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Jak je to s cestovními doklady pro dìti?

Tìšíme

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahranièí znamenají i vyøizování cestovních dokladù. Co vše je potøeba zaøídit pøi cestování s dìtmi? Vìdìli jste napøíklad, e i
dìti mohou do èlenských státù Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní obèanský prùkaz?

se na prázdniny

Cestovní pas i obèanský prùkaz jsou pro dìti levnìjší
Blíí se èas dovolených a s ním èeká mnohé rodiny cesta k moøi èi do hor za hranice
Èeské republiky. Pro cestování s dìtmi do zahranièí ji ètvrtým rokem platí, e i dítì
musí mít vlastní cestovní doklad, jeliko v roce 2012 došlo naøízením Evropské unie ke
zrušení monosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodièe. Pro rodièe to ovšem neznamená, e se jim kvùli poøízení cestovního dokladu pro dìti dovolená nìjak zásadnì
prodraí. Cestovní pas pro dítì do 15 let toti stojí 100 Kè a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeènostní situaci v nìkterých zemích, které byly dlouhodobì turistickými destinacemi, jako napøíklad Egypt nebo Turecko, se dá letos oèekávat nárùst zájmu o cestování po Evropì, a proto jistì potìší monost cestovat po vìtšinì
státù Evropy pouze s obèanským prùkazem.
(pokraèování na 4. stranì)

Pravidla silnièního provozu a obytná zóna
Hanušoviètí policisté se dnes a dennì pøesvìdèují o tom,
e valná vìtšina øidièù nezná pravidla silnièního provozu týkající se jízdy v obytné zónì a zejména vyjídìní z této zóny.
Obytná zóna je podle zákona o silnièním provozu zastavìná
oblast, její zaèátek a konec je vyznaèen pøíslušnými dopravními znaèkami. V obytné zónì smìjí chodci vyuívat pozemní komunikaci v celé její šíøce a nemusí se tedy pohybovat
pouze po chodnících, stezkách pro chodce èi pøi levém okraji
silnice, tak jak je tomu v bìném silnièním provozu. V obytné
zónì jsou také dle výše zmínìného zákona dovoleny hry dìtí
na silnici. Øidièi zde smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h a pøitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vùèi chodcùm, které
nesmí ohrozit, v pøípadì nutnosti musí i zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech oznaèených jako parkovištì.
Naopak chodci v této zónì musí vozidlùm umonit jízdu, a to
také platí pro dìti, které si zde hrají. Dìti mladší deseti let smí
v obytné zónì jet na jízdním kole bez dohledu osoby starší
patnácti let.
Pøi vyjídìní z obytné zóny pak platí pro øidièe stejné pravidlo, jako by vyjídìl z místa leícího mimo pozemní komunikaci. To znamená, musí dát pøednost v jízdì všem vozidlùm
jedoucím po silnici, na kterou ze zóny vyjídí.
Marie Šafáøová, tisková mluvèí

V létì budeme cestovat,
jezdit autem, veslovat.
Na skateboardu, na kole
pojedeme plynule.
Navštívíme hrady, zámky,
projdeme nákupní stánky.
Vydáme se do hor i k moøi,
uvidíme i alpské pohoøí.
Mapa nás provede cestou zrádnou,
lesem, loukami i krajinou dávnou.
Jako pohádka šastný konec mívá,
na mé rozjasnìné tváøi úsmìv bývá.
áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ Hanušovice

OZNÁMENÍ
dne 4. 7. 2016 bude Mìstský úøad
Hanušovice, Hlavní 92,
788 33 Hanušovice U Z A V Ø E N

Rozšíøení mìstského
kamerového systému

Dìtský den - 11. 6. 2016 - více info uvnitø novin
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Poslední dny ve škole
sedíme ji strnule.
Poèítáme minuty,
tìšíme se jako Ty.

