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

Váení spoluobèané,

PROJEKT EUROKLÍÈ
Váení spoluobèané, ráda bych vám dnes pøedstavila zajímavý
mezinárodní projekt, který pøipravila pod záštitou Ministerstva
dopravy ÈR a Asociace krajù ÈR Národní rada osob se zdravotním postiením ÈR. Jedná se o Euroklíè, který ji více ne ètvrt
století pomáhá zdravotnì omezeným lidem ve vyspìlých státech
Evropy a který koneènì také dorazil do Èeské republiky.
Euroklíè zajišuje osobám se sníenou pohybovou schopností
rychlou a dùstojnou dostupnost veøejných sociálních a technických kompenzaèních zaøízení (napø. WC, výtahù, plošin apod.),
které jsou osazeny jednotným Eurozámkem. Tento Eurozámek
tedy zajišuje, e se do tìchto prostor po celé Evropì dostane
kadý dritel speciálního klíèe. V ÈR je takto osazeno ji kolem
850 míst, vìtšinou na úøadech, nádraích, èerpacích stanicích, obchodních centrech apod. Databáze všech tìchto míst je dostupná
na www.euroklic.cz a je pravidelnì aktualizována.
Proè takový projekt vùbec vznikl? Vycházelo se z pøedpokladu, e osoby se zdravotním postiením a malé dìti potøebují ke
své hygienì rychle dostupné, èisté a pøíjemné prostøedí, co
prostor uzavøený Eurozámkem zajistí. Systém zpøístupní takové
zaøízení pouze tìm, pro nì je urèeno, není urèeno pro širokou veøejnost, brání jeho zneuívání èi zneèištìní.
Kdo a jak mùe získat Euroklíè v místních podmínkách?
Euroklíè mùe získat kadý dritel prùkazu TP, ZTP a ZTP/P,
diabetik, stomik, onkologický pacient, èlovìk trpící RS, Parkinsonovou chorobou a nìkterými závanými støevními a moèovými
onemocnìními a ještì øadou dalších nemocí. Lze si o nìj poádat
na poboèce Úøadu práce v Hanušovicích, u paní Šárky Kurkové,
nebo na Mìstském úøadì v Šumperku, odboru sociálních vìcí, ul.
Lautnerova 1, u paní Zuzany Müllerové. Pro rodièe s malými dìtmi do tøí let je moné si klíè zapùjèit prostøednictvím Mateøských
center. S sebou na úøad budete potøebovat pouze obèanský prùkaz
a prùkaz osoby se zdravotním postiením. Pro ty, kteøí prùkaz
OZP nemají, bude do „Evidenèní karty klíèe“ napsáno, e patøí do
nìkteré cílové skupiny.
Pokud se podíváme na místa v rámci Olomouckého kraje, která
ji jsou Eurozámkem osazena, jde napø. o budovu Hlavního
nádraí v Olomouci, Galerii Šantovka, Výstavištì Flora, OBI
Olomouc, Globus Olomouc, Centrum Haná Olomouc, Polikliniku SPEA Olomouc, RC Olomouc, OSSZ Šumperk, eleznièní
stanice Jeseník i Šumperk, eleznièní stanici ve Starém Mìstì a
jiné. Tato místa jsou oznaèena výraznou samolepkou s oznaèením
„EUROKLÍÈ“.
Po dlouhé dobì je to opìt jeden vynikající nápad, jak pomoci
zdravotnì handicapovaným lidem v dùstojném bytí na tomto svìtì.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS na Hanušovicku

