HANUŠOVICKÉ NOVINY
Kvìten 2016

èíslo 5

roèník 22

cena 2 Kè

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

SPOLEÈNÌ - JEKHETANE, o. p. s. a mìsto Hanušovice zve všechny obèany
na akci

20 let sbírky

Den záchranných sloek

Èeský den
proti rakovinì

která se uskuteèní ve støedu
1. 6. 2016 na fotbalovém høišti v Hanušovicích.
V dopoledním programu si zástupci jednotlivých sloek pøipravili program
pro dìti z místní mateøské a základní školy.
Odpolední program je urèen široké veøejnosti a bude zahájen ve 13.00 hod.
Program je uzpùsoben jak dìtem, tak i dospìlým. Mùete se tìšit na ukázky první
pomoci, svùj program si pro vás pøipravili také zástupci POLICIE ÈR, SONS,
spoleènost Podané ruce, kynologický klub Hanušovice a další.
Dìti se mohou mimo jiné tìšit také na skákací hrad.
TÌŠÍME SE NA VAŠI ÚÈAST.
Tato akce se uskuteèní v rámci projektu SPOLEÈNÌ v Hanušovicích 2016.
Projekt je realizován za finanèní podpory Úøadu vlády ÈR a RVPZRM.
Zveme maminky, tatínky, babièky i dìdeèky, kamarády a pøátele
na

BESÍDKU
naší školièky,

abychom spoleènì oslavili svátek všech maminek.
Vystoupení se bude konat v úterý
10. 5. 2016 v 16,00 hod. v DK Hanušovice.
Jako hosté vystoupí dìti ze ZŠ Hanušovice.

(leták s informacemi uvnitø novin)

Sbìr velkoobjemového
odpadu
kvìten 2016

Na Váš potlesk se tìší
všechny dìti z MŠ Hanušovice.
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Liga proti rakovinì Praha, která
v loòském roce oslavila 25 let své èinnosti, poøádá i letos v kvìtnu veøejnou
celonárodní sbírku Èeský den proti rakovinì. Letošní sbírkový den – støeda
11. kvìtna – bude výjimeèný, nebo pùjde ji o jubilejní 20. roèník.
Více ne 13 000 dobrovolníkù ve lutých trièkách bude nabízet tradièní luté
kytièky, tentokrát ozdobené rùovou
stukou, spoleènì s letáèkem, ve kterém
Liga oslovuje pøedevším eny s výzvou,
aby vìnovaly pozornost svým prsùm,
nezanedbávaly monosti preventivních
vyšetøení a v pøípadì podezøení bezodkladnì navštívily lékaøe. lutou kytièku
si zájemci mohou koupit za minimální
pøíspìvek 20 Kè. Všem dárcùm Liga
proti rakovinì Praha pøedem dìkuje za
podporu!
V ulicích mìsta Hanušovice také
mùete 11. kvìtna potkat dobrovolníky
ve lutých tøièkách, kteøí v tento den budou v dobì mezi 8. a 14. hodinou nabízet k prodeji luté kytièky. Po celý den
je moné zakoupit kvítek i v turistickém
informaèním centru.
- ic