www.hanusovice.info

Hanušovice budou v letošním roce
rozšiøovat „Mìstský kamerový systém“, jak jsme vás informovali v dubnovém èísle. V únoru byla podána
ádost o dotaci z prostøedkù Olomouckého kraje. Rozhodnutí o pøidìlení dotaèních prostøedkù mìsto obdrelo
dne 2. kvìtna 2016. Výše dotace èiní
80.000,- Kè.
MP Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 39 - 18. 4. 2016
- schválila program 39. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
18. 4. 2016
- schválila Smlouvu o nájmu è. 4/2016 o pronájmu èásti pozemku pè. 866/2, zahrada v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu o pronájmu nebytového prostoru v prvním podzemním patøe DK Hanušovice, ul. Hlavní 182,
Hanušovice
- rozhodla nepronajmout èást pozemku pè. 1689, TTP v kú.
Hanušovice
- schválila firmu na provedení opravy bytu è. 4 na ul. Hlavní
108, Hanušovice (rozvod vody, odpadù, komplet topení aj.)
- vzala na vìdomí informaci – pøehled dluníkù v nájemních
bytech mìsta Hanušovice
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na uívání bytu ve
vlastnictví mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas se stavbou „Stavební úpravy VKK II“ na
st. pl. 788/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci ve vìci pozemku pè. 223/3 a
224/2 v kú. Hanušovice - od Státního pozemkového úøadu Olomouc
- schválila aktualizaci Dodatku è. 2 ke smìrnici è. 5/2012, O
zadávání veøejných zakázek malého rozsahu mìstem Hanušovice
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení prodej pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 192/3
v kú. Hanušovice
- uloila zaslat písemné sdìlení zájemci o odkoupení pozemku o postupu a podmínkách prodeje nemovitostí v majetku mìsta Hanušovice
- schválila vystavení objednávky na upøesnìní hranice mezi
pozemky pè. st. 90/1 a st. 90/2 v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila uzavøení „Smlouvy o vzájemné spolupráci a o
uzavírání budoucích smluv o dílo“ k pøevzetí vìci pro praní
prádla a chemické èištìní a jeho vydání
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit odkoupení nemovitých vìcí Èeských drah, a. s. (pozemek, budova)
- neschválila Zápis è. 1 z jednání likvidaèní komise
- schválila Zápis è. 2 z jednání likvidaèní komise (nalezené
pøedmìty a vìci v letech 2011-2012)
- schválila smlouvu o krátkodobém uívání nebytových
prostor v budovì èp. 145, ul. Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o probìhlém jednání ve vìci studie vodní nádre
- uloila ovìøení moností finanèních nákladù na zpracování
projektové dokumentace na zmapování stavu kanalizaèních
pøípojek
- schválila Smlouvu o dílo na provedení výmìny výplní oken
a dveøí v domì èp. 215 na ul. Úzká, Hanušovice
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo k provedení výmìny výplní oken a dveøí
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 40 - 2. 5. 2016
- schválila program 40. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
2. 5. 2016
- schválila firmu s nejvýhodnìjší finanèní nabídkou na realizaci výmìny plynového kotle v tìlocviènì ZŠ Hanušovice
- schválila Zápis z jednání likvidaèní komise ve vìci vyøazení
drobného dlouhodobého hmotného majetku
- schválila opravu automobilu Avia A31 K plošina za pøedpokládanou cenu 260.000,- Kè
- vzala na vìdomí informaci ve vìci poptávkového øízení na
zajištìní poskytování slueb v oblasti BOZP a PO pro mìsto
Hanušovice
- schválila ádost o pronájmu èásti pozemku pè. 1645/1 a
1577/7 v kú. Hanušovice
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- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
èásti pozemku pè. 1645/1 a 1577/7, ostatní plochy, jiné plochy o
celkové výmìøe 11 500 m2 v kú. Hanušovice, na úøední desce
mìsta Hanušovice
- uloila zaslat adateli písemné sdìlení ve vìci poadavku o
opravu místní komunikace a realizace osvìtlení na ul. Hynèická, Hanušovice
- vyslovila souhlas s udìlením licencí pro náhradní autobusovou dopravu na linkách è. 930801; 930802; 930803; 950804 za
pøerušenou drání dopravu od 23. 5. 2016 do 3. 10. 2016
- vyslovila souhlas se stavbou „Stavební úpravy domu pro rodinnou rekreaci“ na st. pè. 30 v kú. Potùèník
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 1601/1 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 1601/1 v kú. Hanušovice, na úøední desce
mìsta Hanušovice
- schválila ukonèení nájemního vztahu v bytì v domì èp. 183
na ul. Hlavní, Hanušovice dohodou
- neschválila ádost o pronájem nebytových prostor v domì
èp. 137 na ul. Hlavní, Hanušovice dalšímu subjektu
- schválila Smlouvu o dílo na provedení výmìny výplní oken
v bytì v domì èp. 183 na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo na provedení výmìny výplní oken v bytì
- schválila Smlouvu o nájmu è. 5/2016 o pronájmu èásti pozemku pè. 1600, zahrada v kú. Hanušovice
- schválila pouití loga mìsta Hanušovice za úèelem tvorby
plakátu na akci „Den záchranných sloek“ dne 1. 6. 2016
- schválila ádost o poskytnutí dotace z projektu Èeská
knihovna 2016
- schválila uzavøení Smlouvy o dílo na zpracování digitálního
protipovodòového plánu
- schválila ádost øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice o udìlení øeditelského volna ve dnech 27.6-30. 6. 2016 z dùvodu plánovaných stavebních prací v budovì ZŠ
- schválila uzavøení školní jídelny ZŠ Hanušovice v období
od 16. 7. 2016 do 2. 8. 2016 a Mateøské školy Hanušovice v období od 18. 7. 2016 do 21. 8. 2016
- schválila uzavøení školní jídelny pøi ZŠ a MŠ Hanušovice
dne 4. 7. 2016 z dùvodu výmìny centrálního pojistného ventilu
- schválila Zprávu o hospodaøení za rok 2015 pøíspìvkové organizace mìsta Hanušovice – ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila úèetní závìrku pøíspìvkové organizace ZŠ a MŠ
Hanušovice za rok 2015
- schválila návrh na rozdìlení hospodáøského výsledku ZŠ a
MŠ Hanušovice
- schválila provedení rekonstrukce podlahy v 1. patøe budovy
ZŠ Hanušovice z finanèních prostøedkù mìsta Hanušovice a na
provedení rekonstrukce podlahy vybrala firmu s nejvhodnìjší
cenovou nabídkou
- schválila poskytnutí finanèní èástky z rozpoètu mìsta Hanušovice ve výši 25.000,- Kè na akci „Dìtský den“ dne 11. 6.
2016
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
Dodatek è. 1 ke Smlouvì o poskytnutí podpory ze SFP ÈR
v rámci Operaèního programu P (úspory energie DK Hanušovice)
- schválila poskytnutí individuální dotace Multisportovnímu
spolku Hanušovice a uzavøení veøejnosprávní smlouvy è. 25 na
podporu jejich èinnosti
- schválila pøijetí nabídky na dodávku elektøiny na období od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 pro mìsto Hanušovice a od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 pro ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace o pøedbìném programu zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 6. 6. 2016
- schválila pøevedení nájemního bytu ve vlastnictví mìsta
Hanušovice s dcery na otce
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
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Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích - 8. èást
Léta 1990-1999
Na pøelomu let osmdesátých a devadesátých nastalo oivení èinnosti sboru pøílivem nových mladých èlenù, a to pøedevším ze závodu Moravolen, kde byla vdy velice dobøe fungující drustva en i muù.
Tito mladí èlenové vytvoøili dobrou partu se zájmem o hasièinu a novou techniku. V roce 1992 pøevzal funkci starosty sboru
František Ambroz. V této dobì uzavøel sbor dohodu mezi mìstem Hanušovice a referátem obrany a ochrany a je zaøazen do integrovaného záchranného systému okresu Šumperk. Sbor tak získal další monosti dovybavení technikou a výstrojí. Mìsto Hanušovice
také zakoupilo starší cisternu CAS 32 T 815 a pozdìji i starší automobil ARO, který je pøipravován jako vozidlo rychlé technické pomoci. Jako další krok ve zlepšení situace sboru bylo pøestìhování zbrojnice ze stávajících prostor za Zeleninou do nových garáí
mìsta k nádraí, kde byla vyèlenìna tøi stání pro hasièskou techniku.
Také další technické vybavení doznalo podstatných zmìn. Postupnì byly zakoupeny dýchací pøístroje, osvìtlovací prostøedky a
radiostanice.
V tìchto letech zùstala kulturní èinnost na stávající úrovni. Výbor ve spolupráci s ostatními èleny dále zajišoval tradièní kácení
máje a pozdìji mimo jiné akce také oslavy Dne dìtí.
Významným rokem pro náš sbor byl rok 1995, kdy v lednu probìhly nové volby, které potvrdily ve funkci starosty sboru F. Ambroze a dále jmenovaly nový výbor ve sloení R. Barèík, A. Barèík, L. Bavlšík, M. Jégl, B. Talaš, A. Šinkovský, O. Veèeø, M. Veèeøová, T. Vrána, K. Zdráhala. V téme roce jsme slavili 50. výroèí zaloení prvního èeského hasièského sboru v Hanušovicích.
V tento den probìhlo dopoledne námìtové cvièení na budovu ZŠ s ukázkou techniky a odpoledne slavnostní schùze s taneèní zábavou.

