HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2016

èíslo 8

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
zvou všechny obèany na akci

Olympijské hry Hanušovice 2016
která se uskuteèní na konci srpna.
Zvány jsou pøedevším dìti, ale na olympijské disciplíny v netradièním pojetí se
mohou tìšit všichni obèané mìsta a pøíznivci dobré zábavy.
Bliší informace o místì a èase konání budou bìhem mìsíce srpna dostupné na
plakátech a letáècích ve mìstì a také na internetových stránkách mìsta
Hanušovice.
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.

Váení spoluobèané,
reaguji na Vaše dotazy, které jsou kladeny na mìsto Hanušovice jakoto provozovatele dìtského høištì na ulici Pøíèná. Pøedmìtné høištì bylo do 31. 12. 2016 ve správì Hanušovické obchodní, s. r. o. Od 1. 1. 2016 pøešla správa høištì pod mìsto Hanušovice,
resp. pod Odbor správy majetku a slueb MÚ Hanušovice. Odbor správy majetku a
slueb k danému høišti obdrel od Hanušovické obchodní, s. r. o. revizní zprávu platnou
do srpna tohoto roku. Byla však provedena vizuální prohlídka, pøi které bylo zjištìno,
e je dané høištì v technickém stavu, které nedovoluje jeho bezpeèné uívání. Z tohoto
dùvodu bylo høištì zavøeno a byl zde zakázán vstup. Odbor správy majetku a slueb nechal vypracovat revizní zprávu, a to oprávnìnou osobou. Ji pøi této kontrole bylo revizním technikem potvrzeno uzavøení dìtského høištì s tím, e je jeho uívání
nepøípustné. Na základì revizní zprávy, kterou Odbor správy majetku a slueb obdrel
dne 27. 6. 2016, bylo zjištìno, e je potøeba nìkolik hracích prvkù opravit a upravit dopadové plochy, které jsou nevyhovující. V souèasné dobì probíhají práce na odstranìní
zjištìných závad tak, aby bylo moné pøedmìtné høištì v co nejkratší dobì znovu
zpøístupnit veøejnosti.
Vím, e uzavøení dìtského høištì je v letních mìsících ponìkud nepøíjemné, ale stav,
ve kterém se toto høištì nachází, nedovoluje jeho bezpeèné uívání a rozhodnì by nestálo za to, aby došlo k jakémukoli úrazu vlivem špatného technického stavu. Prosím
tedy všechny návštìvníky o trpìlivost.
Jan Langer, referent odboru správy majetku a slueb

Srpen

Kdy zaèíná srpen,
seèeme trávu srpem.
Prázdniny u konèí,
léto se s námi louèí.
Duha, duha, to je vìc,
kadý se chce po ní svézt.
Déš vystøídá parný den,
mùeme jít zase ven.
Na tábor sbalíme batohy,
zvládneme i stezku odvahy.
Velký oheò rozdìláme,
u nìho si zazpíváme.
Prvòáèci se tìší do školy,
u se chtìjí uèit a psát úkoly.
Bránu k prázdninám zamyká klíè
a mìsíc srpen je pomalu pryè.
tvorba ákù recitaèního krouku ZŠ

Ještì jedna srpnová
Ještì si to uíváme,
radost v srdci stále máme.
Koupání a výlety,
nejradìji u tety.
S rodièi a sourozenci
máme stále tuto šanci.
Léto ještì neskonèí,
naše srdce poskoèí.
Máme rádi rybaøení,
vlastníme i vybavení.
Auto se nám rozbilo,
stanování skonèilo.
Brzy uteèou prázdniny
a je blízko do zimy.
V našich myslích jsou jen vzpomínky,
je to jako pohlazení od maminky.