OZNÁMENÍ
Dne 15. 3. 2016 v dobì od 9:00 do 14:30 hodin se v budovì
Mìstského úøadu Hanušovice uskuteèní pro obèany konzultaèní
den pracovníkù finanèního úøadu pro Olomoucký kraj, územní
pracovištì Šumperk, v rámci podávání pøiznání k dani z pøíjmù
-mú
fyzických osob za rok 2015.
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ke dni 31. 12. 2015 ukonèila svoji èinnost Hanušovická
obchodní, s. r. o. Majetek mìsta Hanušovice, který spravovala tato spoleènost, je od 1. 1. 2016 ve správì Odboru správy
majetku a slueb MÚ Hanušovice. Tento odbor komplexnì
zajišuje správu rozsáhlého a rùznorodého majetku ve vlastnictví mìsta Hanušovice, tj. zajišuje právní a vìcnou formu
jeho nabývání. Dále se pak zabývá jeho pronájmem, zastavováním, prodejem a jinými formami disponováním s tímto
majetkem.
Adresa:
Mìsto Hanušovice
Mìstský úøad Hanušovice
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice
Kontaktní osoby:
Ing. Oldøich Mikoláš
vedoucí odboru správy majetku a slueb
• ivotní prostøedí, • silnièní hospodáøství
mob.: +420 734 753 988
tel.:
+ 420 583 034 439
e-mail: mikolas@mu-hanusovice.cz
Jan Langer
referent odboru správy majetku a slueb
• investièní akce
• veøejné zakázky
• správa Domu kultury, internetových stránek mìsta, veøejného
osvìtlení, veøejného rozhlasu a vozového parku odboru
mob.: +420 603 579 163
tel.:
+ 420 583 034 433
e-mail: langer@mu-hanusovice.cz
Vítìzslav Féllinger
referent odboru správy majetku a slueb
• správa vodovodù a kanalizací
• správa a provoz budov, bytových domù, bytù a nebytových prostor v majetku mìsta Hanušovice
• pronájem pozemkù ve vlastnictví mìsta Hanušovice
• zajištìní odchytu zvíøat
mob.: +420 737 649 548
tel.:
+ 420 583 231 248
e-mail: fellinger@mu-hanusovice.cz
Zlatava Muroòová - zahradnice, úklidové práce
Miroslav Oriòák - dìlník
Karel Zdráhala – dìlník
(pokraèování na 6. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Jednání è. 32 - 25. 1. 2016
- schválila program 32. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
25. 1. 2016
- uloila domluvit termín schùzky s odborem dopravy MÚ
Šumperk ohlednì nového dopravního znaèení
- na návrh tajemnice MÚ jmenovala vedoucím Odboru správy majetku a slueb MÚ Hanušovice ing. Mikoláše
- schválila Smlouvu o odchytu toulavých psù na území mìsta
Hanušovice
- schválila vyplacení odmìny kronikáøce mìsta Hanušovice
za zpracování údajù roku 2015 do mìstské kroniky
- schválila vyplacení odmìny za zpracování pøíspìvkù do
Hanušovických novin v r. 2015 (Cestování po Evropì, Toulky
po okolí, Naše zdraví)
- neschválila uzavøení veøejnosprávní smlouvy pro výkon
pùsobnosti speciálního stavebního úøadu ve vìcech místních
komunikací
- schválila pøijetí úèelové neinvestièní dotace na výdaje
JSDH Hanušovice v roce 2016
- rozhodla o pøidìlení bytu (místnosti) v domì èp. 183 na ul.
Hlavní.
- schválila Smlouvu o nájmu nemovité vìci – pronájem pozemku pè. st. 1162, zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice
- schválila ádost o provìøení skuteènì pronajaté èásti pozemku pè. 2259 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 2259 na úøední desce mìsta Hanušovice
- doporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
zveøejnit oznámení zámìru prodeje spoluvlastnického podílu
mìsta Hanušovice 25/100 na pozemku pè. st. 519, zastavìná
plocha a nádvoøí
- schválila, aby mìsto Hanušovice jako vlastník komunikace
vydalo souhlas ke zvláštnímu uívání komunikace è. 1b, ul.
Školní pro uloení elektrického vedení
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení vodoprávního øízení
k odstranìní ÈOV pro èp. 92 a 1 v Hanušovicích
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení nakládání s vodami
a povolení vrtané studny na pozemcích pè. 475, 285 a st. 62 v kú.
Potùèník
- schválila ukonèení Smlouvy o nájmu è. 5/2013 o pronájmu
pozemku pè. 870/3 v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení Smlouvy o nájmu è. 1/2014 o pronájmu
pozemku pè. 1689 v kú. Hanušovice
- schválila ádosti o krátkodobé pronájmy prostor v Domì
kultury v Hanušovicích
- schválila Smlouvu o pøipojení k distribuèní soustavì na dodávku elektøiny - odbìrné místo Hanušovice, Hlavní 108
- schválila Smlouvu o dodávce vody è. 1 a è. 2 – Potùèník
- schválila Smlouvu a její pøílohu na servis výtahu v domì èp.
72 na ul. Hlavní
- neschválila ádost o pøepis odbìrného místa na dodávku
zemního plynu k bytu v domì èp. 115 na ul. Hlavní
- schválila dodatky smluv pro rok 2016 o poskytování knihovnických, informaèních a metodických slueb v místních a
obecních knihovnách støediska Hanušovice
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- povìøila sociální pracovnici, aby jménem mìsta Hanušovice podepsala ádost o pøíspìvek na výkon sociální práce formou
dotace ze státního rozpoètu na rok 2016 prostøednictvím aplikace OKnouze/OKsluby
- schválila Smlouvu o dílo na údrbu programového vybavení evidence nemovitého vybavení
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Jednání è. 33 - 8. 2. 2016
- schválila program 33. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
8. 2. 2016
- schválila ádost o pronájmu èásti pozemku pè. 870/3 zahrada v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 870/3 v kú. Hanušovice na úøední desce mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o odvolání spoleènosti SLEZAN
Frýdek-Místek, a. s. proti rozhodnutí o uloení pokuty
- schválila Smlouvu o zmìnì subjektu leasingové smlouvy
po pøevedení èinností z H. O., s. r. o. na mìsto Hanušovice
- schválila Smlouvu o dodávce vody è. 3 pro èp. 78 v Potùèníku
- schválila Smlouvu o provádìní servisní èinnosti na ÈOV u
èp. 37 na ul. Habartická
- schválila uzavøení smlouvy o dílo na vypracování ádosti o
získání finanèních prostøedkù z dotace (na zakoupení evakuaèního vozidla pro JSDH Hanušovice)
- povìøila vedoucího odboru právy majetku a slueb podepisováním smluv o nájmu DK Hanušovice za mìsto Hanušovice,
v pøípadì jeho nepøítomnosti referenta odboru
- rozhodla o pøidìlení nebytového prostoru na ul. Zábøeská,
Hanušovice
- Hanušovice schválila poskytnutí individuální dotace a uzavøení veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu
mìsta Hanušovice na rok 2016 na podporu èinnosti spolkù a organizací
- schválila zpracování dokumentace pro podání ádosti o èerpání dotaèních prostøedkù – „Program efekt“ na úsporu energie
(veøejné osvìtlení v místních èástech Hanušovic) a zpracování a
podání ádosti o èerpání dotaèních prostøedkù
- schválila ádost o poskytnutí úlevy z poplatku za pronájem
DK Hanušovice na akci dne 19. 2. 2016
- vzala na vìdomí informaci o konání a skladbì programu 8.
zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 7. 3. 2016
v 16:00 hodin v DK Hanušovice
- vzala na vìdomí informace ve vìci pokraèování v jednání ve
vìci poadavku výstavby garáe pro Zdravotnickou záchrannou slubu Olomouckého kraje
- vzala na vìdomí informaci o konání pøednášky v DK Hanušovice týkající se vyuití dotace na nákup nového kotle (kotlíková dotace)
- vzala na vìdomí zápis z Valné hromady VHZ Šumperk, a. s.
- schválila Dodatek è. 1 ke Kupní smlouvì na odbìr PHM
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
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Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích
5. èást