více info - uvnitø novin
www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Jednání è. 37 - 21. 3. 2016
- schválila program 37. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
21. 3. 2016
- schválila dofinancování dìtského prázdninového pobytu
ve dnech 11.–13. 7. 2016 v pøípadì získání dotace z Olomouckého kraje
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit
prodej pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 35/10
ostatní plocha, ostatní komunikace v kú. Potùèník
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej pozemkù ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 1260/5 lesní
pozemek, pè. 1260/3 lesní pozemek a pè. 1275 ostatní plocha,
neplodná pùda v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení odstranìní stavby
vodního díla, ÈOV pro èp. 92 a 1 v Hanušovicích
- zamítla ádost o pøevedení nájemní smlouvy k bytu
- vzala na vìdomí vydání kolaudaèního souhlasu ve vìci povolení stavby ÈOV AÈB E 20 v areálu firmy Kostka-kolobka, s.
r. o. Potùèník
- schválila provedení výmìny oken a dveøí v obytném domì
èp. 215 vybranou firmou, která pøedloila nejvýhodnìjší finanèní nabídku
- schválila Dodatky na prodlouení nájemních smluv od 1. 4.
2016 o tøi mìsíce na uívání bytové jednotky ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- neschválila prodlouení tøí nájemních smluv na uívání
bytu ve vlastnictví mìsta Hanušovice od 1. 4. 2016 z dùvodu
vzniklého dluného nájemného a slubách za uívání bytu
- neschválila uzavøení nové smlouvy s poskytovatelem
slueb v oblasti BOZP a PO
- schválila návrh na vyøazení knihovních fondù z Mìstské
knihovny Hanušovice
- schválila Smlouvu o bezúplatném pøevodu movitého majetku s pøílohami z H. O., s. r. o. na mìsto Hanušovice
- schválila darovací smlouvu mezi H. O., s. r. o. a mìstem Hanušovice, kdy pøedmìtem je darování nemovitých vìcí
- schválila souhlas mìsta Hanušovice s odprodejem èásti objektu Zdravotního støediska Hanušovice (koèárkárny) Zdravotnické záchranné slubì Olomouckého kraje
- schválila k realizaci akce nátìru plechového stropu v kinosále DK Hanušovice firmu s nejvýhodnìjší cenovou nabídkou
- revokovala usnesení è. 561/32/2016 ze dne 25. 1. 2016 a
schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy mezi mìstem Hanušovice a mìstem Šumperk pro výkon pùsobnosti speciálního
stavebního úøadu ve vìcech místních komunikací
- schválila finanèní úèast mìsta Hanušovice na nákladech týkajících se geodetického zamìøení pro vyøešení odvádìní povrchových vod z pozemních komunikací vèetnì dešových svodù
z pøilehlých budov na ul. Hlavní
- vzala na vìdomí bezpeènostní zprávu o nápadu trestné èinnosti a stavu veøejného poøádku ve sluebním obvodu Obvodního oddìlení Hanušovice za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Jednání è. 38 - 4. 4. 2016
- schválila program 38. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
4. 4. 2016
- schválila návrh ve vìci zakoupení víceúèelového zametacího kartáèe k èištìní chodníkù a místních komunikací
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podatelna@mu-hanusovice.cz

- schválila Zprávu hlavní inventarizaèní komise o provedení
øádné inventarizace majetku a závazkù mìsta Hanušovice k 31.
12. 2015
- schválila poskytnutí èlenského pøíspìvku pro MAS Horní
Pomoraví, o. p. s. za rok 2016
- schválila Dodatek è. 2 ke Smlouvì o spolupráci pøi provozování Turistického informaèního centra v Hanušovicích
- schválila vystavení objednávky na tìbu døevní hmoty v
majetku mìsta Hanušovice
- schválila prodej døevní hmoty vytìené z lesního porostu v
majetku mìsta Hanušovice odbìratelùm minimálnì od 800,- Kè
za kubík døevní hmoty dle její kvality
- uloila zajištìní prohlídky automobilu Avia A 31 K plošina
u servisní firmy
- neschválila uzavøení dodatkù ke smlouvì týkajících se
slueb PEKASS ASSISTANCE a zároveò schválila odstoupení
od uzavøených smluv
- vyslovila souhlas se stavbou „VN 347 - dálkové ovládání
úseèníkù, REC, US“ na pozemku pè. 841/1; 841/2; 843; 563/18;
a 563/20 v kú. leb
- schválila bezúplatný pronájem DK Hanušovice za úèelem
poøádání akce „Rozmazaný svìt“ dne 21. 4. 2016, kterou poøádá
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR, oblastní poboèka Šumperk; RM schválila pouití znaku mìsta na pozvánkách pro tuto akci
- schválila pronájem DK Hanušovice – jevištì Základní umìlecké škole Šumperk k uskuteèòování taneèních tréninkù
- schválila zveøejnìní oznámení o zámìru prodeje novì
vzniklého pozemku pè. 151/4 ostatní plocha v kú. Hanušovice
na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 3/2016 – pronájem èásti pozemku pè. 866/9 zahrada v kú. Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
pè. st. 1600 a 866/1 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 1600 v kú. Hanušovice a zároveò schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice
pronajmout tuto èást pozemku na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila na provedení výmìny oken v bytové jednotce v
domì èp. 183 na ul. Hlavní firmu dle nejvhodnìjší cenové nabídky
- schválila uzavøení dohody o pracovní èinnosti
- zamítla nabídku internetových slueb
- schválila realizaci výmìny plynového kotle v tìlocviènì ZŠ
Hanušovice
- schválila Zprávu o provedení inventarizace majetku a závazkù k 31. 12. 2015 ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Hanušovice na rok 2016
- schválila smìrnici mìsta Hanušovice è. 1/2016 Odpisový
plán a rovnì Odpisový plán úèetní jednotky mìsto Hanušovice
na r. 2016
- vzala na vìdomí informaci ohlednì neprojektovaných pøípojek na ul. Údolní, Hanušovice souvisejících s projektem
„Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy – II. fáze“
- schválila poadavek firmy SATEZA se zajištìním pøístupu
do nebytového prostoru z dùvodu opravy vodovodní pøípojky
- nedoporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodej pozemku pè. 657/25 v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila návrh rozpoètového opatøení è. 1 v roce 2016
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
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Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích
7. èást