oznamuje ètenáøùm, e v mìsíci èervenci a srpnu zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00-12:00 – 13:00-18:00, St 9:00-12:00 – 13:00-18.00
Pá 9:00-12:00 – 13:00-18:00
Pøejeme všem krásné a pohodové léto.
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Lenka Koletschková, VII. A,
Marie Koletschková, VI. A
tvorba ákù recitaèního krouku ZŠ
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 43 - 13. 6. 2016
- schválila program 43. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
13. 6. 2016
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- uloila zaslat písemné sdìlení adatelce o byt
- uloila pøedjednat schùzku s vedením Pivovaru Holba, a. s.
Hanušovice ohlednì zápachu z místní ÈOV
- schválila Smlouvu o nájmu è. 6/2016 na pronájem èásti pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 1601/1, ost. plocha
v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 7/2016 na pronájem èásti pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice pè. 889/9, ost. plocha
v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu o pronájmu èást pozemkù
pè. 1577/7, ost. plocha a pè. 1645/,1 ost. plocha v kú. Hanušovice
- schválila Dodatky na prodlouení nájemních smluv na
uívání bytové jednotky ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila ádost o udìlení souhlasu k pouití znaku mìsta
Hanušovice
- schválila nabídku firmy na zajištìní realizace zhotovení
projektové dokumentace domovních kanalizaèních pøípojek
- schválila Smlouvu o nájmu stroje za úèelem jeho vyzkoušení v místním terénu
- vzala na vìdomí informaci o zahájení díla „Hanušovice –
nad nádraím, nové NNk“
- vzala na vìdomí informaci týkající se dopravního øešení autobusových zastávek na silnici II/312 mezi Hanušovicemi a
Králíky
- schválila vysazení pamìtního stromu lípy srdèité, kterou
mìsto Hanušovice získalo za 2. místo v soutìi o keramickou
popelnici, v lokalitì Na Holbì
- schválila Dodatek è. 7 ke Smlouvì o podnájmu nebytových
prostor v pøízemí budovy èp. 1 na ul. Hynèická
- schválila revokaci usnesení è. 738/40/2016
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 44 - 15. 6. 2016
- schválila program 44. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
15. 6. 2016
- schválila Smlouvu o dílo, jejím pøedmìtem je provedení
díla „Rekonstrukce sociálního zaøízení ZŠ Hanušovice“
jednání è. 45 - 27. 6. 2016
- schválila program 45. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
27. 6. 2016
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 609/1 v kú. Hynèice nad Moravou, na úøední
desce mìsta Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 9/2016 týkající se pronájmu
èásti pozemku pè. 1627/1, ost. plocha v kú. Hanušovice
- rozhodla pøidìlit uvolnìný byt v bytovémdomì èp. 108 ul. Hlavní
- zamítla ádost o pøevod bytu v obytném domì èp. 428 Potùèník
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- schválila na realizaci akce odstranìní hospodáøské budovy
na st. pl. 315 v kú. Hanušovice firmu s nejvýhodnìjší cenovou
nabídkou
- vzala na vìdomí informaci o pøípravì jízdních øádù eleznièní osobní dopravy na období 2016/2017
- vzala na vìdomí informaci o probìhlém jednání se zástupci
Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice ve vìci ÈOV na ul. Zábøeská
- vzala na vìdomí „Protokol o vytýèení hranice pozemku“
mezi lesními pozemky
- schválila zakoupení sekacího traktoru Kubota G26 na
údrbu veøejných prostranství
- schválila realizace akce – oprava støešního pláštì garáe na
st. pl. 570/2 v kú. Hanušovice firmou s nejvýhodnìjší cenovou
nabídkou
- schválila uspoøádání výstavy obrazù v pøísálí DK Hanušovice ve dnech 17.-21. 8. 2016
- schválila smlouvu o dílo, kde pøedmìtem díla je vypracování ádosti o získání finanèních prostøedkù z dotace (vozidlo pro
JSDH)
- schválila pøijetí nového èlena Jednotky sboru dobrovolných
hasièù Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 3 v r. 2016
- schválila zajištìní taneèní skupiny na 14. ples mìsta Hanušovice a vystavení objednávky
- vzala na vìdomí informaci o pøípravì vybudování veøejného osvìtlení na pozemku pè. 1602, ost. plocha v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí rozhodnutí MÚ Šumperk, odboru ivotního prostøedí ve vìci povolení vypouštìní odpadních vod do veøejné kanalizace
- schválila návrh na stanovení maximální ceny za pozemek
v bývalém areálu spoleènosti Slezan Frýdek-Místek
- schválila Dodatek k nájemní smlouvì na uívání bytu ve
vlastnictví mìsta Hanušovice o jeden mìsíc

Historie Sboru dobrovolných hasièù v Hanušovicích - 10. èást
Závìr
Na závìr je nutné pøipomenout, e hasièi byli jedni z prvních organizací, které byly zaloeny v Hanušovicích. Ji v roce 1879 byl zaloen
spolek nìmeckých závodních hasièù (Fabriksfeuerwer in Hannsdorf-Halbseit).
Nejen tato skuteènost vypovídá o zájmu a potøebì hasièù v našem mìstì. Pøi tomto hodnocení nelze pominout skuteènost, e mnohé se podaøilo i díky tomu, e zástupci našeho sboru byli èleny orgánù Svazu poární ochrany a nyní i Sdruení hasièù ÈMS.
Ji první starosta sboru p. Jaroslav Klát byl prvním námìstkem okresního náèelníka a pozdìji i èlenem okresní revizní komise.
Vdy i jeho zásluhou byl v èervenci roku 1947 konán v Hanušovicích upní sjezd èeského hasièstva a v té dobì to bylo velkým
ocenìním práce hasièù v Hanušovicích.
Jako další náš zástupce byl v sedmdesátých a
osmdesátých letech èlenem okresního výboru a jeho
pøedstavenstva a èlenem komise mládee ÚV a FV
SPO p. Milan Jégl, pí. Zdenka Jéglová byla v té dobì
èlenkou krajského výboru a jeho pøedstavenstva.
Od roku 1995 je p. František Ambroz èlenem Výkonného výboru Okresního sdruení hasièù ÈMS.
Dovolte mi ještì jednou podìkovat v první øadì
všem èlenùm, kteøí bìhem celé historie utváøeli obraz našeho sboru, a samozøejmì všem, kteøí naši èinnost podporovali a podporují.
Dìkuji za pozornost.
František Ambroz