Léta 1960-1970
V tìchto letech plnili hasièi svùj hlavní úkol chránit státní i soukromý majetek pøi poárech a ivelních pohromách.
Drustvo hasièù zasahovalo v roce 1960 u šesti lesních poárù a u pìti poárù budov a stohù. Pøi tìchto záchranných pracích se
zúèastnilo celkem 138 èlenù. Èlenové odpracovali pøi údrbì techniky 241 hodin a na veøejných akcích 292 hodin. Dále se zapojili
do zemìdìlských prací, kde odpracovali 384 hodin. Cviènì byla provedena dvì poplachová cvièení v Potuèníku. Mladí hasièi provádìli òové hlídky v Hynèicích a horních Hanušovicích. Pro zvýšení kulturní èinnosti byl také uspoøádán Poárnický ples na Rychtì.
V roce 1962 se zvýšil poèet poárù, a to hlavnì lesních, pøi kterých støídavì zasahovalo 120 èlenù v celkovém poètu 286 hodin. V èervenci se zúèastnila drustva muù, dorostenek a ákù poární soutìe, kde mui obsadili první místo a postoupili do okresního kola, kde
skonèili celkovì tøetí.
V dalších letech pøestala vyvíjet èinnost drustva v Hynèicích a horních Hanušovicích, dále nastaly problémy s nedostatkem výstrojního a výzbrojního materiálu. Také poární zbrojnice byla ji stará a nevyhovující, zvláštì v zimním období, kdy nebylo zajištìno odpovídající vytápìní.
V roce 1964 slavil sbor 85 let od svého vzniku, výbor za velké podpory svých èlenù pøipravil slavnost s velkolepou podívanou.
Na prostranství zrušené pily byla postavena staroèeská vesnice. Vznikl poár, vesnièané zaèali hasit a po vyhlášení poplachu pøijeli
hasièi s ruèní støíkaèkou a v dobových uniformách a oheò uhasili.
Zmìny nastaly i ve vedení sboru. V roce 1965 po odstoupení Antonína Valenty byl pøedsedou zvolen Miroslav Adámek a v roce
1968 po jeho náhlém úmrtí do funkce nastoupil Jan Klimeš.
Ke konci tohoto období se vyhrotily problémy se zbrojnicí i technikou. Stará T 805 ji nestaèila, a tak v roce 1968 pøi dostavbì nové
zbrojnice byla sboru pøidìlena cisterna CAS 25 na podvozku ZIIL, která byla po èase pro nedostatek náhradních dílù a potíe s motorem
odevzdána a nahrazena CAS 26 - trambus. Jak bylo ji uvedeno, v tomto období došlo k výstavbì nové zbrojnice, která byla postavena
èleny sboru za tøi roky a v roce 1969 pøedána do uívání.
V tìchto letech se ujal vedení kolektivu mladých poárníkù Milan Jégl, který vedl mláde a do roku 1988. Pod jeho vedením soutìili mladí poárníci v celostátní høe Plamen se støídavými úspìchy, sbor pro nì pøipravoval a zabezpeèoval exkurze, výlety a zájezdy.
(pokraèování pøíštì)
-fa

Odpady kolem nás
5. díl
Nápojové kartony
Tyto obaly, které na náš trh dorazily na poèátku devadesátých
let, vyznaèují se charakteristickými hranatými tvary a slouí
pøedevším k uchovávání nápojù, se správnì nazývají nápojové
kartony. Jejich nespornými výhodami je pevnost, nepropustnost, skladnost a nízká hmotnost. Toho je dosaeno speciálním
sloením obalu, oznaèovaným jako „kompozitní obal“. Hlavní
slokou nápojového kartonu je vysoce kvalitní papír. Papír je
charakteristický velmi dlouhými a pevnými vlákny a dodává
obalu potøebnou pevnost. Papír je posléze doplnìn nìkolika polyetylenovými vrstvami, aby bylo dosaeno potøebné nepropustnosti. Obal slouí zejména k uchovávání nápojù s kratší
dobou trvanlivosti. V pøípadì, e výrobce chce v obalu uchovávat trvanlivý nápoj, je základní struktura nápojového kartonu
doplnìna o tenkou hliníkovou fólii, která pomùe uchránit výrobek i pøed ultrafialovým záøením, a tak je moné nápoj skladovat i nìkolik mìsícù.
Tøídìný sbìr nápojových kartonù
Nápojové kartony ji mùe tøídit polovina obyvatelstva
v Èeské republice. Se sbìrem a tøídìním nápojových kartonù se
zaèalo systematicky v roce 2003. Do té doby byly nápojové kartony chápány jako víceménì neádoucí pøímìs a jejich vyuití
bylo sporadické. V souèasné dobì jsou nápojové kartony ji plnohodnotnou souèástí tøídìného sbìru v celé øadì mìst a obcí.
Symbolem tøídìní nápojových kartonù je oranová samolepka.
Oranová samolepka oznaèuje nádoby nebo pytle, do kterých je
moné nápojové kartony odkládat. S oranovou samolepkou se
mùete setkat i na nádobách na papír nebo na plasty. To proto, e
nápojové kartony se následnì na tøídící lince z papíru nebo plastu vytøídí a obec nemusí pøistavovat ádné speciální kontejnery.
S tìmi se naopak mùete setkat v nìkterých velkých mìstech
HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2015

