekárny Drechsler u èerpací stanice Oil Team.
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Jubilea
V mìsíci lednu 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Drahuška Urbanová,
Jaroslava Hradilová, Jaroslava
Dolealová, Milena Marešová,
Jana Marešová, Jolana
Pokutová a Boena Tøísková
Hotaøová;
pánové Jaroslav Kavan, Jan
Veèeø, Jan Anovèin, František
Pokuta, Miroslav Ondráèek,
Radek Široký a Ludìk Šimek.
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
A lesy stále šumí,
které jsi mìl tolik rád.
Tvùj hlas se ztratil,
úsmìv vítr vzal…
Stromy rostou
a kytky stále voní,
jen ten, kdo zail,
porozumí.
Dne 2. ledna 2016 by se doil
65 let

Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích
4. èást

Léta 1948-1950
V roce 1948 zastával funkci starosty sboru Jaroslav Klát, který byl souèasnì I. námìstkem starosty Okresní hasièské jednoty a starostou IV. okrsku. Další významnou
funkci zastával Josef Mach, který mimo funkci náèelníka sboru zastával dále funkci
náèelníka Okresní hasièské jednoty a byl souèasnì náèelníkem IV. okrsku.
Jednatelem byl Miroslav Matuška, odborný uèitel, a pokladníkem Josef Havel, telegrafický dozorce.
V tomto roce byly poøádány závody hasièské pohotovosti o putovní pohár, ve kterých se náš sbor umístil na prvním místì.
(pokraèování na 9. stranì)

Setkání hanušovických zahrádkáøù
V sobotu 28. listopadu se jako tradiènì sešli místní èlenové Zahrádkáøského svazu
na Slavnostní schùzi.
Ji témìø od zaloení Svazu, pravidelnì ke konci roku se zahrádkáøi schází, aby spoleènì zhodnotili svoji èinnost za uplynulý roka a vytýèili si cíle, které je èekají v roce
následujícím. Za hojné úèasti èlenù ZS všechny, vèetnì èlenky Svazu, starostky paní
Vokurkové, pøivítal pøedseda pan Josef Marek. Po schválení programu schùze pøednesl zprávu o èinnosti p. pøedseda. Kladnì zhodnotil èinnost v uplynulém roce. Byly splnìny všechny úkoly, které si zahrádkáøi naplánovali, pøipomnìl zdaøilý zájezd èlenù
do polského Otmuchowa. Mluvil té o jednáních výboru ZS o podmínkách pronájmu
pozemkù. Bìhem roku se také za pomoci právníka podaøilo vypracovat Osadní øád,
který novì øeší práva a povinnosti èlenù ve vztahu ke svým zahradám. Ten byl pak bìhem schùze èlenskou základnou jednohlasnì schválen. Pøedseda té pøednesl plán èinnosti na následující rok. Kromì tradièních akcí to bude organizování Kácení máje
v mìsíci kvìtnu, jednodenní autobusový zájezd na jarní Flóru v Olomouci a podzimní
dvoudenní zájezd èlenù. Cíl zájezdu ještì není upøesnìn.
Pokladní zprávu a zprávu revizní komise pak pøednesl ing. Synek. Poté jako tradiènì byli dárkovými koši obdarování èlenové, kteøí v letošním roce oslavili významné
ivotní jubileum. Byli to paní Berlínská Vìra a Gronychová Marie, pánové Winter
František a Koela František. V diskuzi také vystoupila starostka paní Ivana Vokurková. Nejdøíve se pochvalnì vyjádøila k èinnosti zahrádkáøù v Hanušovicích, o dobré
spolupráci s MÚ a v závìru popøála všem pøítomným pøíjemné proití svátkù vánoèních a vše nejlepší v novém roce 2016.
Po ukonèení schùze zahrál k tanci a poslechu p. Sklenáø ze Skleného. Nechybìla ani
tradièní tombola, do které svými dary pøispìli podniky, firmy, podnikatelé a soukromé
osoby. Výbor ZS ještì jednou touto formou dìkuje za dary do tomboly.
Do tomboly pøispìli: pivovar HOLBA, firmy Pokrývaèství Novák, Vobus,
Krovstrav, Kostka Kolobka, Kovovýroba Diòa, Stolárna Karel Svoboda, Marwin,
Podlaháøství Karel Kubíèek, PRESTRADE Pavel Mrekva, Stavebniny DAREK,
PRO-BIO Staré Mìsto, PH STAV Praha, RELAX CENTRUM Andìlka, Dùm barev
Králíky, Farma Malá Morava, STAVREL, podnikatel Šišma Jaromír, elezáøství Indra, elezáøství Radochová, Kvìtinka Pavlù, Hraèky-papír Bednáøová, Lékárna u pošty-mgr. Kokeš, Bartoš Zdenìk – Králíky, Kvìtinka Králíky, podnikatel Milan
Trávníèek, Masna Zeman Králíky.
Za poøadatele -hp

