HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2016

èíslo 10

roèník 22

cena 2 Kè

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

Investice a opravy ve mìstì
Váení spoluobèané,
chtìla bych vás informovat o opravách a investicích, které jsme od poèátku roku doposud zrealizovali a které bychom chtìli ještì do konce letošního roku uskuteènit.
Pøehled akcí :
- oprava podlah v ZŠ – výmìna dlaby na chodbách v I. patøe, èásteènì
v pøízemí (593.989,- Kè, firma L. Luík, Šumavská 6, Šumperk)
- rekonstrukce sociálního zaøízení v budovì ZŠ v pøízemí
(941.380,- Kè, firma Stavrel, s. r. o., Hanušovice)
- oprava oplocení pøed budovou MŠ
(601.370,- Kè firma L. Luík, Šumavská 6, Šumperk)
- výmìna oken a vchodových dveøí v domì è. p. 215, ul. Úzká a v domì è. p. 183,
ul. Hlavní (207.204,- Kè, firma Svìt oken, Vsetín)
- vydládìní prostoru pøed vstupem do tìlocvièny ZŠ
(Imos, a. s. Brno, formou sponzorského daru)
- oprava chodníkù na ul. Zábøeské a Na Holbì (1.450.790,- Kè, firma Sart, a. s.,
stavby a rekonstrukce Šumperk, ul. Unièovská 2944/1)
- oprava støechy domu è. p.108, ul. Hlavní Hanušovice (1.223.368,- Kè, firma
Pokrývaèství Novák, Hynèická, Hanušovice)
- oprava místních komunikací (ul. Sportovní, Výsluní, Hlavní – autobusová
zastávka) a mostù (Potùèník, ul. Údolní) (531.980,- Kè, firma Roadmedic, s. r. o.,
Pod Senovou, Šumperk)
- rozšíøení kamerového systému, (407.386,- Kè, dotace z Ol. kraje 80.000,- Kè,
firma BEScom Security, s. r. o., Praákova 226/6, Ostrava, Mariánské Hory)
- terénní úpravy zelených ploch ve mìstì, výsev trávy
- výsadba zelenì vèetnì mobiliáøe v prostorách víceúèelového høištì Holba
- doplnìní mobiliáøe ul. Zábøeská (podél opraveného chodníku)
- stavba místní komunikace ul. Jesenická, (14. záøí bylo vyhlášeno výbìrové øízení,
pøedpokládaná investice vèetnì pøeloky dálkového kabelu bude èinit cca
5,5 mil. Kè, realizace 2016/2017)
- stavba nového chodníku ul. Jesenická (akci øeší projekèní firma Cekr CZ, s. r. o.,
Projekce, inenýring, stavby, Mazalova 57/2, Šumperk, realizace stavby jaro 2017)
- doplnìníveøejného osvìtlenínatraseod nádraísmìremk podchodu pod elezniènítratí.
Do rozpoètu na letošní rok jsme
zaèlenili nemalé finanèní prostøedky na opravy a investice. Za
osm mìsícù se nám podaøilo udìlat mnoho práce a vìøím, e do
konce roku zvládneme zrealizovat
další, a to i pøes sloité, zdlouhavé
administrativní procesy a nespolehlivost dodavatelských subjektù.
Ivana Vokurková ,
starostka mìsta
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INFORMACE PRO
OBÈANY
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
KRAJÙ V ROCE 2016
Prezident republiky vyhlásil volby
do zastupitelstev krajù v 13 krajích Èeské republiky dne 6. kvìtna 2016 svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonù pod èíslem 138/2016.
Volby do zastupitelstev krajù se konají ve dvou dnech, v pátek 7. øíjna od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
8. øíjna 2016 od 8:00 hodin do 14:00
hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území Èeské republiky.
-mú

Obèané Hanušovic díky
tøídìní odpadu nejen
šetøí stromy, ale také
vyhráli pamìtní lípu.
(pokraèování na 3. stranì)

Oznámení pro obèany
Mìsto Hanušovice oznamuje obèanùm, e je mono se pøipojit na hlavní
kanalizaèní sí pro odvádìní splaškových vod. Podmínky pro pøipojení kanalizaèní pøípojky jsou dány
Šumperskou provozní vodohospodáøskou spoleèností, a. s. Postup pro pøipojení kanalizaèní pøípojky naleznete na
http://www.hanusovice.info/. Souèástí
je i objednávka kontroly kanalizaèní
pøípojky, kterou naleznete opìt na
http://www.hanusovice.info/. ádosti o
pøipojení vyøizuje Šumperská provozní
vodohospodáøská spoleènost, a. s., provoz vodovodù Hanušovice. - mú
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Jednání è. 48 - 22. 8. 2016
- schválila program 48. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
22. 8. 2016
- vzala na vìdomí vydání souhlasu mìsta Hanušovice ve vìci
povolení èásteèné uzavírky silnice è. II/446 z dùvodu realizace
stavby „Zárubní zdi“
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení èásteèné uzavírky“
Odboru dopravy MÚ Šumperk, silnice II/446 v dobì od 22. 8.
2016 do 30. 11. 2016
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ve vìci
povolení úplné uzavírky silnice è. III/44645 Vikantice–Branná
v termínu od 7. 9. 2015 do 30. 11. 2016
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ve vìci
povolení úplné uzavírky silnice è. II/312 Hanušovice–Králíky
dne 17. 9. 2016
- schválila uzavøení smlouvy se spoleèností na základì výsledku poptávkového øízení ve vìci oprav nìkterých èástí místních komunikací v Hanušovicích (ul. V Zátiší, Sportovní,
Údolní, Potùèník)
- schválila realizaci akce opravy støechy na objektu èp. 108
ul. Hlavní, Hanušovice, vybranou firmou na základì poptávkového øízení a zároveò schválila výjimku ze zadávání veøejné zakázky v návaznosti na smìrnici è. 5/2012, o zadávání veøejných
zakázek malého rozsahu mìsta Hanušovice
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na uívání bytu Dodatkem è. 1., èp. 428, Potùèník
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na uívání bytu Dodatkem è. 9 v domì èp. 246, Hanušovice
- schválila ukonèení nájemního vztahu dohodou v domì èp.
359, Potùèník
- schválila cenovou nabídku, na základì poptávkového øízení, na provedení návrhu stavby a projektové dokumentace pro

