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Poradna pøi finanèních obtíích
Problematika pùjèek, dluhù, exekucí a následné potíe, které se k tìmto finanèním
záleitostem váí, jsou èasto pøíèinou fatálního krachu jedince, párù èi rodiny. Neutìšená finanèní situace èasto vede èlovìka k zoufalým èinùm souvisejícím s potencionální
hrozbou ohroení vlastního ivota èi zdraví, vedou k riziku páchání trestné èinnosti èi
obecnì k neomluvitelnému jednání vùèi lidem èi spoleènosti. Proto povaujeme za nutné upozornit obèany na monost jít se bezplatnì a zcela diskrétnì poradit, jak z této situace ven. Obèanské poradny øady neziskových organizací poskytují dluhové
poradenství, a to zcela zdarma. Samozøejmì existuje i øada komerèních spoleèností,
které nabízí oddluení, ale tato sluba je po prvotní konzultaci zpoplatnìna, a to v øádech tisícù korun. Proto bychom chtìli apelovat na obèany, aby vyuívali kvalifikovaných slueb poraden. Pro obèany Hanušovic a okolí pøichází v úvahu Obèanská
poradna spoleènosti Spoleènì – Jekhetane, o. p. s., která je dostupná v Šumperku. Pracovnice této spoleènosti pracují v rámci jiných sociálních slueb na Hanušovicku ji
delší dobu a mìsto má s touto instituci dobré zkušenosti. Proto vám rádi pøedáváme nabídku spoleènosti k vyuití slueb Obèanské poradny.
Obèanská poradna SPOLEÈNÌ – JEKHETANE, detašované pracovištì Šumperk je
v provozu od 1. 8. 2008. Poradna poskytuje své sluby osobám starším 18 let, obyvatelùm mìsta Šumperka a jeho okolí, kteøí se ocitli v tìké sociální situaci a neumí nebo nemohou ji sami øešit.
Náplní sluby je odborné sociální poradenství – informace, rady, aktivní pomoc a
asistence v oblasti sociální pomoci, dávek, pracovnì-právních vztahù, ochrany spotøebitele, bydlení, rodinných a partnerských vztahù, majetkoprávních vztahù a zejména
v oblasti finanèní a rozpoètové problematiky, kam spadá takté problematika dluhová,
co je nejèastìji øešená oblast dotazù, se kterými se klienti na poradnu obrací. Sluba
pomáhá klientùm v pøípadech, kdy nejsou schopni své závazky splácet, pracovník spoleènì s klientem hledá nejvhodnìjší øešení jeho situace - sníení èi odklad splátek, snaí
se o vyjednání nových splátkových kalendáøù, popø. spolupracuje s klientem na pøípravì a podání návrhu na povolení oddluení. V pøípadì potøeby pracovník pomáhá klientovi pøi sepsání návrhù, alob, opravných prostøedkù a dalších podání, které nevyadují
právní zastoupení (právní poradenství není poradnou poskytováno, právník zde není
k dispozici). Veškerá èinnost probíhá na základì aktivní spolupráce klienta s pracovníkem poradny. Poradenství (vèetnì spolupráce na pøípravì návrhu na povolení oddluení) je poskytováno bezplatnì, diskrétnì a nestrannì. V pøípadì zájmu má klient
monost vystupovat anonymnì.
V rámci dluhového poradenství je poradna ji nìkolikátým rokem zapojena v projektu „Finanèní gramotností proti dluhové pasti“. Projekt je realizován s podporou
ÈSOB, a. s., Poštovní spoøitelnou, a. s. a Magistrátem hlavního mìsta Prahy. Partnerem
projektu je Ministerstvo spravedlnosti ÈR. Díky zapojení v tomto projektu jsou poradny schopny poskytovat kvalitnìjší poradenství v dluhové problematice vèetnì pomoci
pøi podávání návrhu na povolení oddluení. Poradenství je poskytováno nezávisle na
partnerských bankách. Bliší informace k projektu je moné nalézt na webových stránkách http://www.obcanskeporadny.cz/projekty/.
(pokraèování na 5. stranì)
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Tøíkrálová sbírka 2016