Vzpomínka
„Lásku jsi mìl na rtech, dobrotu v srdci
a poctivost ve své duši“
pan Bøetislav Chrudina.
Dne 21. ledna 2016
vzpomeneme 1. smutné výroèí
od jeho neèekaného odchodu.
A láskou a smutkem stále
vzpomínají manelka, dcera a
syn s rodinami.
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Dne 23. ledna 2016 si pøipomeneme 15. smutné výroèí
úmrtí našeho tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou, dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Cestování po Evropì
Hned po Paøíi je to údajnì druhé nejkrásnìjší mìsto Francie.
Má široké bulváry, stinná námìstí a spoustu kašen a ne nadarmo
se mu pøezdívá mìsto vody. To je mìsto s komplikovaným jménem – Aix-en-Provence.
Mìsto leí asi tøicet kilometrù od Marseille a vodu pøipomíná i
jeho název – øímský konzul Sixtus jej roku 122 pø. n. l. zaloil jako
první øímské mìsto v Galii na místì výskytu horkých pramenù.
Proto sídlištì Øímané pojmenovali na jeho poèest Aqva Sextia,
tedy Sextovy vody. A právì jeho zkomolením vznikl dnešní název Aix.
Hned na hlavním bulváru Coers Mirabeau je nìkolik kašen.
Nejvìtší z nich Fontaine de la Rotonde napovídá, e se jedná o
kruhovou kašnu. Byla postavena roku 1860 a tøi sochy na vrcholu symbolizují tøi hlavní èinnosti regionu: justici (socha je obrácena ke støedu mìsta), zemìdìlství (hledí na Marseille) a výtvarné
umìní (dívá se na Avignon). Monumentální fontánu o výšce
12 metrù a prùmìru 31,5 metrù obklopenou lvy, delfíny a labutìmi zásobuje vodou øeka Verdon. Jen o kousek dál stojí fontána
Devíti kanovníkù. Byla postavena na místì napajedla koèovníkù. Její autor Laurent Vallon jí dal dnešní podobu ji v roce 1691,
kdy jí zaèaly vyuívat jeptišky z nedalekého kláštera sv. Uršuly a
pozdìji i øád benediktinù. Na místì dnešní fontány s teplou vodou èi Mechové fontány z roku 1734 stávala kašna u v dobì øímské. Vyuívala lokálního termálního pramene o teplotì 34
stupòù Celsia. Dodnes ho vyhledávají nemocní, nebo léèí tuberkulózu a strumu a zvyšuje plodnost en. Nejvýchodnìji