jako napøíklad v Praze nebo Olomouci. Tak jako je lutá barva
symbolem pro tøídìní plastù, symbolem pro tøídìní nápojových
kartonù se stává barva oranová nebo èervená. Na jiných místech je moné tøídit nápojové kartony do oranových pytlù a ty
pak odkládat na pøíslušná místa. A se ji nápojové kartony sbírají do jakýchkoliv nádob nebo pytlù oznaèených oranovou samolepkou, stejnì jako papír nebo plasty musí ještì projít
dotøiïovací linkou a teprve poté se mohou pøedat k recyklaci.
A jak s nápojovými kartony nakládat doma? Snadno. Nápojový karton vypláchnìte malým mnostvím vody (mùe to být i
ta špinavá po nádobí) a nechte okapat. Takto vymytou krabici
mùete doma skladovat, jak dlouho budete chtít, a rozhodnì vás
nebude obtìovat ádný zápach. Pak u jen odloíte stlaèený
nápojový karton (mùe být i s uzávìrem) do nádoby
s oranovou samolepkou.
Recyklace nápojových kartonù
Pøestoe jsou nápojové kartony sloeny z rùzných materiálù,
jsou konstruovány tak, aby byly i recyklovatelné. Pro recyklaci
nápojových kartonù je podstatná papírová èást. Na celém svìtì
toti nápojové kartony recyklují pøevánì papírny. Papírny
zpracovávají nápojové kartony stejnì jako sbìrový papír, tedy
rozmixují jej ve vodní lázni. Vysoce kvalitní papírová vlákna se
pak pouijí na výrobu jiných papírových obalù. Zbylý polyetylen a hliník se pak pouije napø. jako palivo do cementáren nebo
se zpracovává na další výrobky. V Èeské republice se recyklací
nápojových kartonù zabývá nìkolik papíren. Druhou moností
recyklace nápojových kartonù je výroba stavebních desek.
V tomto pøípadì se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší a
pak se pøi teplotách okolo 200°C lisují do desek. Tyto desky
mají mnoho vlastností podobných sádrokartonu a mají i podobné vyuití. Výroba desek z nápojových kartonù je populární
v celé Evropì.
-fa
Více informací naleznete na stránkách
http://www.jaktridit.cz/
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Turistické informaèní centrum Hanušovice v roce 2015
V loòském roce zamíøilo do Turistického informaèního centra (TIC) v Hanušovicích o 245 návštìvníkù ménì ne v roce 2014.
Celková návštìvnost èítala na 5 689 návštìvníkù, z toho nejvìtší poèet návštìvníkù byl v mìsíci srpnu, a to celkem 791 turistù i místních obyvatel vyuívajících slueb TIC. Podíl zahranièních návštìvníkù èinil 158, z toho nejvíce pøedstavovali sousedé z Polska,
Slovenska a Nìmecka.
V loòském roce informaèní centrum opìt ádalo o pøíspìvek z Olomouckého kraje na provoz, který se podaøilo získat. Jednalo se
o èástku 30 000,- Kè. Dotace byla pouita na úpravu webových stránek a z èásti na pokrytí nákladù na brigádníka, který zajišoval
chod centra v dobì prázdnin, kdy se èerpají dovolené nebo probíhají akce na území MAS Horního Pomoraví, kterých se pracovnice
TIC úèastní.
V rámci èlenství v systému znaèení mìstských evropských informaèních støedisek (MEIS) získalo hanušovické informaèní centrum další pøíspìvek ve výši 25 000,- Kè. Podpora putovala na tvorbu propagaèních pøedmìtù s logem MEIS Hanušovice a uspoøádání internetové soutìe na téma EU. Nejvìtší podíl pøíspìvku pøipadl na akci „Hasièi u nás a v Evropì“, odpolední spoleèenskou
oslavu v Domì kultury v Hanušovicích, která byla organizována spoleènì s místním spolkem dobrovolných hasièù. Návštìvníky
èekal bohatý program, jeho souèástí se stala výstava fotek ze ivota místních hasièù, probìhl i køest knihy mìsta Hanušovice. Ve
venkovních prostorách domu kultury byla pøistavena hasièská technika a probíhaly zde ukázky práce kynologù. Organizátoøi v rámci programu pamatovali i na dìti, které mohly roztáèet evropské kolo štìstí, nechat si malovat na oblièej atd.
-tic
Pøehled návštìvnosti TIC Hanušovice 2015 na 10. stranì

Exkurze – Mìstská knihovna v Hanušovicích
„Knihovna není jen vìda, umìní, hledání, nalézání, studium, pùjèování kníek, je to také místo setkávání, rozcházení, místo radostí.“
Roman Rá
Ve ètvrtek 17. prosince 2015 realizovali áci 7. B pod vedením své vyuèující èeského jazyka a literatury Vladimíry ídkové
v Mìstské knihovnì v Hanušovicích 7. ètenáøskou dílnu v rámci projektu: „Èasem budu èíst i v cizím jazyce.“
Po pøíchodu všechny mile pøivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíèková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která dìti seznámila s kniní nabídkou souèasných mladých èeských a svìtových autorù. Zvídavým ákùm pøiblíila novinky pro dìtské ètenáøe, které
si mìli monost prohlédnout na vlastní oèi. Zdravá soutìivost mezi jednotlivými spoluáky se projevila pøi humorném zpracování
kreslené vtipné situace ze ivota Mimoòù a pøiblíení humoristické literatury, její obsah doloily pracovnice knihovny pøipravenými ukázkami z literárních dìl Karla Poláèka, Jaroslava Haška, R. Goscinnyho atd. vèetnì zajímavostí z jejich ivota. áci se zamýšleli nad literárními pojmy, vyhledávali ilustrátory knih, seznámili se s pojmem karikatura i s jejich názornými ukázkami. Virtuálnì
zavítali k pomníku party chlapcù z knihy Karla Poláèka: Bylo nás pìt. Pøipomnìli si i jména tìchto kamarádù. Velkou radost dìtem
uèinila sladká odmìna v podobì chutných ovocných bonbónù, které získaly za správné odpovìdi. áci si pak prohlédli jednotlivé
kouty knihovny, kde se setkali s rùznými ánry a literárními smìry významných autorù naší èeské a svìtové literatury. Paní Lenka
Tomíèková uvedla dìtem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální informace o plánovaných akcích a soutìích
poøádaných knihovnou.
Exkurze v Mìstské knihovnì v Hanušovicích se všem zúèastnìným velmi líbila. Mnozí z nich budou i nadále pokraèovat v pravidelných návštìvách a pùjèování knih a èasopisù. Pochvala patøí i tìm ákùm, kteøí se zapojují do akcí knihovny, napø. hlasité pøedèítání knih, charitativní projekt:„Ètení pomáhá“, soutì: „Já jsem také ètenáø“ atd. V závìru exkurze paní knihovnice pochválily áky
7. roèníku za pøíkladnou kázeò, výborné literární znalosti i zájem o èetbu. Nabídly dìtem monost pøihlásit se do mìstské knihovny
a zpracovávat si v Powerpointu referáty do hodin literární výchovy.
Zároveò bych chtìla podìkovat milým knihovnicím - paní Dáše Šmotkové a Lence Tomíèkové za pomoc pøi výbìru básní a prózy pøi pøípravì kulturních vystoupení recitaèního krouku pøi Základní škole a Mateøské škole v Hanušovicích i krásné beletrie zapùjèené k názorné ukázce i zpestøení hodin literární výchovy. K vytvoøení zájmu o knihu smìøují i pravidelné besedy se áky
v jednotlivých roènících nad pøeètenými knihami.
Ètenáøská gramotnost ákù rozvíjí jejich slovní zásobu, která nachází své uplatnìní v mluvních cvièeních i v písemných slohových pracích. Podìkování
patøí obìma knihovnicím i za jejich laskavou pomoc
pøi výbìru knih pro dìti v rámci realizace projektu:
„Èasem budu èíst i v cizím jazyce“ na podporu ètenáøské gramotnosti i zdaøilou ètenáøskou dílnu tematicky zamìøenou na humoristickou literaturu
smìøující ke zvyšování kvality ètení a porozumìní,
co je ku prospìchu nejen naší kultury, ale i ku prospìchu osobnosti kadého z našich ákù.
„Kniha je základem poznání, uèitelem vìkù,
vládcem království ducha.“
Lucius Annaeus Seneca
Vladimíra ídková,
uèitelka èeského jazyka a literatury
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Blog Hanušovice – blog, který inspiruje
Probouzející se jarní pøíroda
Letošní zima pøipomíná spíš pøedjaøí, proto bychom vás chtìli pozvat k pozorování se probouzející pøírody, jak na jaøe vše oívá,
objevují se první kytièky, na stromech pupeny, zvíøátka mají svá mláïátka.Budeme rádi, kdy ze svého pozorování nám zašlete do
konce dubna svoje pøíspìvky na mail rade88@centrum.cz. Mùou to být fotografie, kresby, povídání, záleí na Vaší fantazii.
Pøíspìvky vyhodnotíme, ty nejlepší ohodnotíme kníkou. Práce vystavíme v místní knihovnì. Pøejeme hodnì pìkných záitkù
pøi pozorování krásy pøírody.
Radek Kamler, info: http://hanusovice.casd.cz/blog-hanusovice