Léta 1980-1990
V tìchto letech byl pøelomovým rokem rok 1983, kdy po 15 letech odstoupil z funkce Jan Klimeš a nastoupil nový výbor ve
sloení: Rostislav Pavlek - pøedseda, František Koneèný - místopøedseda, Antonín Barèík - velitel, Milan Jégl - vedoucí mládee,
Jiøí Zaèal - kulturní referent, Jan Jurdiè - brigádnický referent, Ladislav Vaculík - preventista, Josef Mach - pokladník, Josef Štìpánek - MTZ, Ludmila Talašová - jednatel, Josef Baslar - pøedseda revizní komise.
V této dobì mìl Èeský svaz poární ochrany v Hanušovicích 76 èlenù a jeho hlavní èinnost, jak uvádí kronika mìsta Hanušovice,
se soustøedila hlavnì na práci s mládeí a preventivní èinnost. I pøes generaèní problémy dovedl tento výbor zabezpeèit s velitelem
Antonínem Barèíkem a pozdìji Lubošem Bavlšíkem èinnost sboru. Z jeho iniciativy zahájil sbor tradièní kácení máje za samoobsluhou a pozdìji v parku závodu Moravolen s pøedcházejícími dìtskými odpoledny her a soutìí.
V roce 1985 mìl sbor 74 èlenù, z toho 6 en a 24 ákù. Bìhem tohoto roku vyjídìli hasièi k 7 poárùm, a to vdy mimo hasební
obvod mìsta. V prùbìhu roku provedli èlenové 317 preventivních prohlídek v obytných domech a ve 14 rekreaèních objektech.
V tomto roce byla velmi bohatá kulturní èinnost, a to dvì taneèní zábavy, dìtský den, dvì ukázky výcviku v mateøských školách a
spoleèný Silvestr.
V roce 1986 vystøídal ve funkci pøedsedy Rostislava Pavleka Ladislav Skácel a rok nato pøevzal funkci pøedsedy Milan Jégl, který ji zastával a do roku 1992.
(pokraèování pøíštì)
-fa