potravin. Velké lepenkové krabice je tøeba rozkládat, tak
aby se do kontejneru vešlo co moná nejvíce. Kanceláøské
sponky nebo nitì ze sešívaèek není nutné odstraòovat.

Odpady kolem nás
8. díl

Tøídìní a recyklace papíru
Historie papíru jako materiálu slouícího k uchovávání písemných záznamù, materiálu pro platidla èi obaly je dlouhá nìkolik tisíc let. Papír je v mnoha ohledech jen velmi tìko
nahraditelný a jeho spotøeba v posledních neustále roste. Existuje dokonce mìøítko, které hodnotí vyspìlost zemì právì podle
spotøeby papíru. Papír je v principu sí z celulózových vláken a
mezery mezi nimi jsou vyplnìny pojidly tak, aby jeho povrch
byl hladký. Základním zdrojem celulózových vláken je døevo.
Získávání celulózového vlákna ze døeva je energeticky velmi
nároèné, a proto se dlouhé roky bádalo nad tím, jak získat vlákna
levnìji. Paradoxnì nejlevnìjším zdrojem papírenského vlákna
je opìt papír. Velmi jednoduchým zpùsobem je moné ze starého papíru získat pùvodní vlákna a ta pouít pro výrobu papíru
nového.
Sbìr
Základním pøedpokladem výroby recyklovaného papíru je
sbìr toho starého.
Se sbìrem starého papíru se zaèalo ji po druhé svìtové válce, kdy hlavními místy, kde se papír shromaïoval, byly výkupny sbìrných surovin a školy. Stále mùete potkávat obèany,
kteøí odnášejí úhlednì svázané balíèky starého papíru do sbìren, v celé øadì škol probíhají sbìrové soutìe papíru. Avšak ne
v kadé obci je škola nebo výkupna papíru. Proto se do obcí instalují kontejnery na sbìr papíru. Kontejnery na papír jsou v pøeváné vìtšinì modré barvy nebo mají alespoò modrou
samolepku. Typ kontejneru záleí na technice, kterou pro výsyp
kontejneru pouívá pøíslušná svozová firma. V menších obcích,
nebo rekreaèních oblastech si té mùete na obecních úøadech
vyzvednout pytle, do kterých se starý pytel sbírá a pak v daný
termín odkládá na urèená místa.

Dotøídìní
Sebraný papír se na dotøiïovacích linkách zbavuje neèistot,
tøídí se podle druhù, lisuje do balíkù a odváí do papíren. Papírny si samozøejmì vybírají sbìrový papíry, podle toho, jaký papír
se z nìj následnì vyrábí. Podle provozovatelù tøídících linek je
moné sbìrový papír vytøídit a na 23 rùzných druhù.