povolení stavebních úprav se zmìnou uívání stávajícího objektu na pozemku pè. 319 v kú. Hanušovice
- schválila zpracování ádosti o dotaci v rámci IROP, výzva
30, rozvoj sociálních slueb
- schválila uzavøení smlouvy o dílo s vybranou firmou na akci
„Hanušovice, sídlištì Holba – chodníky, I. etapa“ na základì výsledku výbìrového øízení
- schválila uskuteènìní vánoèního koncertu dámské valašské
cimbálovky Radhoš dne 26. 11. 2016 v kostele sv. Mikuláše
v Hanušovicích
- schválila uskuteènìní akce „Zahájení adventu 2016 – rozsvícení stromu v Hanušovicích“ dne 2. 12. 2016
- uloila informovat o novelizaci zákona è. 200/1990 Sb., o
pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù
- vzala na vìdomí Zprávu o prùbìhu likvidace Hanušovické
obchodní, s. r. o. „v likvidaci“
- vzala na vìdomí Zápis z Valné hromady spoleènosti Vodohospodáøské zaøízení Šumperk, a. s. ze dne 27. 6. 2016
- vzala na vìdomí informaci ve vìci podané ádosti o zøízení
pøístøešku v eleznièní stanici Hanušovice na II. nástupišti
- schválila vyuití výjimky dle èl. 3.1 Dodatku è. 2 ke smìrnici è. 5/2012, o zadávání veøejných zakázek malého rozsahu
mìstem Hanušovice, a to z dùvodu øešení havarijní situace v pøízemí budovy ZŠ Hanušovice (samovolné zvednutí èásti podlahy) - schválení smlouvy o dílo s dodavatelem sluby
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení

Upozornìní pro obèany a fyzické osoby oprávnìné k podnikání nebo právnické osoby
Sankce v oblasti odpadového hospodáøství
Odkládání odpadu mimo místa k tomu urèená je klasifikováno jako zneèišování veøejného prostranství, dle zákona è. 200/1990,
o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a to pøímo v § 47/1d. Za tento pøestupek je mono uloit blokovou pokutu na místì a
do 1.000,- Kè. Následnì ve správním øízení je moné uloit pokutu do výše 20.000,- Kè.
Dle Zákona è. 185/2001 Sb., O odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, § 66 odstavec 1. pokutu do výše 300 000 Kè uloí
obecní úøad fyzické osobì oprávnìné k podnikání nebo právnické osobì, která vyuívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištìno vyuití nebo odstraòování odpadù v souladu s tímto zákonem.
-mú
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Obèané Hanušovic díky tøídìní odpadu nejen šetøí stromy,
ale také vyhráli pamìtní lípu
V èervnu byli v Olomouci ocenìni zástupci nejlepších mìst a obcí Olomouckého kraje v tøídìní odpadù za rok 2015. Mezi nimi
nechybìli zástupci mìsta Hanušovice, kteøí kromì jiných ocenìní získali také pamìtní strom - lípu srdèitou. Ta byla v záøí vysazena
na køiovatce ulic Hlavní a Zábøeská (u viaduktu). Díky pamìtní plaketì bude lípa pøipomínat nejen skvìlé umístìní v soutìi O keramickou popelnici, ale také to, e tøídìní odpadù šetøí pøírodu.
Jen za rok 2015 bylo toti díky
tøídìní odpadù v celé Èeské republice uchránìno 25 km2² pøírody a k tomu neuvìøitelných
1 900 000 stromù. Jen v Olomouckém kraji pak lidé díky tøídìní odpadù ušetøili 134 000
stromù a 1,7 km2² pøírody. Právì
proto se rozhodla poøádající Autorizovaná obalová spoleènost
EKO-KOM, a. s. odmìnit všech
osmnáct ocenìných obcí vysazením pamìtních stromù, které budou pøipomínat odpovìdnost
jejich obèanù.
-mú
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Ohlédnutí za školním rokem 2015/16
Hodnocení školního roku na I. stupni
V loòském školním roce áci 1. stupnì vzornì reprezentovali hanušovickou školu jak na veøejnosti (napø. Rozsvícení vánoèního
stromu, Ukliïme Èesko), tak na mnoha soutìích (zejména dopravní, sportovní, Eurorebus a další vìdomostní soutìe). Spolu se svými
uèitelkami uspoøádali pro své rodièe a pøátele školy velice zdaøilé vánoèní a velikonoèní dílny. V rámci výuky navštívili Mìstskou
knihovnu v Hanušovicích a divadlo v Šumperku. áci 2. a 3. roèníkù
absolvovali plavecký výcvik v Šumperku. Také pøímo ve škole probìhly vzdìlávací akce (etické dílny, beseda o mozku aj.). Oslavili
jsme spoleènì Mikuláše sportovní dráhou a masopust jsme ukonèili
karnevalem v tìlocviènì. Celý rok dìti dostávaly v rámci projektu
Ovoce a zelenina do škol ovocné balíèky ze šumperské firmy MK
Fruit. Školní rok zakonèily dìti oblíbenými školními výlety, na které
rády vzpomínají, a ji se tìší na další akce, které probìhnou i v letošním školním roce.
Za 1. stupeò zapsala Mgr. Dagmar Pìnièková