Odpady kolem nás
7. 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. Takovýto 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 jako napøíklad v Praze nebo Olomouci. Tak jako je lutá
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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
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Více informací naleznete na stránkách
http://www.jaktridit.cz/
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V pondìlí 18. 4. se naše škola zapojila do celostátní akce „Ukliïme èesko“. Do u nìkolikáteho roèníku této akce se naše škola
zapojila poprvé a hlavní impulzem pro nás byla snaha pøispìt ke zlepšení ivotních podmínek v Hanušovicích. V den akce byly,
zvláštì na I. stupni, 2-3 VH vìnovány diskusi s áky o nakládání s odpadem, monostech tøídìní odpadu a dùleitosti ochrany ivotního prostøedí. Potom jsme vyrazili ven a vrhli jsme se na pøedem urèená místa a trasy a snaili jsme se, aby po našem projití byla
daná místa bez poházených odpadkù a jiného smetí. Pracovali jsme v okolí školy, ale i v oblasti zahrádek nad nádraím, na Vinici,
kolem elektrárny a starší roèníky se vydaly do okolí vlakového nádraí a na sídlištì Holba. Celkem se nám podaøilo sesbírat více jak
130 kg odpadù, ze kterého se nám podaøilo asi ètvrtinu vytøídit.
Za celou akci patøí všem ákùm školy velký dík, a doufáme, e po tom, co kadý ák poznal, jak je pracné uklízet poházené odpadky, je pøíštì radši vyhodí do koše. Chtìli bychom také podìkovat panu Ambrozovi z MÚ Hanušovice za dodání pytlù a pomoc
pøi odvozu sesbíraného odpadu.
- pj
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Divadlo v Šumperku
V pátek 15. dubna 2016 se vybraní áci ètvrtého a pátého roèníku zúèastnili divadelního pøedstavení D´Artagnan aneb Tøi
mušketýøi.
Ještì pøed pøedstavením si stihli nìkteøí prohlédnout prostory šumperského divadla a projít se po architektonické zvláštnosti –
sklenìném mostì.
Samotný zaèátek všechny pøítomné ponìkud zaskoèil – pøedstavení bylo zinscenováno jako divadlo na divadle – take nìkteøí diváci nechápali, zda ji divadlo zaèíná nebo zda herci ještì na poslední chvíli zkouší. Poté se ale rozehrála velice zdaøilá adaptace známého francouzského románu obèas zpestøená vtipnými souèasnými hláškami. Obdivovali jsme šermíøské umìní všech hercù. Na
choreografii tìchto scén se podílel Petr Nùsek, který realizoval mnoství projektù v Èeské republice i v cizinì. Mezi jeho projekty
patøí napø. Letopisy Narnie, muzikály Angelika, Kleopatra a mnohé další. Dìti si odnesly z pøedstavení velmi pìkný kulturní záitek
a patøí jim pochvala za vzorné chování.
-dp

Velikonoce v hanušovické škole
Na letošní velikonoèní svátky se dìti tìšily ji od pondìlí. Zkrácený týden pøed prázdninami byl nazván Barevným a mìli jsme
èervené pondìlí, modré úterý a zelenou støedu. Kadý z nás mìl alespoò èást obleèení v pøíslušné barvì, a tak byly nìkteré tøídy
opravdu vybarvené.
Velikonoèní pøípravy na 1. stupni vyvrcholily ve støedu. Dopoledne si dìti ve tøídách v rámci projektového vyuèování povídaly o
velikonoèních zvycích a tradicích. Nauèily se nová øíkadla, zazpívaly si jarní písnièky. Vyrábìly nejrùznìjší velikonoèní dekorace,
kreslily a malovaly, barvily vajíèka, pekly jidáše a perníky.
Paní uèitelky z prvního stupnì pro dìti a jejich rodièe nachystaly Sportovnì-velikonoèní odpoledne. U vchodu školy dìti
obdrely kartièku, kam se zaznamenávala jejich úèast v jednotlivých disciplínách. Musely mimo jiné zdolat nejrùznìjší velikonoèní
pøekákové dráhy, prokázaly svoji zdatnost v hraní kulièek a zatloukání høebíku. Luštily také rébusy. Po splnìní všech úkolù ukázaly
u stánku kartièku a jako odmìnu obdrely velikonoèní perník. Zde u stánku si s rodièi zakoupily své dopolední velikonoèní výrobky
a pøispìly tak na naše adoptovaná dìvèátka v Africe.
Podìkování patøí všem zúèastnìným – dìtem za jejich pìkné výrobky, paním uèitelkám z prvního stupnì za organizaci a rodièùm,
kteøí pøišli a podpoøili tak celou akci!
-dp