Podìkování
Ve dnech 2.-10. 1. 2016 probìhla
v Hanušovicích Tøíkrálová sbírka.
Pøispìli jste èástkou 48 312,- Kè.
Dìkujeme vám, kteøí jste pøispìli, a
také koledníkùm za jejich pomoc pøi
obcházení s kasièkami.
Dìkujeme všem obyvatelùm lebu
za velice štìdré dary do charitní Tøíkrálové sbírky. Pøispìly všechny rodiny.
Vedoucí skupinky ve lebu,
Markéta Došková
Výnos Tøíkrálové sbírky je tradiènì
z nejvìtší èásti vìnován na podporu zámìrù pro lidi v nouzi na území ÈR. Jde o
rùzné formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postiením,
seniory, matky s dìtmi v tísni a pro další
jinak sociálnì potøebné. Sbírka má pøedem jasnì daná pravidla pro rozdìlení
výtìku.
Vìtšina vykoledovaných prostøedkù
zùstává v regionu, kde byly vybrány.
Pøedem jsou také stanoveny zámìry, na
které se v daném roce vybírá. Výnos
Tøíkrálové sbírky 2016 bude rozdìlen
na více ne osm set zámìrù.
Zhruba desetina výtìku je kadoroènì urèena na pomoc rozvojových
projektù do zahranièí (projekty na
udrení zdrojù obivy a vzdìlávání),
pøípadnì jako rezerva pro pøípad humanitárních katastrof (v roce 2015 šlo napøíklad o zemìtøesení v Nepálu,
Pákistánu a Afghánistánu).
více na www.trikralovasbirka.cz
František Felner,
koordinátor Tøíkrálové sbírky
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 30 - 16. 12. 2015
- schválila program 30. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
16. 12. 2015
- schválila Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení
vìcného bøemene - sluebnosti a smlouvu o právu provést stavbu IV-12-8011573
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k existenci inenýrských sítí v rámci stavby na pè. 1578/5
- vzala na vìdomí „Výzvu úèastníkùm øízení k seznámení
s podklady rozhodnutí“ ve vìci povolení stavby
- neschválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 1645/1
ostatní plocha v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k osazení
informaèních zobrazovacích panelù na dvou autobusových zastávkách
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
na èást pozemku pè. 866/2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ o povolení výjimky a doèasné odnìtí pozemkù plnící funkci lesa pro stavbu „Most na LC
Zámecká“
- schválila cenovou doloku pro rok 2016 – kalkulace pøedbìné ceny teplé vody a ústøedního topení a pøedpis záloh na rok
2016, kterou zaslala firma ENERGIE AG Sateza, a. s. Šumperk
- schválila pøihlášky na odbìr tepelné energie mezi firmou
Sateza, a. s. a mìstem Hanušovice
- schválila dodatky k nájemním smlouvám na uívání bytù ve
vlastnictví mìsta Hanušovice na období I. ètvrtletí r. 2016
- vzala na vìdomí informaci ohlednì postupu pøi likvidaci
Hanušovické obchodní, s. r. o.
- pøidìlila byt vel. 1+kk v obytném domì èp. 72 na ul. Hlavní,
Hanušovice
- schválila pøijetí dotace od Olomouckého kraje a schválila
Smlouvu o poskytnutí dotace na èásteènou úhradu výdajù pro
JSDH mìsta Hanušovice
- schválila darovací smlouvu, jejím pøedmìtem je dar na
rozvoj a podporu hasièské èinnosti JSDH
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na úpravu zevnìjšku pøi obèanských obøadech pro rok 2016 pro matrikáøky a
povìøené zastupitele vykonávat svatební obøady za mìsto Hanušovice
- povìøila tajemnici MÚ uzavíráním dohod o provedení práce a dohod o pracovní èinnosti za mìsto Hanušovice pro rok
2016
- stanovila celkový poèet zamìstnancù mìsta Hanušovice od
1. 1. 2016
- vzala na vìdomí informaci o zaslaném dopisu starostky
mìsta senátorovi ve vìci projednávání a schvalování novely
rozpoètového urèení daní
- vzala na vìdomí informaci ohlednì poadavku zajištìní
garáe pro záchrannou slubu na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 6 a zapracování rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky prosinec 2015
- vybrala firmu pro realizaci akce rozšíøení mìstského kamerového systému
- schválila pøijatí finanèního daru od spoleènosti ŠPVS, a. s.
Šumperk na aktivity pro dìti v MŠ Hanušovice
- schválila zadání dodateèných prací a prodlouení lhùty realizace pouze ve vztahu k tìmto vícepracím v rámci zakázky „Zateplení kulturního domu“
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podatelna@mu-hanusovice.cz

- schválila Dodatek è. 1 týkající se provedení dodateèných
stavebních prací nezbytných k øádnému dokonèení díla zakázky
„Zateplení kulturního domu Hanušovice“
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o poskytnutí slueb technického dozoru investora
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 31 - 11. 1. 2016
- schválila program 31. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
11. 1. 2016
- schválila ádost o souhlas s uitím znaku mìsta Hanušovice
pro vìdecké úèely
- rozhodla zaslat ádost o pøedloení znaleckého posudku ve
vìci vyuití pozemkù
- projednala problematiku parkování vozidel na ul. Zábøeská v okolí závodu Zetor Hanušovice
- schválila pojistné smlouvy o komplexním pojištìní vozidel
pøevedených z H. O., s. r. o. na mìsto Hanušovice
- schválila Dodatek è. 11 k pojistné smlouvì – pojištìní majetku mìsta Hanušovice
- schválila smlouvu o zajištìní provozu a údrby plynovodní
pøípojky k domu èp. 108 na ul. Hlavní
- schválila Dodatek è. 1 ke smlouvì o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace v poární ochranì
- vzala na vìdomí informaci o uvolnìní bytu /pokoje v domì
èp. 183 na ul. Hlavní
- schválila veøejnoprávní smlouvy è. 1-12 o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2016 na èinnost pro
spolky a organizace
- schválila naøízení mìsta Hanušovice è. 1/2016 „Trní øád“
- schválila zasílání finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice pøíspìvkové organizaci mìsta Hanušovice ZŠ a MŠ
Hanušovice v pravidelných ètvrtletních splátkách
- doporuèila zastupitelstvu mìsta ke schválení pøevedení
uivatelských práv k bytu na tøetí osobu a zveøejnìní zámìru na
úøední desce mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí vyjádøení VHZ Šumperk, a. s. k poadavku
doplnìní programu valné hromady
- vzala na vìdomí informaci ŠPVS, a. s. Šumperk ke stanovení cen vodného a stoèného pro rok 2016
- schválila finanèní èástku z rozpoètu mìsta Hanušovice na
zajištìní ceny na 13. Ples mìsta Hanušovice dne 22. 1. 2016
- schválila poskytnutí odmìny za zajištìní poøádkové sluby
na 13. Plese mìsta Hanušovice pro tøi èleny JSDH Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o probìhlých pracovních poradách k postupu pøípravy likvidace spoleènosti H. O., s. r. o.
- vzala na vìdomí plán práce pro rok 2016 finanèního výboru
zastupitelstva mìsta
- schválila ádost o ukonèení nájmu nebytového prostoru na
ul. Zábøeská
- uloila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout uvolnìný nebytový prostor na ul. Zábøeská
- schválila smlouvy o pøipojení odbìrného zaøízení k DSNN
k bytovým domùm
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
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Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích
4. èást