Hodnocení školního roku na II. stupni
Nový školní rok pøišel opìt rychleji, ne jsme si pøáli, a tak je èas ohlédnout se za tím minulým – co vše se na druhém stupni podaøilo zorganizovat a kterých akcí jsme se zúèastnili.
Hned v záøí jsme vyuili pøíznivé poèasí a vìnovali jsme se turistice – šesté a sedmé roèníky se zúèastnily exkurze na Králický
Snìník a ti nejstarší, osmáci a devááci, vyrazili na Pradìd. Pro áky devátého roèníku zorganizovala výchovná poradkynì PaedDr.
Vladimíra ídková spoleènì s tøídní uèitelkou deváté tøídy Mgr. Pavlou Rulíškovou celou øadu exkurzí k místním podnikatelùm
nebo firmám. Také se spoleènì zúèastnili pøehlídky støedních škol Scholaris 2015 v Šumperku. Rodièe ákù 8. a 9. roèníku mìli
monost setkat se se zástupci rùzných støedních škol a uèiliš pøímo na naší škole.
V listopadu tøída VII. A pøipravila pro prvòáèky akci v tìlocviènì na téma Halloween, áci hudebního a recitaèního krouku pøispìli k vánoèní atmosféøe svým vystoupením na akci Rozsvícení vánoèního stromu ve mìstì. Devááci pro své spoluáky na druhém stupni pøipravili turnaj ve vybíjené, který probìhl pøed vánoèními prázdninami.
V lednu byly pøíznivé snìhové podmínky, a tak se mohl uskuteènit povinný lyaøský kurz pro áky sedmého roèníku poøádaný ji
tradiènì ve støedisku X-Park Františkov u Branné. Na jaøe se áci naší školy spoleènì se svými uèiteli zapojili do celostátní akce
„Ukliïme Èesko“. áci sedmého roèníku byli dvakrát v Šumperku v kinì Oko na zemìpisných programech o východní Africe a
také o státì Peru a pro šesáky tøídní uèitelé zorganizovali exkurzi do Brna.
Nìkteøí áci druhého stupnì reprezentovali naši školu v rùzných soutìích sportovních, vìdomostních, ale také v soutìi recitaèní nebo dopravní. A do krajského kola se podaøilo postoupit ákùm ve vìdomostní soutìi Eurorebus. Velkého úspìchu dosáhl ák
naší školy Jan Koláèek, který získal 4. místo v krajském kole matematické soutìe Pythagoriáda.
Seznam rùzných akcí, pøednášek a exkurzí není samozøejmì úplný. Je toho hodnì, èeho se áci v uplynulém školním roce se svými uèiteli zúèastnili nebo co spoleènì pomohli uskuteènit. Bez spolupráce a iniciativy ákù i uèitelù by jednotlivé akce na 2. stupni
asi neprobìhly! Proto chci kolegùm a ákùm podìkovat za zdárný prùbìh všech akcí a popøát jim hodnì nápadù a elánu do nového
školního roku.
Za 2. stupeò zapsala Mgr. Anna Láníková
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník
Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Martina Mrázková, tel. 739 074 663

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.

Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou
maximálnì 250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE

Prodám, popø. pronajmu
v Hanušovicích byt 3+1 v panelovém domì na Zábøeské ulici.
Byt je ve ètvrtém patøe bez výtahu, dùm je zateplený a po celkové rekonstrukci.
Volný ihned, cena podle dohody.

Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2

Tel. 608 304 842, 583 231 709

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Koupíme zavedený rodinný penzion, nejlépe na horách. Tel.: 603 202 143

Obsluha zaøízení
na tváøení kovù
Náplò práce:
- obsluha a seøízení tváøecího víceoperaèního lisu
- údrba strojního zaøízení, vè. údrby nástrojù
- kontrola dílù

Poadujeme:
- støední odborné vzdìlání (vyuèen)
- technické znalosti (ètení ve výkresech)
- spolehlivost, odpovìdnost, samostatnost

Nabízíme:
- práci na plný úvazek
- jednosmìnný provoz
- 4 týdny dovolené
- firemní benefity
- nástup moný ihned
- mzdové rozpìtí od 15 000 do 22 000 Kè/mìsíc
Kontakt:
Firma NET – KOVO, s. r. o.,
Nádraní 309, 788 32 Staré Mìsto,
Široká Jana, Chytková Jana, telefon: 583239340,
e-mail:
jana.siroka@net-kovo.cz,
chytkova@net-kovo.cz.