Naše zdraví (50)
Èervené víno prospívá našemu srdci. Tento fakt ji nìkolik
desítek let tìší všechny, kdo si tento nápoj oblíbili. Barvivo resveratrol, kterému víno za své úèinky vdìèí, má však podle moderních výzkumù øadu dalších pozitivních úèinkù.
První teorie o prospìšnosti pití èerveného vína je stará témìø
dvì stì let. Ji v roce 1819 toti irský lékaø Samuel Black poprvé
vyslovil myšlenku, e pøíèinou nízkého výskytu nemocí srdce a
cév ve francouzské populaci mùe být právì hojné pití èerveného vína. V prùbìhu 20. století pak vìdci potvrdili, e resveratrol
se nachází v plodech vinné révy a nejvíce je ho právì ve slupkách hroznù. V posledních dvou desetiletích vìdci však pøišli
s mnohem pøekvapivìjším zjištìním – resveratrol patøí mezi pøírodní látky s mimoøádnì vysokým epigenetickým pùsobením.
Znamená to, e je schopen ovlivòovat aktivitu nìkterých
dùleitých genù vèetnì tìch, které zvaují riziko vzniku srdeènì-cévních chorob, ale i mnoha dalších váných zdravotních
potíí. Jeho protizánìtové úèinky se navíc uplatòují i v prevenci
a léèbì mnoha dalších potíí, a je to obezita, pøi ní vdy vzniká
jakási forma celotìlového zánìtu, èi cukrovka, které je zase provázena zánìtlivými zmìnami ve slinivce. Výzkumy dokonce
ukázaly, e mùe být velmi uiteèný i pøi zánìtlivých onemocnìních nebo pøi astmatu.
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Epigenetické úèinky resveratrolu se uplatòují i v prevenci a
léèbì rakoviny. V našem tìle toti existují geny, které mají za
úkol bránit procesùm, je mohou vést ke vzniku nádorového
bujení. Vlivem špatné výivy, ivotního stylu a dalších faktorù
ovšem v našem tìle probíhají chemické reakce, které aktivitu
tìchto genù sniují, v podstatì je „vypínají“. Tím se pøirozená
ochrana tìla vùèi nádorovému bujení sníí a riziko nemoci výraznì vzroste. Zmínìné reakce jsou ovšem naštìstí vratné a právì zmiòovaný resveratrol patøí mezi pøírodní substance, které
to dokáou.
Jak jsme si ji øekli, nejbohatším zdrojem tohoto barviva jsou
vinné hrozny (hlavnì slupky) a èervené víno (v bílém a
rùovém je ho podstatnì ménì). Vyskytuje se i v borùvkách a
v èerném rybízu. Pro milovníky èerveného vína je tu ale také
jedna nepøíjemná zpráva. Problém je v mnoství resveratrolu ve
vínì. Není ho tam zase tak mnoho a navíc v rùzných druzích
výraznì kolísá. Obvykle jde maximálnì o jednotky miligramù
v jedné sklenièce. K dosaení výrazných úèinkù pøi léèbì by
tedy bylo potøeba vypít vína vìtší mnoství. To ale není moné,
protoe alkohol z vína by pak „bojoval“ proti léèebným úèinkùm barviva. I tento problém lze vyøešit. Na trhu s doplòky
stravy je toti k dostání resveratrol získaný z hroznových
slupek.
-hp
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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

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

starší pùllitry a tøetinky s nápisy Hanušovický leák,
pivovar Pøerov, Olomouc a další.

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

Tel.: 732 170 454, sbìratel

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

2

Prodám
kompletní, provozuschopnou
pohonnou jednotku JM4-003
frézy systému VARI
(s øídítky, bez pøevodové skøínì a nápravy).
V dobrém stavu, nutno vidìt.
Cena dohodou.
Tel.: 583 231 709

Pro mladou rodinu sháním chatu
nebo chalupu se zahradou
k celoroènímu pobytu.
Tel.: 734 622 739

PRONAJMU
èásteènì zaøízený,
drustevní byt 2+KK,
se zaskleným balkonem, ve 3. poschodí
panelového domu s výtahem,
v Hanušovicích.
Mìsíèní nájem vèetnì poplatkù
5.500,-Kè + elektøina.
Vratná kauce 10 000,- Kè.
Volný od 1. 6. 2016
(mono i døíve).
Tel.: 604625748
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Jubilea