Léta 1950-1960
Na poèátku tohoto období byla zøízena samostatná poární devítka v horních Hanušovicích. Toto opatøení bylo uèinìno proto, e
v této èásti obce se nacházela pøeváná èást zemìdìlských usedlostí.
V roce 1951 došlo také ke zmìnì sloení výboru sboru, kde starostou se stal František Zácha, náèelníkem Josef Baslar, jednatelem Miroslav Smìšný a pokladníkem Jan Podhorný.
Velice dobøe si sbor vedl jak po stránce výcviku, tak i po stránce finanèní, kde stav v hotovosti k 31. 7. 1951 èinil 25 362,60 Kès.
Dále byl zøízen i pohøební fond ve výši 2 456 Kès. Z tohoto fondu byla vyplacena èástka 1 000 Kès pøi úmrtí Jaroslava Unzeitiga.
V èervenci byla také poøádána hasièská slavnost na høišti u sokolovny se závody. První i druhou cenu v této soutìi získala
drustva závodu Lenas. V tomto období zasahovalo hasièské drustvo u 6 poárù.
Podstatnou zmìnou ve vedení sboru byl rok 1953, kdy se pøedsedou stal Augustin Hošek. V tomto roce brzdily èinnost sboru
nejen osobní neshody, ale i stav techniky, protoe sbor se nacházel bez motorového vozidla. Vùz Renold pøebudovaný z nákladního
vozidla mìl špatný motor a vùz Steier vyl rovnì vadný, èasto neschopný jízdy.
Výsledkem hospodaøení je zùstatek pouze 8 867,02 Kès.
Rok 1953 byl bohatý na výjezdy k poárùm. Hoøelo v lesích mimo obec, a to celkem šestkrát. Dále v obcích Ostruná, Velká Morava, Vysoká, Horní Bohdíkov, Pekaøov a Nové Losiny. Vìtšinou se jednalo o hospodáøská stavení, pouze v Ostruné o hostinec.
V místì došlo ke dvìma poárùm, a to v tírnì a na pile. Èlenská základna èítala 87 èlenù, z toho 18 en a 18 ákù. Z toho poètu je v závodních sborech: Lenas - 31 èlenù, Lenas Holba - 17, Pivovar - 14, pila - 7 a místní sbor - 18.
Další zmìnou ve výboru byl rok 1954, kdy se pøedsedou stal Jan Bursa, velitelem Josef Mach a jednatelem i pokladníkem Jan
Podhorný.
Poèet èlenù poklesl ke konci roku na 60 muù a 17 en. Bohuel ani v tomto roce se nepodaøilo získat novou techniku a k poárùm
je sbor nucen pouívat nákladní auta, která jedou kolem. Shodou okolností se to vdy podaøilo.
Dne 9. 2. 1956 vznikl poár v pøádelnì Lenas Hanušovice, hoøelo skladištì a úplnì vyhoøelo. Hašení, jak udává kronika mìsta,
bylo velmi obtíné, za mrazu -26 °C voda úplnì zamrzala, take bylo nutné polévat støíkaèku horkou vodou.
V roce 1957 se ustálila èinnost sboru spolu s novým sloením výboru: pøedseda Jaroslav Klát, velitel Josef Mach, pokladník a jednatel Jan Podhorný. Èlenové výboru: Pavel Adam, Jan Klimeš, Ymrich Foltýn, František Slavík, Jiøí Adam, František Urban, Jan
Bursa, Rudolf Vosáhlo, Jaroslav Brázda. Stav èlenù byl pouze 32, z toho 1 ena. Bìhem roku došlo k 4 poárùm budov a 8 lesním
poárùm.
V roce 1958 se sbor koneènì doèkal a dostal pøidìleno vozidlo T 805 se støíkaèkou PS 8. V tomto roce se odstìhoval pøedseda
p. Klát a do této funkce byl zvolen Antonín Valenta.
Auto T 805 pøevzal do osobní péèe Josef Pyka, který byl po celá další léta a do své smrti výraznou postavou hasièského sboru.
V tìchto letech se zvýšil i zájem o poární ochranu, sbor mìl stále kolem 100 èlenù. (pokraèování pøíštì)
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Odpady kolem nás
4. díl