Naše zdraví (48)
Dùleitou souèástí našeho zdraví je dodrování pitného
reimu. Dostateèný pøíjem pøírodní vody je nejlepším lékem a
zároveò prevencí širokého spektra nemocí.
Z vìdeckých poznatkù všeobecnì vyplývá, e pití pøírodních
vod pøispívá k pomalejšímu stárnutí, rychlejšímu metabolizmu,
detoxikaci organizmu, hydrataci a redukci podkoního tuku.
Nové poznatky o pitném reimu se vztahují pøedevším k pití a
jídlu, pøesnìji k pití ráno pøed jídlem a mezi jídly, dále v prùbìhu
jídla a nakonec po jídle. Nejlepším okamikem pro hydrataci
(lékaøsky – zavodnìní organizmu) je podle odborníkù doba po
probuzení a následnì v prùbìhu dne mezi jídly a pøed jídlem.
Pøedevším po ránu je náš organizmus, potamo aludek, pøekyselený, a pokud tato kyselost není naøedìna, pøijatá snídanì
„shoøí“. Vitamíny a minerály z ní tak nejsou vyuity. Proto se
doporuèuje pravidelné pití vody pøed jídlem a bìhem jídla. Pití
15 a 30 minut pøed jídlem vám zajistí, e se jídlo lépe tráví, odpadnou zaívací potíe a budou z tìla vyplavovány škodlivé toxiny. Toto pití vám zlepší aktivaci stávajících a novì se tvoøících
trávicích enzymù. Ale pozor! Pøíjem tekutin nesmí být nárazový
a mìl by být rozloen rovnomìrnì v prùbìhu celého dne.
Dále se nedoporuèuje pití velkého mnoství tekutin pøi samostatném jídle. Pro spoustu lidí je tento zlozvyk zcela pøirozený.
Je to dáno tím, e hodnì z nás podceòuje pití vody bìhem dne, a
pocit íznì znaèící dehydrataci (nedostatek tekutin v tìle) dohání bìhem obìda. Velké mnoství tekutin vypité pøi jídle pak nabourává správné trávení, zpomaluje ho a v krajním pøípadì

mùe zpùsobovat i bolestivé køeèe. Úplnì nejhorší jsou ledové
nápoje, které aludek pøímo šokují.
Špatnou variantou je i pití velkého mnoství tekutin po jídle.
Jak tvrdí lékaøi, pití velkého mnoství tekutin po jídle nezpùsobuje okamité bolesti èi jinak nepøíjemné reakce, ale v dlouhodobém horizontu v tìle dochází k disharmonii. Ta se projevuje
zácpami nebo naopak prùjmy, nedostatkem hormonù èi bolestmi kloubù.
Co je tedy zdravé a tìlu prospívá? Pro udrení zdravého tìla a
pøedcházení civilizaèním chorobám bychom mìli vypít 2,5–3
litry pøírodní pramenité vody dennì, pøièem jednotlivé dávky
by nemìly pøesahovat 3 dcl a mìly by být èasovány maximálnì
15 minut pøed jídlem a minimálnì hodinu po nìm. Pøísný dùraz
v rámci tohoto pitného reimu je pak dán na pití vody. Nikoliv
sladkých limonád, alkoholu èi kávy. Ve všech tìchto pøípadech
se jedná o nasycenou tekutinu, která obsahuje jednoduché cukry a zbyteèné kalorie.
V prevenci civilizaèních chorob, jakými jsou napø. vysoký
krevní tlak, cukrovka, astma nebo ekzém, je dùleité nenechat
organizmus dehydrovat. Zásadnì neèekat na pocit íznì, protoe v tom okamiku u je pozdì. Organizmus toti pøepíná na
tzv. suchý rezervní reim, kdy ledviny zaènou stahovat odpadové tekutiny z tìla.
Pitný reim lze dodrovat i støídmou konzumací zlatavého
moku z našeho pivovaru. Nikomu neuškodí, ba naopak prospìje, kdy si dá k vepøo-knedlo-zelo malé pivo. Podpoøí tím funkci
našeho trávicího traktu a vyhne se potíím s nadýmáním a zácpou.
-hp