Recyklace
Vytøídìný sbìrový papír se zpracovává pøevánì v papírnách, i kdy moností zpracování papíru je víc. Dá se øíci, e drtivá vìtšina papíru, který si mùete bìnì koupit, obsahuje podíl
sbìrového-recyklovaného papíru.
Sbìrový papír z kontejnerù se ve vìtšinì pøípadù pouívá na
výrobu lepenky. Princip recyklace papíru je velmi jednoduchý.
V papírnách se sbìrový papír tzv. rozvlákòuje. Nasype se do
velké nádre s vodou, která funguje jako mixér, a nìkolik desítek minut se „mixuje“. Starý papír se pøi tomto procesu rozpadne a na jednotlivá vlákna, která plavou ve vodì. Takto vzniklá
smìs se pak na speciálních strojích zbavuje drobných neèistot,
jako jsou kanceláøské sponky, prach apod. Vyèištìná smìs je ji
základní surovinou pro výrobu papíru, která se skladuje ve velkých zásobnících za stálého promíchávání. Výroba papíru pak
spoèívá v nanášení této smìsi na papírenské síto, kde se ji tvoøí
tenká vrstvièka papíru. Nejdùleitìjším procesem je pak sušení
papíru, protoe pøi nanášení na síto obsahuje papírovina 99 %
vody a vyrobený papír mùe obsahovat vody jen 7 %. Proto je
papírenský stroj dlouhý nìkolik desítek metrù a je plný rùzných
lisù a dalších zaøízení, které papír suší. Pro zvýšení kvality papíru se do smìsi pøidávají rùzná plnidla nebo bìlidla jako kaolín
nebo klih apod.
Asmysl? Tímto zpùsobem je moné ušetøit stromy, voduy
a hlavnì velké mnoství energie.
-fa

Základní pravidla pro sbìr papíru jsou následující: papír nesmí být mastný, mokrý, plesnivý, od chemikálií nebo zbytkù
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Více informací naleznete na stránkách
http://www.jaktridit.cz/
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Recitovali jsme ke Dni matek
v Domì peèovatelské sluby v Hanušovicích
V pátek 6. kvìtna 2016 potìšili áci z recitaèního krouku pøi Základní škole
a Mateøské škole v Hanušovicích svým zdaøilým kulturním programem ke Dni
matek maminky a babièky z Domu peèovatelské sluby v našem mìstì. Pìkný
pøednes dìtí pohladil jejich srdíèka a mnohé dojal k slzám. Všechny pøítomné
zaujalo milé pøání a kvìtiny od paní Evy Pospíchalové v doprovodu Radky Vinklerové z Mìstského úøadu v Hanušovicích. Dìti mìly radost z pøipravených
dáreèkù v podobì sladkých odmìn.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku

ROZMAZANÝ SVÌT V HANUŠOVICÍCH
Ve ètvrtek 21. dubna 2016 mohla veøejnost a áci z hanušovické základní školy zaít pocity nevidomých lidí na akci Rozmazaný
svìt, která probìhla v Domì kultury v Hanušovicích.
Pro úèastníky byly pøipraveny èinnosti, které nás provází bìhem dne, jsou pro nás samozøejmé, ale málokoho napadne, jak je to
bez zraku nároèné. Pøipravili jsme osm stanoviš, na kterých si mohli vyzkoušet pøipravit snídani, vybrat obleèení, tøídit odpad, zatloukat høebíky, chùzi s bílou holí, ale i èinnosti pro volný èas, jako je støelba ze zvukovì navádìné pistole, showdown a spoustu dalšího, to vše v úplné tmì s klapkami na oèích.
Veøejnost ocenila seznámení s kompenzaèními pomùckami pro zrakovì postiené osoby, z nich nejvíce je zaujaly lupy. Dìtem
se nejvíce líbili vodicí psi Milana Dvoøáka z Brna, který pøedvedl, jak mohou vodicí psi pomoci nevidomému èlovìku.
Ocenili jsme zájem dìtí i veøejnosti a jsme rádi, e jsme mohli touto cestou více pøiblíit ivot nevidomých a slabozrakých lidí.
Dìkujeme mìstu Hanušovice za podporu naší èinnosti, nebo v kadém regionu se najdou lidé, kteøí mají potíe se zrakem, a mohou vyuít našich slueb.
-po

Jak je to s cestovními doklady pro dìti?
(pokraèování z 1. strany)
Na ten je nyní moné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Èerné Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání obèanského prùkazu pro dítì do 15 let je 50 Kè a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnù
O vyøízení cestovního pasu nebo obèanského prùkazu pro dítì do 15 let ádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodiè, kterému staèí s dítìtem zajít na nejbliší obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností. K ádosti, kterou na místì zpracuje úøedník, není nutné pøikládat fotografii; úøedník poøídí fotografii dítìte pøímo na úøadu pøi podání ádosti. Pøi podání ádosti zákonný zástupce pøedkládá
svùj prùkaz totonosti a rodný list dítìte. V pøípadì, e má dítì vydán ji platný obèanský prùkaz nebo cestovní doklad, lze tento
pøedloit místo rodného listu.
Lhùta pro vydání cestovního pasu nebo obèanského prùkazu èiní maximálnì 30 dnù. V pøípadì vycestování v kratší lhùtì ne 30
dnù je moné poádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhùtì 6 pracovních dnù; tento úkon je ovšem u dìtí zpoplatnìn poplatkem ve výši 2 000 Kè. Bliší informace k vyøizování osobních dokladù lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.
mvcr.czlclanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V pøípadì, e má dítì cestovat mimo Evropskou unii, doporuèujeme se pøedem informovat u zastupitelského úøadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítìtem. Je také tøeba dát si pozor na to, e nìkteré státy mimo Evropskou unii mohou vyadovat urèitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu pøi vstupu na jejich území nebo ukonèení pobytu nejèastìji èiní poadovaná minimální doba platnosti 6 mìsícù.
Podrobnosti k tìmto i dalším podmínkám (napø. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úøadu daného státu, popøípadì
je lze nalézt na webu Ministerstva zahranièních vìcí v sekci „Cestujeme" a dále v èásti „Státy a území - informace na cesty".
Mgr. Jana Vildumetzová, námìstkynì ministra vnitra pro øízení sekce veøejné správy
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Vydejte se s Upírem na