Toulky po okolí

V mìsíci kvìtnu 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Paní zima je nenávratnì pryè a máme pøed sebou jaro a léto. Nastává období, kdy se
zaèínáme vìnovat horské turistice, v naších Jeseníkách tak oblíbené. V dnešních Toulkách vám povím o jedné obnovené stezce, která byla nedávno otevøena.
Velkou kotlinu objevil pro vìdu polský lékárník a botanik Grabowski svou knihou o
slezské flóøe z roku 1843. Dozvíme se v ní, e v rezervaci roste zhruba 480 druhù rostlin. Mezi nejvýznamnìjší patøí jitrocel èernavý sudetský a hvozdík kartouzek sudetský. Jsou to poddruhy, které vznikly právì zde, nikde jinde na svìtì nerostou.
Obnovená nauèná stezka, která vede unikátní èástí Jeseníkù, zaèíná na západním
konci Karlova a vede podél øíèky Moravice a dál po modré turistické znaèce Velkou
kotlinou k chatì Ovèárna. Botanická nebo zoologická zahrada Jeseníkù, jak se této
chránìné oblasti s nadsázkou øíká, patøí dodnes k nejpozoruhodnìjším pøírodovìdeckým lokalitám støední Evropy. Je souèástí Národní pøírodní rezervace Pradìd a její význam spoèívá pøedevším v jejím druhovém bohatství, pestrosti a rozmanitosti rostlin a
ivoèišných spoleèenstvech. Obnovit nauènou stezku v tak jedineèném území, s jeho
druhovým bohatstvím, nebylo vùbec jednoduché. Postarala se o to Správa Chránìné
krajinné oblasti Jeseníky a spoleènost pro pøírodu Actaea. Spolupracovaly také obec
Malá Morávka a spolek Pøátelé Vrbenska. Tito všichni doufají, e do obnovené stezky
zamíøí co nejvíce návštìvníkù, aby mohli obdivovat to, co naše pøíroda za miliony let
vytvoøila. Nauèná stezka mìøí zhruba 5,5 km a turisté pøekonají pøevýšení 540 metrù.
Na zhruba dvouhodinové trase je rozmístìno 11 zastavení, u nich se lidé dozvìdí
mnoho zajímavého nejen o Velké kotlinì, ale také o pøírodních podmínkách a o historii
území v jejím okolí. Stezka vás také dovede k neúasnìjší scenérii Jeseníkù, která svými rozeklanými skalisky, jarními vodopády, do léta leícím snìhem a nebezpeènou zimou pøipomíná velehory.

paní Andìla Kubáníková,
Zdeòka Koelová, Rùena
Pavlù, Hanièka Lanèová,
Ludmila Kováèová, Anna
Zatloukalová, Vìra Kramešová,
Mirka Horáková, Dana
Kubíèková, Jaroslava Lacušková
a Monika Chamlarová;
pánové Jozef Pavèo, Miloslav
Hampl, Miroslav Felgr, Ludìk
Kubáník, Miroslav Bartoš, Radek
Brostík a Roman Kováè.
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

(dokonèení na 8. stranì)

Vzpomínka
Dne 17. 5. 2016 vzpomeneme
2. výroèí, kdy nám odešla naše
drahá manelka, maminka, teta,
sestra, babièka a prababièka,
paní Andìla Fibichová.
S láskou vzpomínají manel
Antonín, synové Antonín,
Zdenìk, Miroslav, Pavel a
František s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.

Vzpomínka
Dne 20. èervna 2016 vzpomeneme
3. smutné výroèí úmrtí mého syna,
pana Karola Warenicha.
S láskou vzpomínají maminka
a sourozenci s rodinami.

Vzpomínáme
Odešla jsi, jak osud si to pøál,
v našich srdcích a vzpomínkách zùstáváš dál.
Dne 13. kvìtna 2016 si pøipomeneme
1. smutné výroèí úmrtí
paní Marie Svobodové.
S láskou a smutkem stále vzpomíná dcera Ivana a syn Zdenek s rodinou.
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Cestování po Evropì
Jsou místa na zemi, o nich èlovìk nemá ani tušení, jakmile je
však objeví, touí se na nì vracet. Právì k takovým místùm patøí
poklidný a stále zelený ostrov Gozo.

však lidé døíve mysleli, e stavby jsou dílem obrù. Svìdèí o tom i
název chrámu – maltsky se obr øekne ggantija.
Za prohlídku stojí i solné pánve v mìsteèku Qbajjar. K získá-