poloená fontána pøipomíná „dobrého krále“ Reného. Tento panovník z rodu Anjou a dynastie Kapetovcù pøedbìhl svou dobu.
Spíše ne bojovník to byl kultivovaný vzdìlanec a dvoøan, který
dosáhl vysokého vzdìlání, psal poezii a mystická podobenství.
Za jeho vlády v 15. století se mìsto stalo centrem vzdìlanosti a
umìní. Právì on pøivedl do kraje Provence kromì chovu tradièních krocanù a výroby hedvábí ze zámotkù bource morušového i
muškátovou révu, která pak tento kraj proslavila po celém svìtì.
Návštìvníci mìsta také obdivují místní skoro pìt set metrù
dlouhý bulvár, který byl postaven roku 1651 na místì strených
støedovìkých hradeb. Tehdy ho navrhl architekt, který se drel
pravidla uznávaného Leonarda da Vinci, e ulice má být tak široká, jak vysoké jsou její domy, a vše podøídil násobku èísla ètyøi –
na 440 metrech je vysázeno 44 platanù a mezi nimi se nacházejí
ètyøi fontány.
Pøi návštìvì mìsta nelze nevzpomenout malíøe Paula Cézana, který se tu v roce 1839 narodil. Jeden z nejznámìjších pøedstavitelù impresionismu, ve své dobì neúspìšný a vysmívaný
v paøíských salónech, tu strávil skoro padesát let a fascinován
typickým provensálským svìtem se nechal inspirovat místní pøírodou i krajinou. Jen horu Sainte-Victoire, vypínající se nad
Aix-en-Provence, zachytil nejménì šedesátkrát.

Toulky po okolí

stavby. Na místì, kde byla zemina odebrána, tedy pøevánì
v prostorech u silnice vedoucí ke stanici Bludov, byl vybudován
areál pro tehdy velmi propagovaný sport – bikros BMX.
Bohuel byl v provozu jen krátkou dobu, buï nebyly peníze,
nebo ji nebyl zájem o tento sport. Dnes je na tomto místì listnatý porost, který nièím nepøipomíná sportovní areál.
Bludovská stráò má díky sklonu a své poloze vysokou míru
oslunìní, co ji èiní nejteplejším místem v okolí. Délka svitu a
intenzita oslunìní pøímo ovlivòují aktivitu a vývoj fauny a flóry.
V hojné míøe zde ije srnèí zvìø, zajíc polní, jeek východní, ještìrka obecná, díky dubùm sem èasto zavítá i prase divoké, své
nory zde má liška obecná. Meandry Desné v blízkosti stránì
jsou domovem bobra evropského a ondatry pimové, nedávno
zde byl zjištìn i pobyt vzácného psíka mývalovitého. Hnízdí
zde kánì lesní, datel èerný, puštík obecný i kalous ušatý a velké
mnoství zpìvného ptactva. Kromì klasických listnatých stromù se zde vyskytuje i nìkolik vzácných keøù a rostlin, jako jsou
køivatec lutý, sasanka hajní, vìsenka nachová, samorostlík
klasnatý, krušník modrofialový a mnoho dalších.
-hp

V okolí Bludova ještì zùstaneme a podrobnìji se projdeme
po Bludovské stráni, kterou vede nauèná stezka a vedle ní nedaleko stojí Vyhlídka na Brusné.
Významný krajinný prvek Bludovská stráò byl zaregistrován 20. 6. 1995. Nachází se v jihovýchodní èásti katastru obce
Bludov a má rozlohu 48,84 ha. Je to asi 3 km dlouhý, lesem porostlý pøíkrý svah, který se rozprostírá od jihozápadu k severozápadu. Na jedné stranì je ohranièen silnicí Sudkov–Bludov,
vede prakticky podél eleznièní stanice Bludov a dále podél trati Bludov–Šumperk a konèí v místech, kde se eleznièní tra pot k á v á s e s i l n i c í z B l u d o v a d o Š u mp e r k a . P o d l e
geomorfologického èlenìní je stráò souèástí Moravské zóny
Èeského masivu a patøí do podcelku Branenské vrchoviny.
Z hlediska vegetace pøísluší do støedoevropské kvìtenné oblasti
opadavého listnatého lesa. Øekli jsme si, e svah podél eleznièní tratì není pùvodní. První zásah do nìj si vyádala stavba
eleznièní tratì ze Sobotína do Zábøehu v roce 1870. Tìleso tratì bylo vedeno tìsnì podél stránì, navíc v silné záplavové zónì
øeky Desné a tak byli stavitelé nuceni násep eleznice zvednout
výše. Zvýšení bylo provedeno v délce 3,7 km a nìkde a do výšky 2,5 metru nad pùvodní terén. Dovedeme si pøedstavit, o jaké
mnoství horniny byla stráò ochuzena. Dodnes je patrné, kde
bylo velké mnoství materiálu odebráno. Hlavnì v místech, kde
je svah nepøirozenì pøíkrý. Druhým podstatným zásahem do
stránì bylo budování Agrochemického podniku v 70. letech minulého století. V bainaté a podmáèené oblasti za kolejemi
eleznièní stanice Bludov se tehdejší mocipáni rozhodli postavit moderní závod na zpracování a míchání prùmyslových hnojiv. A tak bylo bìhem krátké doby pøemístìno nìkolik tisíc
kubických metrù zeminy a štìrkopísku ze stránì na podloí
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Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích
4. èást - Léta 1948-1950
(dokonèení ze 7. strany)