Hanušovická trefa
V sobotu 13. února probìhla v tìlocviènì ZŠ Hanušovice veøejná soutì drustev ve støelbì ze vzduchové pušky o sud piva Holba. Soutìe se zúèastnilo celkem 9 tøíèlenných drustev. Støílelo se na dvì kola, nejprve poloka vlee, poté vestoje.
Na prvním místì se umístilo drustvo „Smetáci“ ve sloení: Pavel Juhaòák, Tomáš Bank a Michal Vosáhlo s celkovým nástøelem
412 bodù, druhou pøíèku obsadilo drustvo „Lhoáci“ ve sloení: Petr Pátek, Michal Václavek a Pavel Svoboda s nástøelem 361
bodù a na tøetí pozici se umístilo drustvo „Havlínovci“ ve sloení: Antonín Havlín, Martin Havlín a Zdenka Havlínová s nástøelem
314 bodù. Mezi jednotlivci se nejlépe umístili: Michal Vosáhlo (Smetáci) s nástøelem 142 bodù, Tomáš Bank (Smetáci) s nástøelem
141 bodù a Michal Václavek (Lhoáci) s nástøelem 135 bodù. Jako nejlepší eny byly ocenìny Zdenka Havlínová (Havlínovci) a
Marie Koòariková (MIK).
Po skonèení soutìe probìhla ještì minisoutì ve støelbì ze
vzduchové pistole, kterou vyhrál David Luný z drustva „Rezavá moška z Hané“.
Všechny výsledky a další fotografie ze soutìe naleznete na
stránkách www.avzo-hanusovice.cz v sekci „Ostatní èinnost“.
Chtìl bych podìkovat všem, co se na organizaci této soutìe podíleli, panu Petru Matyášovi za dokumentaci soutìe a všem, kteøí
tuto soutì sponzorovali, konkrétnì pivovaru Holba Hanušovice,
mìstu Hanušovice a panu Karlu Svobodovi. Pro velký úspìch a
kladné ohlasy budeme v poøádání podobných akcí pokraèovat. Ti,
kteøí by chtìli vidìt, jak takový závod probíhá na profesionální
úrovni, mohou navštívit Mistrovství ÈR AVZO ve dnech 26. a 27.
3. 2016 v tìlocviènì ZŠ Hanušovice.
Za ZO AVZO Hanušovice
Jan Vokurka
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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)

Koupím

Pedikúra do domu
Nabízím medicinální pøístrojovou, mokrou i kombinovanou pedikúru v pohodlí
Vašeho domova.
Kontaktujte mì, ráda za Vámi pøijedu.

(dokonèení z 1. strany)

Mezi hlavní èinnosti odboru patøí:
1. Pronájem, prodej a smìna pozemkù ve vlastnictví mìsta
Hanušovice.
2. Správa a provoz budov, bytových domù, bytù a nebytových prostor ve vlastnictví mìsta Hanušovice.
3. Údrba veøejné zelenì a mobiliáøe v majetku mìsta Hanušovice, tj. seèení a úklid trávy; zajištìní údrby opravy nebo výmìny mobiliáøe, výsadba zelenì atp.
4. Pravidelná údrba dìtských høiš v majetku mìsta Hanušovice, tj. kontrola a aktualizace jeho provozního øádu; kontrola dopadových ploch a pískovištì, revize herních prvkù.
5. Èistota mìsta a jeho veøejných prostranství, vyváení odpadkových košù.
6. Údrba místních komunikací, pravidelný úklid a èistìní
chodníkù ve všech roèních obdobích.
7. Zajištìní a koordinace zimní údrby v souladu s plánem
zimní údrby.
8. Provádìní prùbìných obhlídek a kontrol stavu místních
komunikací a chodníkù.
9. Zajišování oprav místních komunikací, vèetnì jednání s dodavateli.
10. Údrba a výmìna dopravního znaèení.
11. Úèast pøi výstavbì sítí, komunikací aj.
12. Péèe o vývìsní skøíòky mìsta Hanušovice.
13. Veøejné osvìtlení na území mìsta a místních èástí - registrace poruch a závad - zajištìní opravy, revize, kontroly.
14. Veøejný rozhlas na území mìsta - registrace poruch a závad, zajištìní opravy.
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podatelna@mu-hanusovice.cz

pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

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

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

Váení spoluobèané

nách zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo

KOMERÈNÍ INZERCE

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

Ida Maršálková, tel. 601 367 689

je mono podávat v Hanušovických novi-

Prodám zahrádku
v zahrádkáøské kolonii
v Hanušovicích Nad Nádraím.
Na zahradì o výmìøe 800 m2
je postavena chata a skleník.
CENA DOHODOU – LEVNÌ
Kontakt: 723 455 218, 606 374 439

15. Správa a provozování kulturního zaøízení mìsta Hanušovice na ul. Hlavní, vèetnì krátkodobých pronájmù prostor DK pøednášky, prodejní akce, plesy, školení, vystoupení, schùze aj.
16. Vodní zdroje a vodohospodáøská zaøízení - provoz a
údrba malých vodních zdrojù v místní èásti Potùèník. Údrba
vodovodních pøípojek k nemovitostem ve vlastnictví mìsta, kanalizaèních pøípojek vèetnì šachet od nemovitostí ve vlastnictví mìsta; kontrola, provoz, údrba a opravy kanalizace pro
odvádìní povrchových a odpadních vod vèetnì pøíslušných
vpustí a šachet a jejich pravidelné èištìní.
17. Zajišování agendy na úseku správy sloek ivotního
prostøedí - ochrana pøírody a krajiny dle zákona è. 114/1992 Sb.,
ochrana zemìdìlského pùdního fondu dle zákona è. 334/1192
Sb., ochrana ovzduší dle zákona è. 86/2002 Sb., ochrana vod dle
zákona è. 254/2001 Sb., rostlinolékaøská péèe.
18. Ochrana zvíøat proti týrání.
19. Zajišování agendy na úseku pozemních komunikací ve
vìcech místních komunikací a veøejnì pøístupných úèelových
komunikací vèetnì vykonávání pùsobnosti silnièního správního úøadu.
20. Zpracování agendy hlášení odpovìdnosti za škodu v dùsledku úrazu na místních komunikacích.
21. Pøíprava návrhù, vyjádøení a stanovisek mìsta Hanušovice ke stavebním a jiným dokumentacím; k územním a stavebním øízením, pro oblasti ivotního prostøedí a pozemních
komunikací.
22. Pøíprava, zadávání a kontrola veøejných zakázek pro
mìsto Hanušovice.
23. Pøíprava a realizace jednotlivých investic.
24. Zpracovávání návrhù investièních plánù.
-mú
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Irmgarda Sládková, Mária
Genèurová, Jaroslava
Sedlaèíková, Marta Konyariková,
Jarmila Bártková, Judita
Kufelová, Marie Fišerová, Marie
Kalmanová, Taána Mareèková,
Iveta Poláková, Radka
Vinklerová a Ivana Horáèková;
pánové František Slimáèek,
Josef Štoppel, Jaroslav Stanìk,
Josef Štìpánek, Vladimír
Drexler, Jozef Hangurbado,
Karel Koòarik a Miroslav Hédl.
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 pøedchá-

Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám èas,
jak rádi bychom Tì spatøili
a slyšeli Tvùj hlas.
Louèit ses nestihl,
tolik si chtìl ít,
nás milovat a mnoho toho øíct.
Pro Tebe pøestaly hvìzdy svítit,
slunce høát,
ale ten kdo Tì nejvíc miloval,
nepøestane nikdy vzpomínat.

Dne 3. bøezna 2016 si
pøipomeneme 1. smutné výroèí
úmrtí našeho milovaného manela,
tatínka a dìdeèka,

pana Jaroslava Kulhaje.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou manelka
Jana, syn Jaroslav
a dcera Martina s rodinou.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2016

Sbìr pomeranèové a citronové kùry na ZŠ a MŠ Hanušovice
Váení rodièe,
i v letošním školním roce se uskuteèní sbìr pomeranèové a citronové kùry.
Ta musí být suchá, bez duiny a bez plísnì. Termín odevzdání kùry bude
21. 3. 2016 – 1. stupeò,
22. 3. 2016 – 2. stupeò.
Místo sbìru bude ve vrátnici ZŠ a MŠ Hanušovice.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Úspìch ákynì naší školy
Støedisko volného èasu a zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù
Doris Šumperk zorganizovalo v pondìlí 8. 2. 2016 od 8.30 hodin pro áky II. stupnì
základních škol a víceletých gymnázií ze Šumperska, Zábøeska, Mohelnicka okresní
kolo olympiády v èeském jazyce. Soutì byla rozdìlena na dvì èásti – jazykovou a slohovou.
Podìkování za úspìšnou reprezentaci naší Základní školy v Hanušovicích náleí
Gabriele Vránové ze tøídy 8. A, je v silné konkurenci ákù ze šumperského a zábøeského gymnázia získala pìkné 13. místo ze 36 soutìících. Na 3. místo jí chybìlo
pouze 3,7 bodu. GRATULUJEME!!!
Vladimíra ídková, vyuèující èeského jazyka

CO JE TO MOZEK?
Na tuto otázku mìla pøinést odpovìï beseda o mozku, která probìhla v tìlocviènì
hanušovické Základní školy v pondìlí 8. února 2016 pro áky 3.–9. tøíd. Na velikém
modelu mozku, nervové buòky a sluchového ústrojí vysvìtloval pøednášející pan Mrázek ze Svitav, jak je to všechno v naší hlavì propojené a funguje dohromady. Vybrané
dìti se aktivnì zúèastnily praktických pokusù a za svoji odvahu obdrely pìknou placku s nápisem „POUÍVÁM MOZEK“. Dìtem se také dostalo mnoha rad, jak se uèit,
aby si látku lépe zapamatovaly a uèení bylo efektivní. Pøi vtipném pokusu, kdy jednomu ákovi-dobrovolníkovi nalil lektor do hlavy trychtýøem zázraènou tekutinu, po
které bude všechno umìt, došlo všem pøítomným, e opravdu zadarmo nic nedostanou
a nezbude nic jiného ne se vše prostì nauèit! Pøejeme tedy všem našim ákùm, aby jim
uèení a tím pádem i pouívání mozku šlo co nejlépe!
-zs

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc leden 2016
V lednu jsme probírali znalost historie klubu na pøijímací zkoušky nováèkù. Dìti se
seznámily s historií vzniku morseovky a se zpùsobem jejího vysílání (jednou vlajkou,
dvìma vlajeèkami, píšalkou atd.). Dìti té skládaly jednoduchá slova ze znakù morseovky na lísteècích.
V lednu zaèal nácvik vázání základní šestice uzlù. Zaèali jsme lodním uzlem ve
tøech variantách. Uzlování rozvíjí motorku i abstraktní myšlení, take je velmi uiteèní. Znalost vázání uzlù se uplatní i v praktickém ivotì.
Bìhem mìsíce probìhly také hry venku a v klubovnì. Venku na louce se dìti probìhly v labyrintu cestièek ve snìhu pøi Eskymácké honièce. Pomocí krabièek od Perly
stavìly v limitu 5 minut co nejvyšší snìhový sloup, strefovaly se snìhovými koulemi
do vyznaèeného cíle.
Na školním høišti jsme si zahráli Boj o dutinku, pak chlapci a dìvèata hledali Èernou
a bílou hùlku, bojovali o papírové ivoty, prchali pøi Èertovské honièce a sbírali v èasovém limitu rozhozené vršky.
V klubovnì se té uskuteènila øada her, napø. házení na vajíèkové plato pingpongovým míèkem, jazykolamy, stolní hry Londýn, Na èísla, Dungle atd. Dìti soutìily o
kladné a záporné body pomocí pøeklápìcí krabièky.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Vítek, blahopøejeme!
Naše èinnost byla opìt velmi pestrá, nìkteré akce byly bohuel zrušeny pro malý
poèet hráèù. Proto v našem klubu uvítáme další nováèky, chlapce i dìvèata od 6 let a
starší. Neváhejte a pøijïte! Mìsíèní plán èinnosti naleznete v naší klubové vitrínce u
pošty v Hanušovicích.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Cestování po Evropì
Po italských Benátkách jsme se procházeli v našich novinách ji

vými díly a reliéfy Jacopa Sansovina, je totálnì znièena, nádher-

nìkolikrát. Povídali jsme si i o nejvyšší stavbì na námìstí sv. Marka -

né bronzové møíe i dveøe však zùstaly nepoškozeny. Obrovský

témìø 100 metrù vysoké Zvonici svatého Marka. Dnes si podrobnì

mramorový andìl, který tvoøil špièku vìe, se rozbil na mnoho

popíšeme, co se s ní stalo na zaèátku minulého století.