Leí ve Støedozemním moøi a je souèástí maltského sou-

vání moøské soli slouí u od dob románských, a to témìø v ne-

ostroví. Ze známìjšího ostrova Malta jezdí na ostrov trajekt, ces-

zmìnìné podobì. Je to velká rarita, jedna z mála na naší

ta po moøi mu trvá pouhých pìtadvacet minut. Hlavní mìsto

planetì. Pøi prohlídce tohoto mistrovského díla si pøipadáte, e

Victoria je pulsujícím centrem veškerého dìní. Atmosféru

jste se ocitli o nìkolik tisíc let zpátky.

kadodenního ivota si nejlépe vychutnáte v hospùdce u dobré-

Za zmínku stojí i pøístavní mìsteèko Mgarr, které uvidíte první

ho piva nebo na místní trnici, kde seenete cokoliv – suvenýry,

pøi pøíjezdu na Gozo. Dodnes si uchovává ráz rybáøské vesnice,

speciality místní kuchynì, šperky z filigránu, obleèení a dobré

jí pùvodnì bylo. Dùkazem jsou nejen barevné rybáøské loïky,

jídlo a pití. Kadý turista také navštíví starobylou pevnost The

kotvící v pøístavišti, ale i tradièní rybáøské restaurace a bary. Mají

Grand Castello, z ní je nádherný pohled na celý ostrov.

tu i další proslulou rybáøskou vesnièku. Jmenuje se Xlendi a jsou

Nejznámìjší církevní stavbou na ostrovì je bazilika Panny

zde vyhlášené restaurace, kde se na talíøi servírují veškeré dary

Marie z Ta´Pinu postavená v letech 1920–1931. Stojí na okraji

moøe v rùzných úpravách a chutích. Praví gurmáni, kteøí se neští-

útesu na západní stranì ostrova a byla vybudována na místì pù-

tí nièeho, co mohou pozøít, si tady opravdu pøijdou na své. Pro

vodní kaple, kde se kdysi údajnì zjevila Panna Marie. Od té doby

nás suchozemce pøijde nemyslitelné, e vám napøed moøskou

se sem na poutní místo sjídìjí vìøící i turisté z celého svìta a

potvùrku pøinesou ivou ukázat a pak donesou upravenou na ta-

ádají o uzdravení blízkých. Dále zde mùete navštívit megali-

líøi.
-hp

tický chrám Ggantija. Byl první, který archeologové na maltských ostrovech objevili. Jeho vznik se datuje do doby 3600 a
3000 pø. n. l. a spoleènì s dalšími megalitickými chrámy na Maltì
patøí k nejstarším stavbám na svìtì. Dnes není jasné, která civilizace je postavila. Vzhledem ke gigantickým rozmìrùm kvádrù

Toulky po okolí (dokonèení ze 7. strany)
Na závìr ještì pøipomenu skuteènost, e aby mohla být pøíroda v této rezervaci zpøístupnìna veøejnosti, byla zde v roce 1971
Správou Chránìné krajinné oblasti vybudována první nauèná stezka. Dnešní podobu dostala v loòském roce díky krajskému projektu s názvem Jednotný informaèní a komunikaèní systém ochrany pøírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt za 200 tisíc korun
finanènì podpoøila Evropská unie.
-hp

Exkurze šestých tøíd do Brna
Dne 12. 4. 2016 se áci šestých roèníkù v doprovodu tøídních
uèitelù zúèastnili exkurze do Brna v rámci pøedmìtù zemìpis pøírodopis.
Jako první jsme navštívili Hvìzdárnu a planetárium v Brnì,
kde jsme v moderní digitální kopuli shlédli výpravné pøedstavení „Tajemství neviditelných svìtù“.
Tento projektový film nás zavedl do svìta kolem nás, o nìm
zpravidla nemáme ádné tušení. Nastínil nám jevy, kterými
jsme všichni obklopeni, které nám lehce unikají. Napø. jevy,
které probíhají pøíliš pomalu anebo rychle, abychom si jich

všimli. Dále jevy, které jsou kolem nás a my je nevidíme. V
prùbìhu celého filmového pøedstavení jsme si mohli alespoò
pøedstavit, co by èlovìk mohl v jednom obyèejném dni vidìt,
kdyby vnímal celé elektromagnetické spektrum kolem sebe.
Poté jsme se vydali do brnìnské ZOO, kde jsme prošli celý
komplex a seznámili se s místní faunou.
Exkurze se po všech stránkách vydaøila a myslíme si, e si to
všichni naplno uili.
Podìkování patøí také firmì Vobus, která nás v poøádku odvezla i pøivezla.
Za šesté roèníky: Tomáš Rajnoha, Martina Svobodová