Vykoupím
motocykly znaèky
JAWA ÈZ 90-350
pojízdné i nepojízdné,
náhradní díly.
Vykoupím i cross Japan CR,
RM-YZ-KX,
starší modely, vraky.
Budu rád
za kadou nabídku.
Tel.: 608 670 341
email:
peta.kurecka@seznam.cz
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Naše zdraví (55)

Jubilea
V mìsíci øíjnu 2016 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Eva Svobodová, Marie
Hanáková, Marie
Aschenbrennerová a Ivana
Vybíralová;
pánové Ernest Bandy, Ladislav
Polách a Rostislav Smutný.
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

Podìkování
Rádi bychom podìkovali za vaši úèast
na sbírce pro Diakonii Broumov, pøi které se vybralo cca 50 pytlù a 50 „banánových“ krabic šatstva, dále nìkolik kusù
kuchyòského vybavení - vaøiè, nádobí.
Marie Felnerová

Máme tu podzim, zahrádkáøi a pìstitelé ovoce mají úrodu „pod støechou“. Týká se
to i oblíbeného ovoce, o kterém málo z nás ví, jak je prospìšné pro náš organizmus. Budete pøekvapeni, nebo se jedná o obyèejnou hrušku.
Na naší planetì roste více jak 3 000 odrùd. Nìkteré z nich se mùou pochlubit velmi
dlouhou historií, nebo si na nich pochutnávali naši pøedkové u dávno pøed naším letopoètem. V øecké mytologii byly zasvìceny bohyním Héøe a Afroditì, nejznámìjší
øecký básník Homér dokonce hrušku pojmenoval „darem od bohù“.
Støednì velká hruška v sobì ukrývá i pøes svou sladkost pouhých 450 kJ. Tato pomìrnì nízká energetická hodnota jí otevírá cestu do jídelníèku, po nìm se výraznì nepøibírá na váze. Navíc dobøe pøemìòuje cukry na energii, take nás dovede rychle
zbavovat únavy. Nezanedbatelný je také fakt, e dokáe z tìla odstraòovat jedovaté látky. Hrušky je umìjí èásteènì neutralizovat a z tìla vyluèovat tìké kovy jako olovo,
rtu nebo kadmium. Schopnost detoxikace a proèišování však není zdaleka jediný
zdravotní benefit. Odvar z hrušky se v lidovém léèitelství doporuèuje pøi všech chorobách spojených s horeèkou. Dále toto ovoce díky vysokému podílu vody a vlákniny
èistí støeva a pomáhá pøi zácpì, otocích a také pøi odvodòování organizmu. Obsahují
té sodík, mìï, zinek, vápník i fosfor a také významné mnoství draslíku dùleitého
pøi poruchách srdeèní èinnosti. Pøedstavuje se i jako zdroj boru, který mùe tìlu pomoci udret vápník, tolik potøebný pro naše kosti. Kyselina listová, zastoupená ve velkém
mnoství, je zase nesmírnì potøebná v tìhotenství pro vývoj nervového systému plodu. Z hrušek získaný vitamín C se øadí k antioxidantùm, které vítá imunitní systém.
Další prospìšné vitamíny, „béèka“, se koncentrují tìsnì pod slupkou, plody proto radìji neloupeme. Podle odborníkù zase hrušková šáva zpevòuje stìny cév a pùsobí
moèopudnì. Pøíznivì ovlivòuje i èinnost luèníku a aludku.
Malým pøekvapením pro nás konzumenty je i fakt, e se hrušky øadí mezi hypoalergenní potraviny. Jde skuteènì o ovoce zpùsobující minimum alergických reakcí, znamená to tedy, e ho mùe jíst kadý bez rizika zdravotních komplikací. Navíc obsahují
málo kyselin, to je èinní i vhodnou souèásti stravy pro kojence, kteøí pøecházejí z kojení na bìnou stravu.
(pokraèování na 7. stranì)