Hierarchie nakládání s odpady
Nakládání s odpady má svùj øád a pravidla. Pojïme se podívat na to, jakým zpùsobem v Èeské republice funguje odpadová
hierarchie.
Hospodaøení s odpady má pevnì dané poøadí, u kterého všeobecnì platí, e je daleko lepší pøedcházet vzniku odpadù nebo
jejich mnoství omezit ne hledat pouze cesty, jak odpady bezpeènì odstraòovat. Nakládání s odpady se øídí Rámcovou smìrnici o odpadech Evropského parlamentu a Rady.
Na první místo v nakládání s odpady se øadí pøedcházení
vzniku odpadù, následuje pøíprava k opìtovnému vyuití, poté
recyklace, a pokud odpad nelze dále jakkoliv recyklovat a
vyuít, tak putuje do zaøízení na energetické vyuití odpadù
nebo na odstranìní.
Pojïme se podívat na recyklaci odpadù, ve které se Èeská republika øadí ve srovnání s evropskými zemìmi na pøední pøíèky.
Napøíklad v recyklaci obalových odpadù si vedeme velmi dobøe. Roènì se u nás recykluje pøes 70 % všech obalù. Nejlépe
tøídíme plasty a papír.
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U slova recyklace se èasto pøidávají slova „materiálové
vyuití“. Materiálovým vyuitím odpadù se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadù, které lze
povaovat za druhotné suroviny. Tedy kdy nám napøíklad doslouí obal od PET lahve a my ji správnì vytøídíme, tak se tato
lahev recykluje buï opìt na PET lahev nebo se z ní vyrobí vlákno, které se pouívá na výrobu interiérù do aut nebo obleèení. To
je pøíklad materiálového vyuití.
Zásada recyklace (materiálového vyuití) spoèívá v preferenci recyklace odpadù kvùli velké úspoøe surovin a ke sniování dùsledkù jejich tìby. Druhým významným dopadem je
sníení spotøeby energie ve výrobních procesech.
Podstatou zásady je to, e kadý materiál, který lze zpracovat
v pùvodním výrobním cyklu a znovu pouít, by se mìl takto
zpracovat, èím se sníí spotøeba surovin i energie. Vrácení
pouitého materiálu do výroby stejnì kvalitního výrobku je nejlepší formou pøepracování druhotné suroviny.
Jiným typem recyklace je pouití materiálu pro nìco naprosto jiného, jako je napøíklad výroba zahradních lavièek z drcených smìsných plastù. Tím se redukují objemy odpadù urèené k
odstranìní.
Více informací naleznete na stránkách
http://www.jaktridit.cz/
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Pozvánka na 9. roèník divadelní pøehlídky ŠOKÁÈEK 2016
Tato akce, která má ji pevné místo v kulturních poèinech našeho mìsta, se uskuteèní ve dnech 19.-21. 2. 2016 v kulturním domì
ve Starém Mìstì. Letos bude ve znamení mládí, krásy a radosti. Soudím tak z pøihlášených souborù.
Jako tradiènì zaèínáme první pøedstavení v pátek 19. 2. od 19:00 hod. slavnostním zahájením. Po tomto nezbytném úkonu se na
našich prknech pøedstaví nový soubor, který jsme ještì nemìli monost vidìt na pøedcházejících pøehlídkách a to Divadlo Moravia
z Vápenné. Tento ansámbl si zvolil poøádnou „pecku“, pøestaví nám velmi známý muzikál situovaný do praské ètvrti Dejvice koncem 50. let. Mnozí ho jistì vidìli i v televizi v hlavní roli s Martinem Dejdarem. Tento film získal v roce 1993 Èeského lva. Jak moc
se ochotníkùm z Vápenné podaøilo pøiblíit k slavnému originálu, tak na to jsem, doufám, zvìdavý nejen já, ale i snad poèetné obecenstvo. Soubor pøijede opravdu v silném obsazení 35 uèinkujících, vèetnì kapely a taneèního souboru.
Sobotní ráno 20. 2. od 10:00 hod. velmi jistì zpøíjemní profesionální divadlo Sluneènice z Brna se svojí Hrou s pohádkou. Pøeneseme se do hudební školy, kde inspektor Rampepurïák Dlouhohøívý pøijde na kontrolu hodiny zpìvu, zazní zde velmi známé
melodie z pohádek a dìtských filmù Šílenì smutná princezna, Princové jsou na draka, Saxana, Tøi veteráni, Pyšná princezna a další.
Urèitì je na co se tìšit.
Sobotní odpoledne a veèer bude doslova divadelní smrští. Od 14:00 zahájí tento vydatný blok zábavy nám velice dobøe známé
Divadlo Václav z Václavova Anekdotami A. P. Èechova. Dvì jednoaktovky jsou hrou o škraboškách, které si nasazujeme pøed spoleèností i sami pøed sebou, o lidských vášních a koneènì o tom, e láska je nevyzpytatelná. Od 16:00 hod. se pøedstaví další nový
soubor a to DS Nezakopneš z Jeseníku. Ké by pøi nich opravdu štìstí stálo a nezakopli. Pøivezou k nám vdìènou komedii upravenou podle slavných filmù Škola základ ivota a Cesta do hlubin študákovy duše. Od 19:00 se nám pøedstaví další velice známý soubor a to SemTamFór ze Slavièína s komediální detektivkou Past na osamìlého mue. Èeká nás detektivní hra o ètyøech obrazech,
plná napìtí a zvratù s neèekaným rozuzlením. Závìr sobotního programu obstará ji také nìkolikanásobný úèastník a vítìz Šokáèkù
a to Divadelní soubor Q 10, Studio Divadla Drak z Hradce Králové s pøekvapením, které se nám pøedstaví pod názvem God doesn´t
like piccolo aneb piccolo se neøíká. Má to být podle protagonistù velká legrace, kterou mì v anotaci charakterizovali jako volný a
zcela nepøehledný sled situací, událostí a pozastavení bìného ivota, které spolu nemají absolutnì nic spoleèného. Tak a teï si
z toho nìco vyberte! Take nezbývá ne odloit spánek a osobnì se zúèastnit pøedstavení.
Nedìlní ráno 21. 2. od 10:00 bude dozajista pohádkové. Kumštýøi z Hradce Králové, vystupující pod názvem Q 10 (taková laboratoø divadla Drak) nás jistì potìší pohádkou pod sice klasickým názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký, ale v úplnì
novém kabátì. Není na škodu vzpomenout na jejich loòskou
pohádku „O velikém draku“ . To byla velká škola, jak takové
pøestavení pro dìti má vypadat. Ani je nenapadlo zlobit.
Vlastní dìj vhodný nejen pro dìti, ale i pro jejich rodièe, bude
zasazený do cirkusového prostøedí.
O konec pøehlídky se od 13:00 hod. postará DS Slovanský
tyátr Olomouc s klasikou „Naši furianti“. Poèetný soubor
mladých lidí pojal tento ji notoricky známý kus opravdu neotøele. Myslím, e všichni, co Stroupenického klasiku znají
skoro nazpamì, se budou opravdu divit.
Na závìr bych chtìl všem, co pøijdou, popøát dobou zábavu a tìm, co nepøijdou, vzkázat, e o moc pøišli. Protoe takovou prezentaci kvalitních ochotnických divadel ve tøech
dnech je mono zhlédnout jenom na Šokáèku!
Za DS ŠOK, Ruda Šmùla
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Poradna pøi finanèních obtíích
(dokonèení z 1. strany)
V pøípadì zájmu je slubu moné kontaktovat telefonicky na
èísle 725 101 815, e-mailem: poradna.sumperk@jekhetane.cz
èi osobnì na adrese Hlavní 13/3 v Šumperku (budova Slovanského domu, 2. patro) v rámci otevíracích hodin poradny:
Pondìlí
8.00-12.00 hod. pro neobjednané,
13.00-17.00 hod. pro objednané;
Støeda
8.00-12.00 hod., 13.00-15.00 hod. pro neobjednané;

Naše zdraví (47)
Podle Ovocnáøské unie ÈR jsou jablka hlavním druhem ovoce, které se u nás pìstuje. Mají nezastupitelné místo v našem jídelníèku. Dokonce ho 79 % dìtí øadí mezi nejoblíbenìjší druhy.
Sníme ho úctyhodné mnoství, roènì se ho jen na území ÈR
sklidí 140 000 tun. Populární rèení, e jedno jablko dennì je lepší ne sto doktorù, má rozhodnì pravdivý základ. Obsahují toti
velké mnoství vitamínu C a celou øadu antioxidantù, díky
vlákninì regulují trávení, èistí støeva, sniují cholesterol, bojují
proti infekcím a dokonce prý povzbuzují náladu. Z minerálních
látek v nich najdeme draslík, hoøèík, elezo, vápník, fosfor a
mangan. Pøíznivì se jeví i energetická hodnota: pouhých 237 kJ
ve100 gramech. Mají podle pranostik a lidových zvykù i èarovnou moc. Pokud jablko o vánoèních svátcích rozkrojíme a objevíme hvìzdièku, bude se nás celý rok dret pevné zdraví.
Na svìtì existují desítky rùzných odrùd. Liší se nejen barvou,
ale také dobou zrání nebo chutí. V našich obchodech najdete
kromì tradièních odrùd také ménì známé odrùdy (Red Delicious, Red Prince, Braeburn, Modi, Gala). Nìkteré se k nám
dováejí, moderní trendy ale doporuèují jíst co nejèastìji potraviny lokální produkce, tedy u nás pìstovaná jablka. Nejde jen o
ekonomické dùvody, ale pøedevším o ty zdravotní. Bìhem staletí konzumace urèitých plodin mìli lidé èas se na nì dokonale
adaptovat, co podle odborníkù sniuje výskyt alergických onemocnìní. Kromì toho není nutné plody chemicky pøipravovat
na dlouhý transport.