Tento podnik byl poøádán v parku Lenasu a splnil své poslání po
stránce morální i finanèní, take sbor mìl zase monosti k poøízení
rùzných potøebných vìcí ke své výstroji a výzbroji.
Èinných èlenù bylo 40, z toho 14 en.
Úèast pøi poárech: 2 v místì, 3 pøespolní a 3 lesní poáry na
Holbì (vznícení od vlaku).
V roce 1949 bylo vedení našeho sboru zachováno. Èinnost
sboru byla hodnocena jako dobrá. V soutìi o putovní pohár
bylo docíleno opìt prvního místa. Dále následovala úèast na závodech v poárním cvièení v Dolní Lipové, kde se mui umístili
na druhém místì a eny na místì prvním ve cvièení drustev.
Samaritánské zkoušky absolvovalo 63 osob. Sbor zasáhl pøi
dvou poárech v obci, a to na èíslech 93 a 122, kde byly oba
poáry v zárodku uhašeny.

Naše zdraví (46)
Dnes si povíme nìkolik zajímavostí o jednom z nejoblíbenìjších nápojù – kávì. Zkusíme porovnat pár falešných mýtù o
tomto nápoji s názory odborníkù.
Jednou z nejrozšíøenìjší mylných informací je tøeba to, e
káva pøispívá k dehydrataci organizmu. Nepøispívá. Vìdci udìlali studii a zjistili, e konzumenti kávy v porovnání s tìmi co ji
nepijí, mìli pøiblinì stejné odvodòování organizmu. Pøiznali
však, e po jejím vypití se zvýší potøeba moèení, pøi další konzumaci však ji tato potøeba nestoupá. Pokud èlovìk normálnì pije
vhodné nápoje, hladina tekutin v tìle se pøirozenì doplní a
udruje na potøebné výši. Navzdory vitým pøedstavám k dehydrataci tìla nedochází.
Podobnì je to s krevním tlakem. U èlovìka, který kávu normálnì nepije, se po prvních šálcích skuteènì lehce zvýší. Vìdci
ale zjistili, e si organizmus zdravých jedincù bìhem tøí ètyø dnù
na úèinek kofeinu zvykne a zaène ho tolerovat. Jinak na nìj
umírnìné pití nemá zásadní vliv. Pøiznali té, e se u nìkterých
lidí mùe krevní tlak zvýšit, ale nevýznamnì a hlavnì krátkodobì.
Øada tìhotných a kojících en má strach pít kávu kvùli tomu,
aby kofein neovlivnil vývoj plodu a dítìte nebo nezpùsobil nìja-

V roce 1950 byla starostou sboru Jaroslav Klát, velitelem Josef Baslar, pokladnicí Anna Spáèilová a jednatelem Miroslav
Matuška.
Zde je mono pro zajímavost ukázat mimoøádný rozpoèet pro
rok 1950:
380 000 Kès - na vùz, 45 000 Kès - na hadice
15 000 Kès - na odìvy, 440 000 Kès celkem
V mimoøádném rozpoètu je èástka na nový vùz proto, e
stávající hasièské auto zn. Steyer byl staršího typu a velmi
èasto mimo provoz. Tento stav byl pro náš sbor neudritelný, protoe v místì pùsobení bylo dost podnikù s výrobou
související s hoølavými hmotami.
V místì zasáhl sbor u 4 poárù, hlavnì lesních, a dále u 6 poárù
mimo Hanušovice.
František Ambroz
(pokraèování pøíštì)