ELEKTROVANDR
Ptáte se kam? Nemusíte chodit daleko. Staèí kdy dne 8. èervna 2016 pøijdete na høištì za Základní školu
v Hanušovcích. Nechoïte ale sami. Vezmìte s sebou staré vyslouilé elektrospotøebièe. Bude na vás èekat Upír Krejèí
s Recyklostrojem. Do nìj spotøebiè hodíte, a budou se dít vìci!! Recyklostroj jej
okamitì zpracuje na suroviny, které se
dají vyuít dál, ale pro vás je dùleité, e
tyto suroviny mùete vymìnit za dárek,
který si sami mùete vylosovat.
Kdo nevìøí, a se dostaví. Nejene se
dozvíte, jak správnì nakládat s elektroodpadem, odnesete si hezké dárky, ale
také se budete bájeènì bavit. Upír si pro
vás pøipravil spoustu legrace, povídání a
písnièek. Spoleènì s partou z ELEKTROWINU si to urèitì uijete. Pobaví se
nejen dìti, ale i dospìlí. A protoe
Recyklostroj potáhne koòské spøeení,
mùete koníèkùm pøinést mrkvièku
nebo jablíèko. Tìší se na vás – Upír Krejèí, parta z ELEKTROWINu a zázraèný
Recyklostroj.
-mú

Naše zdraví (51)
V dnešní uspìchané dobì nás dennì provází fenomén zvaný
stres. Jednoho z nás trápí strach o zamìstnání, druhého obava o
to, zda vyjde s penìzi, jak splatí dluhy, dalšího zase trápí problémy s dìtmi, èi starými rodièi. Zkrátka stres je všude kolem nás a
vyvstává problém, jak s ním bojovat.
Nìkdo sáhne po prášcích, jiný po alkoholu. Ale to jistì není
správné øešení. O zajímavém nápadu, jak se s tímto moderním
nepøítelem vyrovnávat, jsem se seznámil na stránkách internetu
a v tisku. Jde o vybarvování omalovánek pro dospìlé. Pøedem
upozoròuji, e s touto novinkou nemám ádné zkušenost a nedìlám této èinnost ádnou reklamu, ani ji nezatracuji.
Prùkopnicí tohoto moderního trendu je skotská umìlkynì Johana Basfordová. Ruènì vytvoøila sérii obrázkù tak, aby se daly
následnì vybarvovat. Poskládala je do souboru, našla nakladatele, a ten v roce 2013 knihu publikoval pod názvem Tajná zahrada. Za dva roky se prodalo deset miliónù kusù a zaèalo tak
v podstatì další kniní šílenství. Neuvìøitelné mnoství lidí si
rychle uvìdomilo, e jim v ivotì chybí tato jednoduchá èinnost
z dìtství. I na internetových stránkách se milovníci èernobílých
šablon rozplývají nad tím, jak skvìle teï dokáou relaxovat a
sniovat hladinu stresu. I odborníci s tímto názorem souhlasí.
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Mezi knihami se tak omalovánky dostaly do pozice bestsellerù.
Na prodejních pøíèkách nejvìtšího internetového obchodu svìta Amazonu se dokonce objevují v první desítce.
I u nás se trend rozšíøil rychle. Napøíklad nakladatelství Grada prodalo loni 115 000 kusù tohoto typu sešitù. Ty nejoblíbenìjší byly dokonce v roce 2015 nominovány v kategorii
Fenomén roku. Pokud si ti døíve narození chtìjí vybarvovat
omalovánky se svými vnouèaty, které nemusí bavit propracované linie, tak jsou k dostání i omalovánky pro všechny generace.
Vybarvovat si omalovánky v souèasné dobì prostì frèí a je
vidìt, e autoøi se snaí zasáhnout co nejvìtší spektrum potencionálních kreslíøù. Proto jsou na trhu omalovánky o historii, druhé o pøírodì, jiné pro nás pøipravily malování plné vtipu.
A na závìr našeho povídání je tøeba zdùraznit fakt, e není
tøeba umìt malovat. Díky šablonì se na obrázku mùete vyøádit
a hlavnì se nestresovat. A pro ty, co si pøece jenom nejdou jisti,
jak na to, se dokonce ve svìtì poøádají kurzy. Pro ostatní zase
není problém si na internetových stránkách najít pøesný popis,
jak s omalovánkami nakládat.
-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, popø. pronajmu

Prodám
kompletní, provozuschopnou
pohonnou jednotku JM4-003
frézy systému VARI
(s øídítky, bez pøevodové skøínì a nápravy).
V dobrém stavu, nutno vidìt.

v Hanušovicích byt 3+1 v panelovém domì na Zábøeské ulici.
Byt je ve 4. patøe bez výtahu, dùm je zateplený a po celkové rekonstrukci.
Volný ihned, cena podle dohody.
Tel. 608 304 842.

Cena dohodou.
Tel.: 583 231 709

Prodám
bezdrátová sluchátka Panasonic,
støíbrno-èerná.
Tel.: 739 750 108.