Toulky po okolí
Dnes to bude v dlouhodobé historii našich novin poprvé, kdy
se podíváme na letištì v Šumperku. Bude to proto, e právì na
nìm 3. záøí probìhly oslavy kulatého výroèí – 70 let zaloení
místního aeroklubu.
Poèátky létání se zde datují k roku 1923, kdy letìl nìmecký
pilot s vìtronìm Vampyr z Vysoké hole v Jeseníkách. Let málem
skonèil tragicky, nebo aviatik zøejmì kvùli nedostatku zkušeností nezvládl svùj stroj a zøítil se do lesa. Naštìstí vyvázl jen
s lehèím zranìním. Koncem tøicátých let pak šumperský obchodník Fritz Schuster dokonce stanovil èeskoslovenský rekord
v délce letu vìtronì. Startoval a pøistál na Vysoké holi, která byla
oblíbeným místem pro starty bezmotorových letadel. Ve vzduchu strávil 3 hodiny a 35 minut. K útlumu letectví v Šumperku
pak logicky došlo bìhem 2. svìtové války. Po válce byla vìtšina
leteckých nadšencù nìmecké národnosti odsunuta, a tak se musela obnovit základna lidmi, kteøí osídlovali bývalé Sudety. Ji
v roce 1946 se tak dala dohromady nová parta, je mìla jako
koníèka létání. Podaøilo se jim na úøadech vyjednat zábor pozemkù pro letištì. Poté postavili první hangáry a klubovnu. Zaèátky byly krušné, s létáním zaèali na kluzácích, které dostávali
do vzduchu pomocí gumového lana. Kluzáky byly nedokonalé a
tak se spíše jednalo o nìkolikavteøinové plachtìní se skoky.
Všechny náklady si èlenové hradili ze svého. Situace se zlepšila
po vzniku Svazarmu, kdy byly aerokluby èásteènì dotovány
z prostøedkù státu. Pøesto si spoustu práce dìlali èlenové sami,
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navíc si klub také pøivydìlával pøidruenou výrobou souèástek.
Finanènì byl tedy aeroklub zajištìn. Problémy ale byly s kádrováním pilotù. Nemohl tøeba létat kadý. Staèilo, aby mìl uchazeè pøíbuzné v zahranièí, nebo mìl „špatný kádrový profil“, a
pilotní prùkaz nedostal. Mnoho se té zmìnilo po roce 1968,
kdy øada èlenù emigrovala. Èlenové jejich rodin a blízcí známí
pak mìli také problémy se na letištì dostat. Situace se razantnì
zmìnila po roce 1989. Došlo k rozdìlení majetku, protoe letadla a vše kolem nich do té doby patøilo Svazarmu. Kadý aeroklub je pak pøevzal do majetku. Nastaly však problémy
s financemi. Dotace od státu skonèily. Naštìstí díky vybudované základnì bylo na èem stavìt. V souèasné dobì jsou peníze
z pronájmù, èást tvoøí jako døív èlenské pøíspìvky, peníze klub
získává i z letù pro veøejnost, od sponzorù. Peníze nìkdy pøijdou
i jako dotace od mìsta nebo kraje. Šumperskému aeroklubu se
tedy daøí, a proto není divu, e svým rozsahem èinnosti patøí do
desítky nejlepších klubù v zemi.
A co mohli na letecké oslavì diváci vidìt? Lety historických
letadel Antonov An 2, L – 200 Morava, Z – 137 Èmelák, Z – 226
Zlín, Zlín 42 a 43, Cesnu 172, pøedváleèný Boeing PT – 17 a další historické stroje. Nechybìly ani seskoky parašutistù, paragliding, lety vírníkù i vícevlek kluzákù. Nejvìtší atrakcí pro diváky
pak byla ukázka leteckého souboje replik letadel z 1. svìtové
války a starty historických kluzákù pomocí gumového lana.
-hp
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Cestování po Evropì
Tak jako minulý mìsíc navštívíme Itálii a povíme si pár zajímavostí o ostrovì Sicílie, leícím pouhé ètyøi kilometry od jiního
cípu italské pevniny.
Sicílie je ostrov vulkanického pùvodu, jeho rozloha je 25 000
km ètvereèných a ije tam více ne 5 milionù obyvatel. První prokázané osídlení je datováno do tøetího tisíciletí pøed naším letopoètem. Postupnì se tam vystøídaly rùzné kmeny a národy. Své
stopy zde zanechali Øímané, Øekové, Španìlé, Kartaginci, Peršané, ale i Normané, Byzantinci, Vandalové a další.
Hlavním mìstem je Palermo, které zaloili v 8 století pø. n. l.
Fénièané. Za centrum mìsta je povaována køiovatka Quatro
Canti (Ètyøi kouty) kvùli ètyøem zaobleným rohùm budov ozdobených fontánami a sochami. Nedaleko odtud pak stojí slavný
kostel sv. Katalda, který je charakteristický tøemi kupolemi typickými pro arabskou architekturu. K zajímavým stavbám ve mìstì
jistì patøí místní katedrála Duomo. Je to vlastnì komplex, který
sluèuje nìkolik stavebních slohù. Uvnitø katedrály se zachovaly
císaøské a královské krypty, krásná socha Panny Marie èi urna
s relikviemi sv. Rozalie, patronky mìsta. Je zde také velké
mnoství fontán. Tu nejznámìjší nazývají Pretoriánská. Je
podle místních obyvatel nejkrásnìjší, nebo je celá obklopena
obdivuhodnými sochami.
V hlavním mìstì ostrova ije témìø 700 tisíc obyvatel. Tomu
odpovídá i hustota provozu.
U nás se nedorozumìní na silnici øeší vztyèeným prostøedníèkem, nadávkami, pìstmi, nìkdy i baseballovou pálkou. Na Sicílii

se tyto pøípady øeší vdy v klidu, s úsmìvem a bez asistence policie.
Ostrovany z velké èásti iví turistický ruch. V sezonì v nìm
pracuje kadý ètvrtý Sicilan. K návštìvníkùm jsou vdy vstøícní a
ochotní. Na jednu vìc jsou však velmi hákliví, a tou je místní povìstná mafie. V tìchto záleitostech zde dodnes platí jedna zásada: „Cosa nostra“ je naše vìc a cizincùm do toho nic není. Jsou
ale místa, kde o mafii mluví otevøenì a která na legendách slušnì
vydìlávají. Je to tøeba vesnice Corleone, kde se narodil Don Vito
Corleone, vlastním jménem Vito Andolini, fiktivní postava bestselleru Maria Puza – Kmotr, kterou ve filmu ztvárnil Marlon Brando. Nebýt mafie a filmu, nikdo by o malé vesnici nevìdìl. Dnes
turistický ruch významnì pøispívá do obecní pokladny.
Velkou tradici tu má i tìba soli a zdejší solivary jsou také velkým lákadlem pro turisty. Na památku si tady mùe kadý pytlík
opravdové moøské soli koupit. Samozøejmì za mnohem vyšší
cenu ne v obchodì.
A na závìr si povíme o sicilském klenotu. Je jím v mìsteèku
Monreale místní katedrála. Leí na svahu hory Monte Caputo a
patøí mezi nejvìtší dochované památky normanské architektury
na svìtì. Kromì své velikosti a krásy je pozoruhodná také tím, e
je v nìm umístìno na 6 500 metrù ètvereèných mozaik, na které
bylo pouito 2,5 tun zlata.
-hp