ké zdravotní komplikace. Studie prokázaly, e malé mnoství
kávy, tedy 2 šálky dennì, které obsahují asi 150 mg kofeinu, nemají na enu ani dítì negativní vliv. U kojících en pediatøi uvádìjí povolenou dávku kofeinu do 200 mg. Ta nemá ádné
nepøíznivé efekty na mateøské mléko ani na kojence.
Mylnou pøedstavu o tom, e pøílišná konzumace kávy má na
svìdomí zvýšenou úmrtnost na infarkty, vytvoøili pøed léty sami
lékaøi. Èasem se však ukázalo, e ne káva, ale cigarety spoleènì
s kávou jsou tou pravou pøíèinou infarktù. Káva toti obsahuje
pomìrnì dost polyfenolù a dalších antioxidantù, které naopak
pomáhají chránit cévy a vùbec buòky pøed negativním pùsobením agresivních kyslíkových radikálù.
Poslední fámou, která mezi lidmi koluje, je ta, e káva s mlékem škodí lidskému organizmu, e prý vyøazuje z provozu slinivku a blokuje celý luèník. Podle odborníkù neexistuje ádný
rozumný dùvod k tomu, aby káva s mlékem nebo se smetanou
provádìla takovou neplechu v našich orgánech. Nevyvolává ani
vznik ledvinových nebo luèníkových kamenù.
Celkovì lze tedy øíci, e rozumné pití èerné kávy našemu organizmu neškodí, ale naopak prospívá. Nedoporuèuje se ji pít,
jestlie nám to ošetøující lékaø nedoporuèuje. A o tom, e by si
kuøáci svùj zlozvyk s kávièkou nemìli kombinovat, jsme si ji
øekli.
-hp

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc øíjen 2015
Na zaèátku mìsíce listopadu si dìti venku zahrály soutì ve sráení PET lahví, honièku s pøihrávkami a Na lovce a jeleny. Hbitost
si vyzkoušely pøi høe Zachy smeták a pøi balancování tyèky na prstu. Za tmy probìhla skrývaèka Na upíry. V klubovnì jsme sestavili speciální stolní fotbal a uspoøádali zápas. Dìti si zahrály Twister a rovnì házení karet do krabice. Nováèci se uèili historii klubu
a seznamovali se s jeho pravidly.
V sobotu 7. 11. se konala výprava do lesa, kdy jsme u jedné ptaèí budky pøibili kolem vletového otvoru plechové mezikruí – pùvodní otvor asi zvìtšil strakapoud, i kdy svou velikostí je budky jen pro menší ptáky.
V pùli mìsíce probìhla oslava svátku Nikoly, blahopøejeme. Oslavenec má u nás právo si vybrat hru, kterou si chce zahrát, Nikola si pøinesla vlastní – Na pantomimu. V rámci poznávání pøírody dìti tøídily rùzné druhy pecek, ochutnaly datle a dozvìdìly se nìco
o jejich pùvodu. Venku se pak probìhly pøi honièce Hlava nebo lev.
V sobotu 21. 11. se uskuteènila na sídlišti u Penny hra nazvaná Hlesym (hledání symbolù). Hrálo se za svìtla i za tmy, vyhrál
nejmladší Vítek. Blahopøejeme.
Poslední listopadovou schùzku jsme vyrábìli netradièní krmítka, poté následoval velký úklid. Nakonec pøi cestì domù probìhla
koulovaèka, i kdy snìhu bylo poskrovnu. V mìsíèním bodování vyhrál Vítek, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi a paní Staòkové. Vedoucí klubu M. Pecho
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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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou městu Hanušovice poděkovat za podporu akcí spolku K2 Hynčice, a to
nejen finanční.
V roce 2015 se uskutečnily - Dětské šibřinky, MDŽ aneb čaj o páté, Pohádkový les, Sportovní
odpoledne, Dýňování a Setkání s Mikulášem. Poslední akce v roce 2015 se zúčastnilo sto dětí v
doprovodu rodičů a prarodičů. Po celou dobu tohoto pozdního odpoledne děti bavila agentura Lena
plus. Děti si zasoutěžily, zatancovaly a po příchodu Mikuláše, anděla a čerta byly obdarovány balíčky.
Těší nás, že se naše akce líbí nejen dětem, ale i široké veřejnosti.
Vše nejlepší v novém roce 2016 vám přejí členové spolku K2 Hynčice.
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FLORBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR MĚSTA HANUŠOVICE“
Dne 6. listopadu 2015 uspořádal florbalový tým FBC Hanušovice v tělocvičně ZŠ turnaj „O POHÁR MĚSTA
HANUŠOVICE“. Hanušovičtí hráči si změřili své síly s týmy ZŠ Králíky, ZŠ Červená Voda, ZŠ Staré Město a ZŠ
Bohdíkov v kategorii mladší a starší žáci. Turnaj slavnostně zahájila starostka města Hanušovice paní Ivana
Vokurková, která věnovala domácím hráčům maskota pro štěstí.
Výsledky turnaje:
Mladší žáci: 1. ZŠ Králíky
2. ZŠ Červená Voda
3. FBC Hanušovice
4. ZŠ Staré Město
5. ZŠ Bohdíkov