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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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

Jubilea
V mìsíci èervnu 2016 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Emilie Kuchaøová,
Jaroslava Lièková, Ilona
Mikšíková a Šárka Trojáková;
pánové Ladislav Zatloukal,
Jaroslav Pekárek, Josef Baslar,
Josef Kuèera a Rudolf Döme.
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

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc duben 2016
Pøíprava rekvizit na Netradièní kulièkiádu v místnosti zabrala celkem 42,5 hod.
Vlastní akci jsem letos prozíravì naplánoval na sobotu 9. 4. do Domu kultury v Hanušovicích. Dopoledne v pátek a sobotu se konaly pøípravy 14 soutìních stanoviš skládajících se z rùzných pøedmìtù. Tudí pro cvrnkání kulièek není potøeba dìlat od zemì
dùlky. V sobotu dopoledne byl oficiální zaèátek pro dìti i dospìlé. Prakticky celý den
pršelo, a to snad byl dùvod, proè nikdo z široké veøejnosti nepøišel. Asi zapomnìli, e
v kulturním domì neprší… A tak jsme si zahráli, my, poøadatelé, s chutí sami.
22. duben je celosvìtovì vyhlášen jako Den Zemì. Je stále ještì mnoho lidí, kterým
je ivotní prostøedí lhostejné. Ale my, co máme rádi pøírodu a chápeme její význam pro
pøeití lidstva, se jí snaíme pomáhat a ochraòovat ji. Napravujeme to, co jiní lidé kazí,
a ji vùli své lhostejnosti, bezohlednosti èi nevìdomosti. V sobotu 23. dubna jsem posbíral odpadky na zkratce z dolního sídlištì k ZKL, naplnily jeden a pùl velkého pytle.
Avšak nemùeme se spoléhat jenom na nìkoho druhého, e za nás problém vyøeší.
Kadý musí pøispìt a ukládat i obyèejný papírek na sbìrné místo, kadý dospìlý má jít
dìtem kladným pøíkladem.
Vedoucí klubu M. Pecho

Toulky po okolí
Naposledy kdy jsme navštívili horskou obec Lipová Láznì,
jsme si povídali o historii a souèasnosti vyhlášených lázní.
Dnes, po nìkolika letech lze o nich mluvit pouze v minulém
èase. Byly toti údajnì pro jejich nerentabilnost zrušeny. Atak si
povíme o jiné „atrakci“, pro kterou stojí za to se do malebné
obce pod Šerákem podívat.
Tou atrakcí je malé soukromé zoo FAUNAPARK, obecnì
prospìšná spoleènost. V roce 2011 ji zaloili Dagmar a Petr Augustýnovi. Bìhem nìkolika let vytvoøili malou zahradu se soukromým chovem zvíøat, která je pøístupná pro návštìvníky
všeho vìku a zájmových skupin. Za cíl, uvedený na jejich internetových stránkách, si dali neustále zlepšovat podmínky pro
chovaná zvíøata a zkulturnìní zahrady pro návštìvníky. Zkrátka
chtìjí vytvoøit co nejoptimálnìjší podmínky pro sbliování a
kontakt èlovìka s pøírodou. Dále chtìjí neustále rozšiøovat chov
o nové druhy a provádìt parkové úpravy spojené s opravou
chodníkù, aby vyhovovaly i návštìvníkùm s koèárky, starším lidem a tìlesnì postieným.
A co zde uvidíte? Zaèneme zvíøaty a ptactvem, které ije u
nás. Jsou tu prakticky zastoupena veškerá zvíøata, která ijí v lesích a na polích v naší republice. Nechybí ani domácí zvíøata a
ptactvo ijící na farmách a hospodáøstvích. Najdete zde i mnoho

cizokrajných zvíøat a ptákù. Nechybí zde tygøi, klokani,
surikaty, makakové, americké pumy ani rùzné druhy exotických papouškù. Otevøeno zde mají v období od dubna do øíjna
dennì. Dopoledne od 9,00 do 11,00 hod. pouze pro organizované skupiny po pøedchozí domluvì za jednotnou cenu 30,Kè/osobu. Odpoledne od 12,00 do 18,00 hod. mají otevøeno pro
širokou veøejnost. Dospìlí zaplatí 60,-Kè, dìti 40,-Kè. Cena zahrnuje monost focení a natáèení videí. Vstup pejskùm a jiným
zvíøecím mazlíèkùm není do Faunaparku z bezpeènostních dùvodù povolen.
Nejnovìjším pøíspìvkem, kterým se mùe minizoo pochlubit, je mládì tygra ussurijského. Dostal jméno Diego, podle šavlozubého tygra z filmu Doba ledová. Majitelé ho zakoupili jako
dvoumìsíèní kotì, které váilo pouhých osm kilogramù. Zanedlouho se však stane králem zahrady. Bìhem tøí a pìti let toti
doroste do úctyhodné hmotnosti tøí set padesáti kilogramù. Ale
zatím ere kousky masa z ruky pana Augustýna a pije mléko
z láhve, kterou mu pøidruje paní Augustýnová. Ale u teï pøi
krmení a ošetøování pouívá ostré drápky, take jsou ruce jeho
ošetøovatelù posety škrábanci. Malý tygøík je samozøejmì neustále støedem pozornosti. V dobì otevøení zoo ho obdivují návštìvníci, pak se pohybuje po zahradì se psy, se kterými se
skamarádil, a v noci spí s majiteli v bytì.
-hp