Ètvrtek
8.00-12.00 hod. pro objednané
Telefonické konzultace: ÈT 13:00–14:00, PÁ 10:00–12:00
Kontaktní osoba: Lenka Èermáková, DiS.
Veškeré informace o organizaci, vèetnì nabídky slueb, jsou
k dispozici na webových stránkách www.jekhetane.cz.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS a prevence kriminality

Pro naše zdraví je nejlepší schroupat jablíèko zasyrova, pokud mono ho neloupat, nebo právì ve slupce je nejvíce vitamínù. Existuje plno dalších moností, jak s jablíèky naloit.
Vylisovaný mošt chutná naprosto bájeènì vychlazený i horký.
Štrùdl èi obrácený jableèný koláè Tarte tatin si drí své pevné
místo na vrcholu mezi dezerty. Jablka mùeme oblékat do upanu, strouhat do zelí a do salátù, pøidávat do sendvièù, müsli i
sladkých kaší. Kombinace s jablíèky prostì neberou konce, a
kdy necháte rozbìhnout svoji fantazii, budou na vás èekat desítky zdravých, lahodných pokrmù. Nesmíme zapomenout ani
na calvados, povaovaného za vlastního bratra slivovice, který
také v umírnìném pouívání pùsobí jako lék.
Svou úlohu jablko sehrálo i v dìjinách. První pøíbìh vypráví
ji bible, kdy se stalo zakázaným ovocem. Eva podlehla hadímu
našeptávání, sama ochutnala ovoce ze stromu, další podala
Adamovi a následovalo vyhnání z ráje. Druhému pøíbìhu je ji
700 let. Tehdy švýcarský ostrostøelec Vilém Tell sestøelil lukem
jablko z hlavy vlastního syna. Podle povìsti svým fantastickým
výkonem zachránil sobì i svému synovi ivot. Tøetí, ji vìdecky
potvrzený skutek, se stal britskému matematikovi Isaacu Newtonovi na pøelomu 17. a 18. století. Popsal zákon všeobecné gravitace a vytvoøil tøi zákony pohybu, které se na tøi století staly
základem vìdeckého pohledu na svìt. Aza to vše prý mùe jablko padající ze stromu.
-hp

Vánoce v Domì peèovatelské sluby
v Hanušovicích
S vánoèním programem zavítali áci recitaèního krouku ve ètvrtek 17. 12. 2015
do Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích. Pìknì pøednesené básnì potìšily
pøítomné seniory a mnohé dojaly k slzám. Kulturnímu vystoupení pøihlíela i paní
starostka Ivana Vokurková a paní Eva Pospíchalová, které dìtem i vedoucí zájmového krouku podìkovaly za pøipravený program. ákynì byly potìšeny sladkou
odmìnou v podobì vánoèních balíèkù a chutnými tvarohovými buchtami, které pro
dìti upekla hodná paní Jablonèíková.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

Podìkování
Dne 16. 12. 2015 se v Domì s peèovatelskou slubou v Hanušovicích konala vánoèní besídka pro zde bydlící seniory. S pásmem
básnièek s vánoèní tematikou vystoupil recitaèní krouek ZŠ Hanušovice pod vedením paní uèitelky Vlaïky ídkové. Obyvatelé
domu si besídku uili a pøipravený program se jim moc líbil.
Dìkujeme touto cestou všem dìvèatùm a také paní uèitelce. Za pìkný výkon dostala dìvèata od nájemníkù domu sladkou odmìnu v podobì vánoèního balíèku. Pøíjemným pøekvapením byly tvarohové buchty peèené paní Jablonèíkovou.
Za mìsto Hanušovice, Eva Pospíchalová
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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

Koupím

starší pùllitry a tøetinky s nápisy Hanušovický leák, pivovar Pøerov,
Olomouc a další. tel. 732 170 454, sbìratel

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
„Koupím zemìdìlskou usedlost s vìtším
pozemkem (min. 5 ha). Tel. 734 622 739“

SK Silový trojboj Holba Hanušovice o. s. - Vezeme ètyøi medaile
4. mistrovství Èeské republiky v klasickém (RAW) silovém trojboji muù a en
Dne 16. 1. 2016 se v Lukovì okres Zlín konalo 4. MÈR v klasickém silovém trojboji bez podpùrných dresù kterého se zúèastnil i
náš závodník Lubomír Rùièka ve váhové kategorii nad 120 kg. Podal skvìlý výkon v trojboji (687,5 kg) a obsadil tak druhé místo.
Dále se mu podaøilo získat další tøi medaile za jednotlivé disciplíny, a to bronzovou za døep výkonem 230 kg, støíbrnou za mrtvý tah
výkonem 260 kg (od zlata ho dìlilo pouhých 2,5 kg) a nejcenìjší, zlatou za tlak v lehu výkonem 197,5 kg (tøetí nejlepší výkon celé
soutìe). Soutì probíhala v pìkném prostøedí sportovní haly v Lukovì za úèasti 52 závodníkù, z toho 21 en a 31 muù. Na soutìi
padlo i 28 národních rekordù. Na závìr bych rád podìkoval všem našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci únoru 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Anna Svobodová,
Drahomila Kuttlerová, Anna
Langerová, Anna Solomu, Marie
Vlachová, Jarmila Koòariková,
Jana Tomanová a Veronika
Kuèerová.
pánové Rudolf Lackoviè,
Miroslav Pagáè, Emil Kminiak,
Karel Hlaváèek, Antonín Vinkler,
Lubomír Kubíèek, Miloš Mucha a
Jaroslav Koòarik.
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

Vzpomínka
Dne 21. února 2016 vzpomeneme nedoité
57. narozeniny mého syna,
Karola Warenicha.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci
s rodinami.