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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Spolek K2 Hynèice ve spolupráci
s mìstem Hanušovice a p. Grivalským poøádá
dne 7. 5. 2016 v Hynèicích na høišti

POHÁDKOVÝ LES
Zaèátek v 15.00 hod., obèerstvení zajištìno.
Srdeènì zvou
poøadatelé K2 a pohádkové postavièky.
Autobus bude pøistaven ve 14.30 hod. zastávka u viaduktu, Potraviny
zastávka
a MÚ Hanušovice.
Sponzorem akce je Pivovar HOLBA, a. s.

Letní pobytový tábor LETOPISY NARNIE
Poøádá: Malá Antiochia, z. s., www.mala.antiochia.cz
Místo: Staré Mìsto pod Snìníkem
Termín: 1. 7.–6. 7. 2016
Cena: 1 300 Kè
Vìková kategorie: dìti od 7 let do 12 let (po osobní domluvì i 6 let)
Hlavní vedoucí:
Rostislav Šerý (25 let), tel. èíslo: 605 763 572, e-mail: sery@outlook.cz
Marie Trèková (25 let), tel. èíslo: 736 723 023, e-mail: majatrckova@seznam.cz,
Podrobnìjší informace (pøihlášky pro zájemce) vám rádi poskytnou hlavní vedoucí.
„Mysleli si, e je nic ve starém domì ji nedokáe pøekvapit. Ani jedna prastará skøíò, která vypadala, e ji øadu let ukrývá
staré poklady. To, co v ní však Lucinka, Zuzana, Petr a Edmund objevili, jim vyrazilo dech. Najednou jako by byli v jiném svìtì.
A opravdu! Ona to byla úplnì jiná zemì, ne na jakou byli zvyklí. Nic kolem sebe nepoznávali. A ty podivné postavy, které zaèali
potkávat…
Pøijmi pozvání vydat se do úplnì jiného svìta, ne který znáš. Do zemì trpaslíkù, obrù a podivných stvoøení, které naléhavì potøebují tvoji pomoc. Kdysi tomuto krásnému kraji vládl spravedlivý vládce Aslan, avšak èasem zemi ovládla zlá královna,
s kterou zemi naplnila vìèná zima. Èeká tì velké dobrodruství v zemi Narnie, kde se sny stávají skuteèností. Je tøeba jenom vykroèit! Na cestu do zemì Narnie vyráíme 1. 7. 2016, pomùeš nám ji zachránit?“
Pokud vaše dìti úèast na táboøe láká a vy jim to chcete umonit, neváhejte a nejpozdìji do 31. kvìtna 2016 zašlete na níe uvedenou adresu pøihlášku (nezapomeòte vyplnit vámi zvolený termín, vìkovou kategorii a místo konání) a zálohu do 15. èervna ve výši 500 Kè na úèet
è. 195 628 614 /0300, jako VS uveïte rodné èíslo vašeho dítìte. Obdrení pøihlášky potvrdíme do 10 dnù SMS zprávou nebo emailem. Pøihlášení na tábor je závazné. Pokud by se následnì vyskytl problém s úèastí dítìte, sdìlte to, prosím, neprodlenì pøedsedovi z. s. Po 30.
èervnu bude záloha vrácena jen ve zvláš odùvodnìných pøípadech (napø. nemoc potvrzená lékaøem). Pøihlašujte dìti vèas, aby bylo
moné vyøídit pojištìní. S vystavením faktury pro zamìstnavatele se obrate rovnì na pøedsedu z. s.
Adresa pro zaslání pøihlášek: Malá Antiochia, z. s., P. Pavel Jagoš, Rychnov na Moravì 53, 569 34
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