Pomáháme ji více ne 15 let
Naše organizace Podané ruce – osobní asistence vznikla v roce 2001, letos tedy slavíme
ji 15. výroèí. Pùsobíme v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Poskytujeme slubu osobní asistence pro lidi s omezenou sobìstaèností (ta mùe být omezena vìkem, onemocnìním nebo postiením). Více ne stovka osobních asistentù a asistentek
naší organizace pomáhá lidem s vìcmi, které by zvládali sami, kdyby toho byli schopni (napø. hygiena, stravování, chod domácnosti, doprovod k lékaøi, do školy, za kulturou apod.). Klienti díky jejich pomoci mohou zùstat v domácím prostøedí, mohou se
více zapojit do bìného ivota, zùstat v kontaktu s okolním prostøedím. Slubu poskytujeme a 24 hodin dennì, 7 dní v týdnu, podle potøeby konkrétního klienta a také
podle aktuálních personálních a finanèních moností naší organizace.
Pokud má nìkdo zájem o osobní asistenci, poskytneme mu nejprve veškeré informace, které se slubou souvisí, navštívíme klienta v místì, kde bude asistence probíhat, dohodneme cíle sluby, èasový prùbìh a jiné podrobnosti. Slubu osobní
asistence je moné hradit z pøíspìvku na péèi.
Nakonec pár zajímavých èísel: Za patnáct let pomohly Podané ruce témìø 1900
klientù. V posledních letech máme roènì prùmìrnì 350 klientù. Deseti klientùm poskytujeme slubu ji více ne 13 let, z toho dvìma od poèátku existence naší organizace.
Další informace o naší èinnosti a kontakty najdete na našich webových stránkách www.podaneruce.eu .
Kontaktní osoba – Bc. Kateøina Fajstlová, tel. 777 011 745.
Bc. Jana Marková

Naše zdraví (55)
(dokonèení ze 6. strany)
Hrušky pojídáme vìtšinou syrové, dají se i vaøit, péct, dusit,
pouívají se do sladkých pokrmù i do kombinací s masem nebo
sýry. Ve zdravé kuchyni se také pouívají v rukolovém salátu
s pár kapkami medu. Hospodyòky je po staletí pøidávají do ko-
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láèù a buchet, v poslední dobì se ale objevují v kombinaci s kuøecím masem a s oøechy, a u v teplé úpravì, nebo v podobì studeného salátu.
Nejvìtším producentem hrušek je Èína, velké procento spotøeby pochází z USA. Nejtìší hruška byla vypìstována v Japonsku, plod odrùdy Atago váil 2,948 kg.
-hp
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Zahájení školního roku v SOUo Králíky s novým øidièským trenaérem
Støednímu odbornému uèilišti opravárenskému v Králíkách se podaøilo získat finanèní zdroje na poøízení nového øidièského trenaéru, který nám dodavatelská firma pøedala do uívání na konci srpna. Proto jsme mohli tuto moderní simulaèní techniku zapojit
do výuky budoucích øidièù z øad našich ákù ihned po startu nového školního roku, kdy se rozbíhají nové výcvikové kurzy a ta to zaøízení jsou vyuívána nejvíce.
Výuka autoškoly má na našem uèilišti dlouholetou tradici, nebo je jednou z mnoha oblastí odborné pøípravy ákù našeho stìejního, velice praktického, uèebního oboru Opraváø zemìdìlských strojù. Výcvikem v naší autoškole pøipravujeme áky na øízení
nejen osobních vozidel skupiny B, ale díky výjimce pro pøípravu ákù na budoucí povolání, i na ovládání traktorù a nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 tuny. Zvládnutí nároèných úkonù spojených s øízením všech tìchto typù vozidel je podmínìno kvalitní pøípravou ákù hned v samém zaèátku výcviku, èemu nové výukové zaøízení nespornì významnou mìrou pøispìje. Nový øidièský
trenaér s oznaèením AT-208 VRT umí díky obrazu pøenášenému soustavou monitorù navodit
uivateli, který sedí na místì øidièe s reálnými ovládacími prvky pouitými z vozu Škoda Fabia,
dojem skuteèné jízdy ve vozidle. V uivatelské nabídce trenaéru lze volit oblasti výcviku, který
je veden formou pokynù hlasového elektronického instruktora s moností zobrazení hodnocení
prùbìhu cvièení. áci se tak mohou postupnì zdokonalovat v dílèích úkonech souvisejících s øízením vozidla, jako je napøíklad práce s pedály, volantem, nácvik øazení a pouívání rùzných
ovládacích prvkù, ale i v souhrnných èinnostech spoèívajících v simulaci jízdy na cvièišti, v obci
a mimo obec, ve mìstì s hustým provozem, na dálnici, a to za rùzných klimatických podmínek a
profilù vozovky, vèetnì øešení rizikových situací, o které není na našich silnicích nouze.
Pøi porovnání konvenèních trenaérù z osmdesátých let minulého století, na
kterých naše výuka probíhala doposud, s tímto moderním simulátorem urèeným
k nácviku øízení vozidla nelze ne konstatovat, e výrazný technologický posun
jednoznaènì pøináší obrovský skok v kvalitì výuky jak pro áka, tak i v práci instruktora výcviku.
Závìrem bych rád touto cestou podìkoval všem, kteøí se by jen nepøímo zaslouili o to, e se k nám toto zaøízení dostalo, a zároveò chci vyjádøit své pøesvìdèení, e se nám v dohledné dobì podaøí získat ještì minimálnì jeden takový
simulátor.
Karel Málek, SOUo Králíky