Vzpomínka
Odešel jsi, jak osud si to pøál.
V našich srdcích a vzpomínkách zùstáváš dál.
Dne 2. února 2016 vzpomeneme 1. výroèí úmrtí
našeho syna, bratra, tatínka a dìdeèka,
pana Petra Crhy.
Dne 28. bøezna 2016 by se doil 55 let.
Stále vzpomínají maminka, sestra,
syn Petr a dcera Lucie s rodinami.

Vzpomínáme
Èas plyne, vzpomínky zùstávají.
Dne 3. 2. 2016 vzpomeneme 10. výroèí,
kdy nám odešel manel, tatínek, dìdeèek,

Vzpomínka
Od ivota pro sebe
jsi nic neádal,
vše jen pro své dìti, rodinu,
své zlaté srdce jsi nám dal,
ké Bùh odmìní
Tvou velkou lásky zásluhu.

pan Jiøí Fedák.
S láskou vzpomínají manelka, syn Martin
a dcera Anna s rodinami.

Vzpomínáme
„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 4. 2. 2016 vzpomeneme 8. smutného výroèí úmrtí
paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.

Dne 26. 2. 2016 vzpomeneme
nedoitých 86 let našeho
milovaného manela, tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka,
pana Karla Jablonèíka
z Hanušovic.
23. 3. 2016 vzpomeneme
10 let od jeho úmrtí.
Kdo byl milován, není
zapomenut.
Vzpomínají manelka Tonièka,
dcera a syn s rodinami.
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Vzpomínka
„Odešla jsi najednou, bez slùvka rozlouèení.
Tak náhle, e tìko je to k uvìøení…
To, e èas všechny rány zhojí, je jen pouhé zdání.
Stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.“
Dne 8. února 2016 si pøipomeneme 18. smutné
výroèí úmrtí naší maminky a babièky,
paní Vìry Pavelkové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do pøímoøského letoviska Torquay na jihu
Anglie. Toto ospalé mìsteèko by nikdo neznal, nebýt významné
rodaèky. Svìtlo svìta zde v roce 1890 spatøila autorka více ne
osmdesáti románù a her – Agatha Christie.
Agatha byla nejmladší ze tøí dcer a maminka Clarissa, typická
Anglièanka, dbala za pomoci guvernantky a babièky na vzornou
výchovu dívek. V šestnácti letech ji rodièe poslali do Paøíe, zdokonalit si francouzštinu a studovat hru na klavír a zpìv. Brzy zjistila, e tréma jí znemoòuje vystupovat pøed publikem, a právì
tehdy zaèala uvaovat o psaní. Moná ji k detektivkám pøivedlo i
to, e se sama dvakrát ocitla blízko smrti. Poprvé ještì jako mladinká dívka, kdy si vyjela sama na moøe a pøíliv ji zanesl do nedaleké jeskynì Beacon Cove. Nebýt rybáøe, který ji náhodou
objevil, svìt by o pozdìjší autorku bestsellerù pøišel. Podruhé se
rodina a pøátelé obávali o její ivot v dobì, kdy u byla známá.
Její auto bylo nalezeno ve stráni prázdné a tehdy šestatøicetiletá
Agatha zmizela beze stopy. Po jedenácti dnech ji poznali v jednom hotelu, kde se ubytovala pod cizím jménem. Své zmizení a
podivné jednání nikdy nevysvìtlila. Údajnì si nic nepamatovala.
K psaní detektivek ji ovšem mohla pøivést i práce v nemocnici,
kde pomáhala bìhem obou svìtových válek. Velmi dobøe se tím
pádem orientovala v lécích a jedech, zatímco v ostatních oborech se vdy radila s odborníky, aby se vyhnula nepøesnostem.
Na Štìdrý den 1914 se poprvé provdala za dùstojníka Archibalda. Mìli spolu dceru Rosalind. Válka a vojenské povinnosti
znamenaly dlouhá odlouèení a tak se manelství po ètrnácti letech rozpadlo. Jakmile se z rozchodu vzpamatovala, odjela s archeology do Orientu, kde poznala druhého manela Maxe

Mallowana, mladšího o patnáct let. Vzali se v roce 1930 a proili
spolu ètyøicet šest let. Agatha ho doprovázela na archeologické
výpravy, kde sbírala námìty pro svá slavná díla jako Smrt na Nilu,
Vrada v Orient-expresu a jiné romány. Spisovatelka byla veselé
povahy, mìla ráda humor, ráda vtipkovala. Na èasté jedovaté poznámky o velkém vìkovém rozdílu prý mìla vtipnou odpovìï:
„Mít za manela archeologa má jednu obrovskou výhodu. Èím
jsem starší, tím jsem pro nìj zajímavìjší.“ Christie zemøela
12. ledna 1976 ve vìku témìø 86 let v rodinné vile nedaleko Wallingfordu. Na venkovském høbitovì v Cholsey odpoèívá i se svým
manelem, který ji pøeil o pouhé dva roky.
V rodném mìsteèku se kadoroènì v záøí koná týdenní festival, který se celý toèí kolem slavné spisovatelky. Celoroènì je tu
zpøístupnìna tvz. stezka s jedenácti zastávkami spojenými s jejím ivotem. Tøeba v pøírodovìdném Torquay Museum má vyhrazenou celou místnost, v opatství Torre Abbey, kde byla pokøtìna,
si mùete prohlédnout její køeslo a psací stroj s rukopisnými poznámkami. Nahlédnout lze i do zátoky, kde se v jeskyni málem
utopila. V místním parku je vystavena busta, kterou tam v roce
1990, u pøíleitosti 100. výroèí narození, umístila spoleènì se
starostou dcera Rosalind.
ena, která vymyslela dva hrdiny detektivních románù – detektivy Hercule Poirota a sleènu Marplovou, napsala více ne
osmdesát her a románù. V poètu pøekladù ji pøedèila pouze Bible,
v mnoství prodaných výtiskù byl úspìšnìjší pouze William
Shakespeare.
-hp