kusù. Jeho fragmenty zùstaly, jako zázrakem, nepoškozeny a

Zvonice na nejvìtším benátském námìstí vysoká 98,6 m a ši-

byly uloeny v kostele sv. Marka. Pád vìe také poškodil sál

roká 18,8 m zaèala od 12. èervence 1902 zneklidòovat statiky,

knihovny v dóecím paláci. Celková škoda se vyšplhala na nìko-

místní obyvatele a samozøejmì turisty z celého svìta. Na zdivu

lik miliónù italských lir, historická hodnota se však u takové stav-

se zaèaly objevovat viditelné trhliny. Ponìvad 13. èervence se

by nedá prakticky vyèíslit.

trhliny zvìtšily, benátský prefekt naøídil, e se ji nesmí z vìe vy-

Zpráva o neštìstí otøásla celým svìtem, historikové hovoøí o

zvánìt, a pro všechny pøípady nechal v okruhu 20 metrù kolem

nenahraditelné ztrátì. Proto není divu, e ihned po neštìstí vzni-

vìe postavit zeï. Další den ráno se trhliny opìt zvìtšily, a tak

kl výbor pro obnovu zvonice. Ji tøi dny po pádu vìe zaèaly do-

jsou povoláni architekti z ministerstva stavebnictví. Ti pøistaví vy-

cházet do Benátek penìní dary z témìø celého svìta. Osobními

soké ebøíky a vì prohlédnou. Výsledek prohlídky nedává

dary pøispìl pape, italský pøedseda vlády a dokonce nìmecký

ádný dùvod k optimismu, a tak místní hasièi zatlaèí davy zvì-

císaø. Do mìsíce je na kontì pro stavbu nové zvonice 1 milión lir a

davcù od vìe a vyklidí celé námìstí. Sotva je námìstí prázdné,

za nìkolik mìsícù se podaøí z penìitých pøíspìvkù dát dohro-

vì se s ohlušujícím praskáním a rachotem nalomí a zøítí se

mady celou sumu. Jak to bylo moné, zaèalo se se stavbou. V

vedle kostela sv. Marka. Kdy se usadí obrovské mraèno pra-

roce 1912, tedy 10 let po katastrofì, ji stojí nová zvonice na pù-

chu, je vidìt, e ze zvonice zbyla jenom dvacet metrù vysoká py-

vodním místì a dodnes ji mùeme na námìstí obdivovat. Sám

ramida trosek. Úlomky zdiva zvonice pokrývají tøetinu námìstí

jsem se a nahoru podíval a pohled na celé Benátky, kanál Gran-

svatého Marka a znemoòují jakýkoliv pohyb po námìstí. Lodie

de a na okolní moøe stál za to.
-hp

na východní stranì vìe, dekorativní mramorová hala s bronzo-

Toulky po okolí
U jste se nìkdy procházeli v oblacích? Jestli ne, máte teï jedineènou monost. V nedalekém sportovním areálu Dolní Morava byla 5. prosince minulého roku otevøena Stezka v oblacích.
Unikátní stavba vyrostla v krátké dobì poblí chaty Slamìnka, nedaleko horní stanice lanovky Snìník, v nadmoøské výšce
1 116 m. Její výška je 55 metrù a na vrchol se pohodlnì dostanete po døevìné cestì i s koèárky a invalidními vozíky dlouhé 710
metrù. Pro milovníky dobrodruství a zábavy je v objektu pøipraveno nìkolik atrakcí jako odpoèinková sí, rukáv, hnízda
nebo tunel na lávce. Rukáv je atrakce tvoøená hustou sítí urèená
k prolezení z jednoho patra lávky do druhého. Odpoèinkovou
sí vyuijí malí i velcí návštìvníci k relaxaci pøed nebo po výstupu na stezku. Pro cestu dolù mùou návštìvníci vyuít èásteènì prùhledný tobogán, který je nìkolika klopenými
zatáèkami bezpeènì dopraví dolù k samému úpatí rozhledny. Ze
samého vrcholu se vám naskytne výhled na celý masiv Králického Snìníku s malebným údolím øeky Moravy, v dálce pak i
hlavní høebeny Jeseníkù, Orlických hor a za pøíznivého poèasí i
vrcholky Krkonoš. Tato unikátní stavba vám kromì výhledù na-

bídne i proití intenzivního pocitu pobytu ve výšce a návštìvníkùm všech vìkových kategorií ještì zajímavosti z širokého okolí, které si mohou pøeèíst na informaèních tabulích.
Návrh projektu stavby pochází z dílny architekta Zdeòka
Fránka, který pùsobí od roku 2012 jako dìkan Fakulty umìní a
architektury na Technické univerzitì v Liberci. Je známou
osobností, bìhem posledních let projektoval nìkolik zajímavých staveb v ÈR i po celém svìtì.
Na Stezku se dostanete v létì i v zimì. Zdatní návštìvníci si
mohou úsek z obce Dolní Morava (z Vysoké, popø. Sklenného)
a k této atrakci vyšlápnout po znaèené cestì, pro zdatné
bìkaøe v zimì také není problém se dostat a ke Stezce. Pro ty,
co fyzickou túru nezvládnou, se doporuèuje dopravit se na vrchol lanovkou Snìník. Odtud je to ji kousek k adrenalinovému záitku. Ceny jsou pøijatelné. Za samostatný vstup na
Stezku zaplatí dospìlý èlovìk 190 Kè, zlevnìná vstupenka pro
dìti je za 120 Kè. Celková cena za lanovku tam a zpìt + vstupné
vás pøijde na 290 Kè, dìti zaplatí 190 Kè. V cenì je vdy zapoèítána i jízda tobogánem z vrcholu Stezky k jejímu úpatí. Váš psí
miláèek však na atrakci nesmí, u pokladny jsou k dispozici kotce, kde si ho mùete „odloit“.
-hp
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