Informace z Blogu Hanušovice
Na naše blogu najdete informace a fotografie z pøednášky zakladatele Klubù zdraví, autora kuchaøek a poradce zdravého ivotního stylu Romana Uhrina - „Rovnováha ve výivì“, která se uskuteènila v úterý 13. 9. 2016.
Ptaèí setkání - v pátek 14. 10. 2016 v 13.30 hod. se uskuteèní pro dìti hudebnì-nauèné odpoledne, které bude tentokrát zamìøené
na naše ptaèí kamarády. Dozvíme se o ivotì ptáèkù, bude vlaštovèí soutì, kreslení a také hudba, pohyb a nìjaké zdravé zobání.
Akci poøádáme ve spolupráci se školou, se SPOLEÈNÌ-JEKHETANE a mysliveckým kroukem. My u se tìšíme, a co vy?
V záøí nám skonèila Letní inspirace, pøíspìvky budou vystaveny v místní knihovnì a na naší vývìsce u pošty. Jsou také k vidìní
na našem blogu.
Nové téma od øíjna, na které mùete zasílat svoje pøíspìvky, bude Co nás tìší a co nám dává radost. Mùete zasílat fotografie,
kresby, inspirace. Pøíspìvky opìt rádi zveøejníme a vystavíme v knihovnì a na vývìsce. Zakonèení probìhne v prosinci na Vánoèním setkání v DK Hanušovice a kadý úèastník dostane zajímavou kníku.
Na blogu najdete také informace o naší turistické vycházce Raškovský okruh a seznámíme vás s pøírodní rezervací Na Hadci.
Pøipravujeme reportáe se zajímavými lidmi, a tak se mùete seznámit s jejich ivotními pøíbìhy. Tentokrát se vypravíme za panem Jankù. Tìšíme se na vás a vaše pøíspìvky, radek88@centrum.cz, http://blog hanusovice,
Radek Kamler

Nové oplocení na tenisových kurtech
Na konci mìsíce srpna 2016 probìhla kompletní rekonstrukce oplocení tenisových kurtù. Velký dík patøí všem, kteøí se nároèných prací zúèastnili…!!!
- ps
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Z èinnosti SK Hanušovice a SPV Hanušováèku
Mölkky, kubb, crossminton a ringo
V mìsíci èervnu si v rámci dìtského dne vyzkoušelo nìkolik desítek úèastníkù netradièní hry - mölkky, kubb, crossminton a ringo. Ve høe mölkky se uskuteènil také turnaj o zajímavé ceny. Nejstaršímu úèastníkovi bylo 76 let, nejmladší úèastnici, která se dokonce umístila mezi nejlepšími tøemi, bylo 5 let.
Umístìní ve finále:
1. Hana Ovoldíková
2. Matyáš Poprach
3. Denisa Ovoldíková
Souèasnì byla vyhlášena soutì ve víceboji
pro aktivní úèastníky dìtského dne. Jeden z úèastníkù, který absolvoval celý víceboj, tzn. všechny
ètyøi disciplíny, mohl získat jako hlavní cenu
crossmintonový (speed badmintonový) set. Nakonec mezi 22 úèastníky musel rozhodnout los. A
nejšastnìjší byla Denisa Ovoldíková.
Ti, kteøí si chtìjí crossminton vyzkoušet nebo
pravidelnì hrát crossminton nebo badminton,
mají tuto monost i v zimì v rámci pravidelných
hodin v tìlocviènì. Další informace na jiném místì HN. Letošní mistrovství republiky v crossmintonu se uskuteèní v nedìli 6. 11. 2016 v Ostravì,
v rámci kterého se prùbìnì a ve stejné hale bude
konat turnaj pro zaèáteèníky. Take ideální pøíleitost nìco „okouknout“ a hned vyzkoušet. Hanušoviètí hráèi budou obhajovat z loòského
mistrovství ÈR jeden titul mistra ÈR, jeden titul
vícemistra a jedno ètvrté místo.
Další a jedineènou pøíleitostí vidìt skvìlý
crossminton je finálový turnaj Nations Cupu, který se ÈR podaøilo pro letošní rok získat. Bude se
konat 8. 10. 2016 v Brnì v hale Sprint, ul. Sportovní 2a (vedle stadionu Za Luánkami).
Nations Cup je mezinárodní soutì smíšených
národních týmù, obdoba tenisového Davis cupu èi
spíše ménì známého Hopmanova poháru. Tato
soutì je koncipována jako celosvìtová. Celá
soutì probíhá ve dvou fázích. Nejdøíve ve skupinách, kde se bojuje systémem kadý s kadým.
Vítìz kadé skupiny potom postupuje do finále.
Skupiny se tvoøí podle teritoriálního principu v 7
oblastech. Z kadé oblasti vzejde jeden úèastník
finále. Ti jsou doplnìni o tým poøadatelské zemì a
o finalisty pøedešlého roèníku, co dává dohromady maximálnì 10 úèastníkù. Svou úèast u potvrdily týmy Chorvatska, Nìmecka, Lotyšska, Polska a Slovinska.
V Brnì budou tedy 8. 10. 2016 k vidìní top svìtoví hráèi. V pìtièlenném týmu bude mít své zastoupení i hanušovický crossminton.
Podrobnosti o akcích, turnajích, pravidlech a dalších zajímavostech
na www.crossminton.cz