Starší žáci: 1. ZŠ Staré Město
2. FBC Hanušovice
3. ZŠ Červená Voda
4. ZŠ Králíky

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě a celém průběhu turnaje - městu Hanušovice za finanční
příspěvek ve výši 15.428,- Kč, který byl použit na nákup dresů pro hráče FBC Hanušovice, poháry a medaile
pro vítěze, trenérovi panu Karlu Svobodovi, Nikole Šimekové a Ondřeji Kubíčkovi.
-dš
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SONS POMÁHÁ I V HANUŠOVICÍCH
Lidé se zrakovými problémy se najdou snad v každém koutu světa. Někomu pomůžou brýle nebo
kontaktní čočky, jinému operace. Ale co když ani tohle nepomáhá a špatný zrak vás omezuje
v každodenních činnostech? Právě proto byla založena SONS ČR, pomáhající osobám se zrakovým
handicapem.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Šumperk začala od dubna roku 2015
poskytovat poradenskou službu v Hanušovicích. Poradních dnů zatím využívali především členové
naší odbočky. Věříme, že se jí naučí využívat všichni potřební - poradenství je určeno lidem se
špatným zrakem, jejich rodinným příslušníkům i přátelům. Pro informace si můžete přijít do prostor
hanušovického Městského úřadu vždy každé druhé úterý v měsíci, od 10,00 do 14,00 hodin.
Kromě poradních dnů SONS do budoucna plánuje i pravidelné setkávání lidí v tzv. klubech. Zde si
budete moci vyměnit své zkušenosti a názory s ostatními, podílet se na společných různě zaměřených
aktivitách a dozvíte se důležité informace, které vám usnadní život.
Občané města Hanušovice se v říjnu 2015 zapojili také do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka.
Díky nim vybrala dvojice František Vyhnálek a David Kubík krásných 6 884 Kč a získali tak ocenění
za největší vybranou částku v Olomouckém kraji. Výtěžek podpoří speciální služby pro těžce
zrakově postižené v rámci celé ČR.
K tomuto úspěchu přispěla jistě i dubnová prezentace SONS v DK Hanušovice, která měla za úkol
seznámit školy i širokou veřejnost se životem lidí s různými stupni zrakového postižení a představit
služby, které mohou tito lidé využívat.
V příštím roce se na SONS můžete obrátit na poradních dnech 12. 1., 8. 2., a 8. 3. v Hanušovicích
nebo v jiné dny v naší kanceláři v Šumperku. Můžeme vám pomoci například při výběru
kompenzační pomůcky, s žádostí o radu nebo o pomoc s vyřízením vašich záležitostí, jak na úřadech,
tak v ostatních institucích.
SONS, oblastní odbočka Šumperk děkuje občanům Hanušovic i lidem z blízkého okolí za podporu a
těší se na vás v roce 2016.
Libuše Skálová
Renata Jandrtová
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