Vzpomínka

V letošním roce by oslavili
100. narozeniny naši rodièe,
Josef a Vlasta Pavlínovi ze lebu,
tatínek dne 25. 1. 2016
a maminka dne 13. 6. 2016.
S láskou vzpomínají synové Zdenìk, Josef a Vlastislav,
vnouèata s rodinami a pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do Berlína a povíme si nìco zajímavého o
stavbì, která stála pouhých 28 let, ale kolem které se po tu dobu
toèily dìjiny dvou nìmeckých státù. Jistì jste uhádli, e se jedná
o proklínanou Berlínskou zeï, která tehdy rozdìlovala „kapitalistickou“ Nìmeckou spolkovou republiku a „socialistickou“ Nìmeckou demokratickou republiku.
Zeï, která rozdìlila Berlín na dvì èásti, byla postavena v roce
1961 a strena 9. listopadu 1989. Byla dlouhá 165 km, 45 km
s hranicí Západního Berlína a 120 km èinila hranice mezi Západním Berlínem a Braniborskem. Byla vysoká 3,60 m a mìla zabránit útìkùm do západního sektoru, a to i za pouití støelných
zbraní. K prvnímu pøípadu zastøelení emigranta došlo 24. srpna
1961, poslední obì pochází z 5. února 1989. Informace o celkovém poètu obìtí se však rùzní. Stránky v Muzeu Berlínské zdi
uvádìjí poèet 138 zastøelených.
Nìmci na svoji minulost nezapomínají. V ulici Fridrichstrasse,
v místì bývalého pøechodu Checkpoint Charlie mezi východním
a Západním Berlínem, stojí rozsáhlé Muzeum Berlínské zdi. Fotografie, dokumenty, filmové zábìry a pøedevším mnohé exponáty pøipomínají ilegální pokusy nejen Nìmcù dostat se na
Západ. Pro mnohé skonèil pokus o emigraci tragicky, zatèením,
nebo dokonce smrtí. Jsou tu podomácku vyrobená vznášedla,
horkovzdušný balon, miniponorka i lanovka. A mráz bìí po zádech pøi pohledu na skrèenou figurínu v bednì, pøipomínající ar-

tistku, která se takto nechala ilegálnì pøenést pøes hranici. V muzeu však naleznete i pøipomínky na novìjší pøíklady násilí, bezpráví a válek, napø. ve Vietnamu èi Afganistánu.
Muzeum zde stojí více ne 20 let a patøí k nejnavštìvovanìjším místùm v hlavním mìstì Nìmecka, i kdy vstupné není zrovna malé (12,5 eura, asi 330 Kè). Konají se zde i pøednášky a
lektorské kurzy s promítáním pro školní mláde a další zájemce.
Se zbytky berlínské zdi se mùeme setkat i pøímo v ulicích mìsta.
Turisté se u nich èasto fotografují a mnozí z nich si berou kousky
zdiva i domù na památku. Zeï je pro návštìvníky velkým lákadlem. Dobøe vydìlávají i obchodníci se suvenýry a restauratéøi
v její blízkosti.
Nejznámìjší stavbou, která se stala souèástí Berlínské zdi, je
Braniborská brána. Kdy jsem u ní stál pøed rokem 1989, mohl
jsem obdivovat její krásu pouze z „východní strany“. A to pouze
z bezpeèné vzdálenosti. Pak ji byla bezpeènostní zóna, kterou
hlídali ozbrojenci. Dnes je brána prùchozí a podle vìtšiny návštìvníkù je krásnìjší právì z této strany, jeliko sem smìøuje její
èelo.
A jednu perlièku na závìr. Nedaleko od Braniborské brány se
pøi loòských vánoèních trzích tyèil vysoký idovský chanukový
svícen.
-hp

4. roèníky na dopravním høišti v Mohelnici
V pondìlí 9. kvìtna se ètvráci vydali podruhé v tomto školním roce na dopravní høištì v Mohelnici. Sluneèné ráno slibovalo
krásný den, ale v autobuse panovala nervózní atmosféra. Podaøí se testy a praktické jízdy podle pøedpisù, získáme prùkaz cyklisty?
Dìti se s mohelnickým høištìm a poadavky seznámily u na podzim. Ve 2. pololetí vìtšina z nich navštìvovala dopravní
krouek, a tak u zbývalo jen jediné – úspìšnì vykonat zkoušku, tzn. odpovìdìt správnì nejménì 15 z 20 testových otázek, znát vybavení jízdního kola a projet høištì maximálnì s 5 trestnými body.
Testy psát jako první šla 4. A. áci 4. B dostali startovní èísla, prošli si ještì
jednou dráhu a u mohli podle pokynù vyrazit. Po poèáteèních opatrných rozjezdech rychle zapomnìli na nervozitu a nìkteøí bohuel i na dopravní pøedpisy
a rychle høištìm projídìli. Asi to chtìli mít brzy za sebou. Po pøestávce a svaèinì se role obrátily. U testù se potila 4. B a 4. A krouila na kolech po høišti.
A jak to dopadlo? Z 31 ákù 1 ák získal pøíliš trestných bodù pøi jízdách a
bohuel prùkaz cyklisty neobdrel. Dalších 14 ákù neuspìlo z testù. Tady je
moné napsat opravný test, ale a ve škole. Take z Mohelnice odjelo s prùkazem cyklisty jen 16 ákù. Po opravných testech získalo k velké radosti prùkaz
dalších 11 ákù.
Pøejeme ákùm na silnicích bezpeèné chvilky v roli cyklisty.
DM a RK

Dobrý den,
v obci Bøest, okres Kromìøí se 9. 5. 2016 ztratil plavý hovawart jménem Merlin! Majitelé se tam pøestìhovali teprve pøed 14 dny
a jsou pøesvìdèeni o tom, e se pes vrací zpátky domù (okres Náchod!).
Pokud byste ho zahlédli èi o nìm získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní èíslo 739 549 707, 724 276
335 nebo napište na email jansovajana@email.cz.
Merlin je 4 roky starý Hovawart. Na své jméno slyší, váí cca 40 kg. Na sobì má modrý obojek, obojek proti klíšatùm a výcvikový obojek. Nemá èip ani tetování. Kastrovaný není. Náš Merlin se ztratil 9. 5. 2016 na vycházce mezi obcí Bøest a Kyselovice, alkovice cca v 19:00. Jedná se o velice temperamentního, hravého a veselého psa. Je to velice dobrý hlídaè. Toulání pro nìho není
charakteristické. Prostøedí nezná, pøistìhovali jsme se na Moravu z okresu Náchod (Královehradecký kraj) pøed 14 dny. -ja