Volejbalové debly
Po jarním turnaji devatenáctého roèníku turnajù ve volejbalových smíšených deblech pokraèuje série podzimními turnaji v nedìli
2. 10. 2016 a v nedìli 20. 11. 2016 v tìlocviènì ZŠ Hanušovice. Pøihlášky pøedem na e-mailech hanusovacek@seznam.cz nebo
skhanusovice@seznam.cz. Úplnou novinkou je monost úèasti dvou muù, z nich jednomu není povoleno útoèit ani hrát míè nad
úrovní sítì. Monost úèasti tak získávají i bývalí volejbalisté se zdravotním omezením.
- pod
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Louèíme se s prázdninami – Olympiáda 2016 v Hanušovicích
Ji druhý roèník akce s názvem „Louèíme se s prázdninami“ pøipravila pro dìti, rodièe a všechny obèany mìsta obecnì prospìšná
spoleènost SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s., ve spolupráci s mìstem Hanušovice. Letošní roèník se nesl v duchu olympijských
her.
Zábavné odpoledne plné netradièních olympijských disciplín se konalo v úterý 30. srpna 2016 na fotbalovém høišti v Hanušovicích, které pro tuto pøíleitost poskytl FK Hanušovice. O veškeré zázemí a technickou podporu pøi realizaci akce se postaral pan
Vlastimil Kubíèek, kterému tímto velice dìkujeme za ochotu a bezproblémovou spolupráci.
Jakých soutìí se tedy mohly dìti zúèastnit? Velice oblíbenou disciplínou byla pro dìti takzvaná „Slack line“, jedná se o speciální
lano napnuté ve vzduchu, po kterém dìti pøecházely z jednoho konce na druhý, a moc se jim to líbilo. Dìti byly velmi šikovné, nìkteré nepotøebovaly ani asistenci dospìlého. Další z disciplín, o kterou byl mezi dìtmi velký zájem, byla støelba ze vzduchovky, o její
zajištìní se postarali zástupci sportovnì-støeleckého klubu AVZO Hanušovice. Letos poprvé si dìti mohly vyzkoušet také lukostøelbu. Pro fanoušky rychlé jízdy byl pøipraven slalom na kolobìkách.
Ty nám pro toto odpoledne zapùjèila firma KOSTKA – Kolobka,
s. r. o., které tímto dìkujeme. Z tradiènìjších disciplín si dìti mohly
vyzkoušet chùzi na chùdách èi fotbalový slalom zakonèený støelou
na branku. Asi nejvìtším hitem letošní olympiády však byly bumper
balls od firmy Bumper Ball Game, která nám na celé odpoledne zapùjèila 6 velkých nafukovacích koulí, ve kterých se dìti mohly do
sytosti vyblbnout. Akdyby toho ještì dìti nemìly dost, mohly se vyskákat buï na trampolínì, nebo na skákacím hradu, obì atrakce byly
dostupné po celé odpoledne.
Bohatý byl také doprovodný program. Zájemci, kteøí chtìli
zkrášlit své oblièeje nìjakou vychytanou malùvkou, se tìšili z malování na oblièej. A tak nám po høišti pobíhaly nejen „obyèejné“ dìti
školního èi pøedškolního vìku, ale mezi nimi i Spider-man, princezna Elsa z Ledového království, Hello Kitty a nespoèet tygøíkù,
motýlkù, koèièek a dalších zvíøátek a pohádkových postavièek.
Po celé odpoledne se o hudební doprovod starala šumperská
hudební skupina Gipsy Lucka a Boban, která celou akci obohatila originálním ivým vystoupením a zhostila se i úlohy DJ.
Kromì hudebního vystoupení se úèastníci akce mohli tìšit
také z vystoupení taneèních skupin dìtí z Nízkoprahového zaøízení pro dìti a mláde SPOLEÈNÌ-JEKHETANE z Ostravy,
dìti pøedvedly své schopnosti z oblasti hip hop a street dance.
Celá akce se uskuteènila za finanèní podpory Úøadu vlády
ÈR v rámci projektu SPOLEÈNÌ v Hanušovicích 2016 z programu Prevence sociálního vylouèení a komunitní práce. Finanènì a organizaènì se na realizaci této akce podílelo také
samotné mìsto Hanušovice, za co mu patøí velký dík. Roli koordinátora pøevzala obecnì prospìšná spoleènost SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s., která se ji nìkolik let aktivnì
podílí na rozvoji aktivit smìøujících k prevenci sociálního vylouèení ve mìstì. Na zajištìní prùbìhu celé akce se podílelo
také nìkolik dobrovolníkù z øad obèanù mìsta, aktivních rodièù a zástupcù subjektù pùsobících ve mìstì, jim všem patøí
velké díky za èas a energii, kterou sami dobrovolnì vynaloili k tomu, aby pro dìti pøipravili hezké rozlouèení
s prázdninami a ukázali tak, e mají zájem o dìní v obci
a e se chtìjí podílet a zapojit do rozvoje ivota ve mìstì.
Celkovì se akce zúèastnilo kolem 300 lidí. Dìti si za
své sportovní výkony odnesly balíèek s odmìnou a nefalšovanou olympijskou medaili. Dìkujeme všem, kdo
jste pøišli, a vìøíme, e jste si hanušovickou olympiádu
2016 uili a budete na ni rádi vzpomínat. Máme bohatou
fotogalerii, fotky mùete zhlédnout buï na internetových stránkách mìsta Hanušovice, na blogu http://hanusovice.casd.cz/, nebo osobnì v mìstské knihovnì èi
na nástìnkách ve škole.

Za SPOLEÈNÌ – JEKHETANE, o. p. s.
Lenka Richterová,
za mìsto Hanušovice Eva Pospíchalová

Nový seriál na pokraèování
V nìkolika následných èíslech bude na pokraèování
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