Toulky po okolí

èást zbranì, soustruník zase vyfrézoval hlaveò, další udìlal zámek a stolaø vyrobil pabu. První muškety byly ale hroznì tìké
a hodnì na hrubo. Další u mìli tu správnou podobu. I tak váily
ètyøi kila. Kdysi to bylo a patnáct kilogramù. Mušketýøi prý nemusí mít zbrojní prùkaz, protoe ta není hodnocena jako støelná
zbraò. Podléhá ale tlakové zkoušce. Je otestována na a trojnásobný tlak a mnohem vìtší náplò støelného prachu, ne se dává
bìnì. A navíc mušketýøi pøi salvách míøí zásadnì, kvùli bezpeènosti, jak se øíká, „Pánu Bohu do oken“. V hlavni se toti
mùe spéct prach, a potom vyletìt a pøi míøení jiným smìrem by
mohl nìkoho zranit.
Skupina vystupuje na rùzných rekonstrukcích historických
bitev nejen u nás, ale i v zahranièí. Dále na pozvání navštìvuje
kulturní akce, kde pøevádí svoje umìní pøi ukázkách bojového
umìní, pøi nástupech a støelbì. Po vystoupeních ochotnì zájemcùm a hlavnì dìtem ukazuje svoje dobové uniformy, vybavení a
zbranì. Skupina si také zahrála v nìkolika dokumentech o tøicetileté válce, vystupovala i ve filmu Bathory reiséra Juraje Jakubiska. Tam hráli vojáky a jeden èlen skupiny si zahrál dokonce
roli soudce. Ve filmu nevystupovali ve svých uniformách, ale
dostali tìké èerné uniformy, k tomu dlouhé pláštì a pøilby. Pøi
natáèení scény bylo pøes tøicet stupòù, a tak si natáèení „poøádnì
uili“.
-hp

Sdruení pøátel historie Magna Moravia ze Šumperka se u
více jak deset let aktivnì vìnuje vojenské historii, pøedevším rekonstrukcím bitev z období tøicetileté války. Nìkolikrát také vystupovali na hanušovických Pivovarských slavnostech, kdy
doprovázeli koòský povoz s hosty a salvami z mušket vytváøeli
zvukovou kulisu pøi naráení slavnostního soudku.
Oblékají mušketýrské odìvy, které nosili vojáci obávaného
švédského generála Banéra, pøed ním se tøásly nejen celé Èechy a Morava. Jeho armáda se skládala z dobøe vyzbrojených,
odváných a hlavnì nièeho se neštítících oldákù. Velitel jim
vybral èervené uniformy proto, aby je odlišil od ostatních švédských vojsk. Sám generál tvrdil, e jeho vojáci nikdy nekrvácí,
nebo na jejích èervených uniformách není krev vidìt. A jak to
bylo s dnešním vybavením mušketýrù Magny Moravia? Nebylo
to prý sloité. Obleèení, boty i zbranì z té doby jsou detailnì popsány v historických knihách. Staèilo prý udìlat kvalitní støihy a
najít šikovnou švadlenu a uniformy byly na svìtì. Udìlat dobové støevíce podle nákresù dalo hodnì práce, ale šikovný švec
z Brna si s tímto problémem poradil. K výbavì patøí také historický prapor, který si nechali té ušít podle dochovaných dokumentù. Problémy mìla skupina s mušketami. V dnešní dobì
neexistují zbrojíøi, kteøí by podobné zbranì vyrobili. A tak pøišly ke slovu zlaté èeské ruèièky. Známý kováø udìlal kovovou
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Novoroèní pøání mìstu Hanušovice od pana prezidenta Miloše Zemana

Pøinese mi kouzelné vánoèní pøání povolání mých snù? aneb Poradenský den ve znìní:

„Kadý dìlá dobøe to, co dìlá rád.“
V pondìlí 21. prosince 2015 se uskuteènil v odpoledních hodinách v kabinetu výchovné poradkynì Základní školy a Mateøské
školy v Hanušovicích školy Vladimíry ídkové v rámci vánoèních charitativních dílen zamìøených na podporu vzdìlání afrických
dìtí Poradenský den ve znìní: „ Kadý dìlá dobøe to, co dìlá rád“ aneb „Pøinese mi kouzelné vánoèní pøání povolání mých snù?“
Na cestu za svým povoláním se vydali mladší i starší áci naší školy v doprovodu svých rodièù. Dìti z 1. stupnì si své budoucí povolání namalovaly pastelkami èi fixami a peèlivì ukryly do kouzelné krabièky s tím, e veškeré své pøedpoklady a talent budou smìøovat k dosaení svého vysnìného cíle. Po nìkolika letech, a opìt pohlédnou
zpìt do krabièky, mohou porovnat, jak se jejich plány vyvíjely èi mìnily. Výchovná poradkynì jim podala informace, na které støední èi vysoké škole by
mohly studovat, aby se jim touebné povolání podaøilo zrealizovat. Tyto informace doplnila ákùm 2. stupnì o obrázkovou dokumentaci v podobì letákù o
rùzných typech støedních škol, studijních a uèebních oborech i rùzných druzích
stipendií. Mladší áky zaujalo i kvarteto s obrázky rùzných typù povolání. Vánoèní melodie linoucí se celým kabinetem, hoøící svíèky ve svícnech i vùnì
kávy, kterou popíjeli rodièe malujících ákù, vytváøelo pøíjemnou atmosféru
blíících se Vánoc. 33 zúèastnìných dìti potìšil i malý vánoèní dárek, který
obdreli z rukou výchovné poradkynì.
Na další adventní setkání s áky naší školy a jejich rodièi se v pøíštím roce
2016 tìší Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy.
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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KLASIKA VIVA 2016
Cyklus koncertù KLASIKA VIVA zaèíná v roce 2016 ji svùj šestnáctý rok existence. Za tu dobu prošel nejen vývojem, ale našel
si v kulturním ivotì Olomouckého kraje své neotøesitelné místo. Koncerty se konají ve mìstech Šumperk a Jeseník, minimálnì jednou roènì také v obci Rapotín. Ji tradiènì spolupracujeme na zaèátku sezony v Šumperku s festivalem Preludium Aloise Motýla a
první ètyøi koncerty poøádáme spoleènì.
Spoleèným jmenovatelem koncertù v roce 2016 je barvitost a rozmanitost sahající od sólového vystoupení talentované laureátky
Praského jara, pøes vynikající výkon nejlepšího kvarteta v Èechách ve spojení s umìleckým pøednesem, krásu lidského hlasu v pìtinásobném podání a po virtuózní houslový koncert plný vášnì a emocí.
V pondìlí 1. února od 19.00 hod. v klášterním kostele v Šumperku bude cyklus zahájen spoleèným projektem vynikající èeské hereèky Valérie Zawadské a Dolealova kvarteta (momentálnì jedno z nejlepších èeských smyècových kvartet). Posluchaèi se mohou
tìšit na díla Josefa Haydna (který byl velkou inspirací pro èeského hudebního velikána Antonína Dvoøáka) a úryvky ze smyècových
kvartetù Antonína Dvoøáka „Slovanský" a „Americký". Bìhem veèera zazní výòatky z korespondence a ivotopisu Antonína
Dvoøáka.
Pøi následující koncertu v pondìlí 15. února si vychutnáme souhru lidských hlasù v podání vokálního kvintetu Ensemble Frizzante, který interpretuje evropskou svìtskou hudbu všech epoch a staletí. Soubor, který vznikl teprve nedávno na pùdì brnìnského Národního divadla, se ji nyní prezentuje mimoøádným smyslem pro propojování hlasù a pøedevším interpretací skladeb rùzných
období. Program koncertu má název „Poezie ve vokální hudbì“ a nabídne nejen vokální skladby ètyø rùzných epoch, ale té umìlecký pøednes Otakara Bláhy. Také tento koncert se v Šumperku uskuteèní v klášterním kostele od 19.00 hod. a následující den v úterý
16. února se mohou od 19.00 tìšit na tento koncert také v Kapli v Jeseníku.
Laureátka soutìe Praské jaro 2015 a vítìzka mnoha dalších hudebních soutìí, klarinetistka Anna Paulová se pøedstaví v pondìlí 29. února od 19.00 hod. v šumperském klášterním kostele. Za klavírní spolupráce Lukáše Klánského nabídne posluchaèùm program z dìl J. Brahmse, L. Bassiho, F. Chopina, B. Martinù a K. Husy.
Poøad Gipsy Fire - „gejzír nespoutané energie a strhující virtuosity“ v podání Pavla Šporcla a Gipsy Way Ensemble je ojedinìlý
projekt spojující houslové mistrovství našeho nejlepšího a nejádanìjšího houslisty souèasnosti, který nabídne skladby lidové
(úpravy písní rùzných národù), ale také vlastní tvorbu Pavla Šporcla èi skladby J. S.Bacha. Na tento mimoøádný projekt se mohou tìšit posluchaèi ve ètvrtek 17. bøezna od 19.00 ve velkém sále DK v Šumperku a v pátek 18. bøezna od 19.00 ve velkém sále IPOS
(Pentagon).
V pondìlí 18. dubna nabídne Klasika Viva v Šumperku koncert dechového kvinteta Moravia Quintet, souboru s mnohaletou tradicí, který je sloen výhradnì ze èlenù Moravské filharmonie Olomouc. V klášterním kostele v Šumperku se od 19.00 mùeme tìšit
na skladby èeských, nìmeckých a francouzských autorù.
Ve støedu 19. dubna od 19.00 hod. vystoupí v jesenické Kapli s projektem o Antonínu Dvoøákovi vynikající èeská hereèka Valérie
Zawadská a Dolealovo kvarteto.
Na duben také pøipravujeme koncert v Rapotínì. Termín není ještì pevnì stanoven, ale v jednání je vystoupení renomovaného
souboru Romberská kapela, který se zamìøuje na hudbu 16. století v Praze na dvoøe Rudolfa II. a v Èeském Krumlovì za vlady
Romberkù.
Kvìtnové koncerty nabídnou všem pøíznivcùm klasické váné hudby vystoupení cembalistky Edity Keglerové a sopranistky Ivany Bilej Broukové. Na programu zazní výbìr ze „Sbírky smíšených klavírních a zpìvních skladeb pro zkušené a nezkušené hráèe“
Jiøího Antonína Bendy. Celý cyklus byl v podání tìchto dvou umìlkyò vydán na podzim 2015 u spoleènosti Supraphon a nyní máme
monost ochutnat alespoò èást. Koncerty se konají v pondìlí 23. kvìtna od 19.00 hod. v klášterním kostele v Šumperku a v úterý 24.
kvìtna od 19.00 v Kapli v Jeseníku.
Na koncerty lze vyuít slevové „Karty Klubu pøátel Klasika Viva“ (sleva 20 Kè na nákup jedné vstupenky) èi novinku letošního
roku „Otevøenou vstupenku Klasika Viva“, která opravòuje k návštìvì dvou libovolných koncertù cyklu (vyjma koncerty Pavla
Šporcla).

Vstupenky budou také v prodeji v pokladnì Domu kultury Šumperk, MKZ Jeseník,
KKC Rapotín nebo online na www.klasikaviva.cz.

Omluva
omlouváme se za pozdní zveøejnìní pøíspìvku Výkonného výboru Klubu 60+ Hanušovice, z.s. , redakce Hanušovických novin
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Spolek K2 Hynčice ve spolupráci s Městem
Hanušovice Vás srdečně zve
na

Čaj o páté
aneb MDŽ
V sobotu 5. 3. 2016 v Domě kultury
v Hanušovicích, začátek v 17 hodin.
Vystoupí Mužoreti Skorošice – Tlupa
nezávislých tanečníků, k tanci
a poslechu hraje Twopopmusic
.
Občerstvení zajištěno,
vstupné 20,- Kč.

Spolek K2 Hynčice ve spolupráci
s Městem Hanušovice pořádá dne

13. 2. 2016

Dětské Šibřinky
Začátek v 15:00 hod., místo konání v DK Hanušovice.
Zvány jsou všechny děti v maskách pouze v doprovodu
rodičů, vstupné 20,-Kč.
O zábavu a program se postará agentura
Ivo Opletal - DĚTSKÉ AKCE
Občerstvení zajištěno, srdečně zvou pořadatelé
K2 Hynčice.