Zdravotní cvièení
Ideální prevence bolestí pohybového aparátu, zvláštì zad! Èeká vás mírné protahovací a posilovací cvièení, kapka informací a
relaxace. Cvièení se koná kadé pondìlí od 17:30 do 18:30, v Mateøské škole Hanušovice, Hlavní 313. Poplatek 30 Kè, podloku
pod sebe s sebou. Maximální kapacita 10 osob – nutná rezervace! (uveïte své jméno a datum cvièení, rezervace z organizaèních dùvodù, prosím, pouze na týden dopøedu) na tel. è.: 606 473 939 nebo na mail: zugr@seznam.cz. Cvièením vás bude provázet fyzioterapeutka Zuzana Grycová.
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Sportovní kluby a hasièi v akci „Ukliïme Èesko“
V sobotu 16. 4. 2016 se FK Hanušovice, z. s. ve spolupráci s mìstem Hanušovice, Tenisovým klubem, z. s. a SDH Hanušovice zapojily do celostátní akce „Ukliïme Èesko“. Hlavním impulzem bylo pøispìt alespoò malým dílem k èistìjšímu prostøedí v našem
okolí.
Naším cílem bylo vyèistit okolí fotbalového a tenisového høištì, bývalou cyklokrosovou dráhu, okolí hráze - od mostu na Hynèice nad Moravou a k mostu na Šumperk, èást Sportovní ulice a
lesní cestu vedoucí nad fotbalovým høištìm - od mostu na
Šumperk po most vedoucí na Hynèice nad Moravou.
Celkovì jsme nasbírali a vytøídili pøes 300 kg odpadu. Jednalo se pøedevším o plastové láhve, staré elezo, pneumatiky a
plechovky.
Je s podivem, jaké mnoství odpadkù lze najít v lese nad
høištìm nebo kolem hráze, kde se kadý den máme monost
procházet. Odstrašující místo bylo za bývalou prádelnou, kde
si pravdìpodobnì nìjaká skupina zøídila veøejnou skládku.
Za úspìšný a zdárný prùbìh celé akce je potøeba podìkovat
všem organizátorùm a pøedevším všem zúèastnìným.
Dìkujeme a tìšíme se na Vaši úèast opìt v pøíštím roce.
Za organizátory akce
M. Podhradský

Upozornìní
Z dùvodu rekonstrukce eleznièní stanice Hanušovice se na základì poadavku SDC, s. o. bude ve dnech
od 21. kvìtna 2016 do 2. øíjna 2016 konat nepøetritá výluka v úseku (Lichkov-Dolní Lipka-Hanušovice. Po
dobu konání výluky budou všechny vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního øádu.
Èeské dráhy, a. s.

Èeský den proti rakovinì v Hanušovicích
Ji 20. roèník veøejné sbírky s ústøedním tématem Prevence rakoviny prsou poøádala ve støedu 11. kvìtna Liga proti rakovinì Praha, která v letošním roce oslavila 25 let od svého zaloení. Ani letos nevynechala MAS Horní Pomoraví, o. p. s. prostøednictvím Turistického informaèního centra (TIC) Hanušovice úèast na dobroèinné sbírce a do této akce se opìt zapojila.
Dùvodem poøádání sbírky je fakt, e v naší zemi kadým rokem vzrùstá poèet nemocných s tímto závaným onemocnìním. Poøadatelé sbírky si kladou za cíl získat finanèní prostøedky na prevenci závaného onemocnìní a zlepšení kvality ivota onkologických
pacientù, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center. Symbolem sbírky se stala kvìtina mìsíèku lékaøského, jejím zakoupením v hodnotì dvaceti korun je moné projekt podpoøit. Velkou pomocí se stali opìt áci místní základní školy
Klára Sedlaèíková, Denisa Šolcová, Gabriela Mikšíková, Jiøí Reichl,
Honza Schovajsa a Petr Kufel. Touto cestou bychom jim chtìli moc
podìkovat za jejich dobrovolnickou èinnost. Zároveò také dìkujeme
za spolupráci øediteli základní školy Františku Felnerovi a pedagogovi Petrovi Jordovi, kteøí nám pomohli oslovit dobrovolníky z øad
ákù školy. Byla to pro nì urèitì velká zkušenost, jak se podílet na
dobroèinných aktivitách a vyzkoušet si i negativní reakce kolemjdoucích nebo oslovených obèanù.
Èeský den proti rakovinì se v Hanušovicích uskuteènil ji pátým
rokem. Letos mìli dobrovolníci k dispozici 500 kusù kytièek, co je o
100 více jak vloni. Všechny se nám sice nepodaøilo prodat, ale i tak je
425 kytièek velký úspìch a celková vybraná èástka èiní 10 130 korun.
Mìstem procházely tøi skupinky prodejcù, kteøí nabízeli kytièky.
Dobrovolníci mìli na sobì lutá trièka Ligy proti rakovinì a prokazovali se její plnou mocí. I v letošním roce byla monost zakoupení
symbolu sbírky v Turistickém informaèním centru. Pøíští rok bychom se chtìli opìt zapojit do této akce, která napomáhá lépe informovat veøejnost.
Andrea Merèáková