Termín splatnosti místního poplatku
za komunální odpad
Ekonomické oddìlení Mìstského úøadu Hanušovice informuje obèany mìsta o termínu splatnosti místního poplatku za
provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, jeho výše pro
rok 2016 èiní 540 Kè za osobu.
Termín splatnosti poplatku je 30. 9. 2016. Poplatníci hradící
platbu prostøednictvím SIPO uhradí poplatek ve dvou splátkách,
a to v mìsíci èervnu a listopadu.
Poplatek je mono uhradit hotovì na pokladnì mìsta Hanušovice nebo bezhotovostnì na úèet mìsta Hanušovice èíslo
19-0000624841/0100 pøíkazem k úhradì.
V pøípadì, e vám není znám variabilní symbol pro platbu
bankovním pøevodem, kontaktujte ekonomické oddìlení osobnì
na pokladnì nebo telefonicky: 583 034 430, 583 034 431 nebo
e-mailem:
fellingerova@mu-hanusovice.cz, bankova@mu-hanusovice.cz
Variabilní symbol je jedineèný pro kadou osobu a zùstává po
dobu trvání trvalého pobytu stejný.
Blanka Doleèková, vedoucí ekonomického oddìlení
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Jak nakládáme s velkoobjemovým odpadem v Hanušovicích

Cestování po Evropì
Pøi dovolené na Broumovsku jsem si udìlal malý výlet do nedalekého polského poutního místa Wambierzyce a Národního
parku Stolové hory. O to, co se mi tam líbilo a co mì zaujalo,
bych se dnes chtìl s vámi podìlit.
O èeském názvu Vambeøice se zmiòuje spisovatelka Boena
Nìmcová ve své nejznámìjší knize Babièka. Popisuje tam, jak
se hlavní hrdinka románu zúèastnila køesanského procesí do
ji tehdy známého poutního místa Vambeøic. Wambierzycím
(nìmecky Albendorf) se v Polsku øíká Slezský Jeruzalém. Je to
nevelká obec mezi Klodzskem a èeskými hranicemi a leí asi
20 km od Broumova. Po celá staletí je známým poutním místem
spojeným s mariánským kultem. Nejzajímavìjším objektem celého areálu je bazilika „Chrám Matky Boí“. Je tvoøena ochozy
kolem oválné lodi a jedenácti kaplemi. Uvnitø se nachází soška
Panny Marie z lipového døeva datovaná do 13. století, která byla
korunována v roce 1980. Bazilika se tyèí nad námìstíèkem, ze
kterého k ní vede 57 schodù se symbolickým významem. Devìt
schodù podle poètu andìlských chórù, 33 podle vìku Jeíše
Krista v okamiku ukøiování a 15 schodù podle vìku Panny
Marie v okamiku poèetí Jeíše Krista. Kalvárie spoleènì s pøilehlými budovami tvoøí stejnì hodnotné dílo v celém komplexu
jako bazilika. O výjimeènosti a architektonickém bohatství
svìdèí velké mnoství kaplí, kaplièek, pomníkù a bran. Je jich
toti více ne sto!

Dalším unikátem je v Polsku velice populární a také hojnì navštìvovaný Vambeøický pohyblivý betlém. Byl vyroben v roce
1882 a patøí mezi nejvìtší a také nejkrásnìjší v zemi. Skládá se
z 800 figurek a vypráví kromì narození Jeíše i o dalších pøíbìzích ze ivota køesanù. Je známý i tím, e bez pøestávky u více
ne 130 let láká obdivovatele mnoha detaily, bohatými barvami
a pøedevším kouzlem pohybu.
Kadý návštìvník také neopomene projít si místní køíovou
cestu. Patøí k nejvìtším a nejkrásnìjším v Evropì. Má 79 zastávek, které pocházejí z 18. a 19. století.
Stolové hory tvoøí panoramaticky a krajináøsky nejatraktivnìjší pohoøí v Polsku. Jejich skalní mìsta se nacházejí na èesko-polských hranicích a navazují na pískovcové skály
Brumovska, na Adršpašské a Teplické skály. Nejvyšší vrchol je
Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki) s 919 m. n. m. Mohutný
kopec s krásným skalním mìstem, ohranièený témìø ze všech
stran asi 60 m vysokými pískovcovými stìnami s èetnými vyhlídkovými místy, tvoøí nádherný komplex, který navštíví roènì
tisíce turistù. Uvidíte zde nìkolik skalních bludiš, hluboké
pukliny, prùrvy a labyrinty a z nejvyšších pískovcových vìí
-hp
nádherné výhledy na okolní krásnou pøírodu.

Naše zdraví (53)

hodin, nejdéle však dva dny. Je specifická i tím, e vìtšinou mizí
po zmìnì èinnosti. Zpravidla ji pociujeme na konci pracovního
týdne, po probdìlé noci nebo tìké fyzické aktivitì. Mají na ni
vliv i vnìjší okolnosti, jako tøeba vztahy v zamìstnání nebo v rodinì. Nezanedbatelné je i poèasí, pøi špatném se u nás projevuje
vìtší únava. Bìným jevem v našem ivotì je i zvýšená únava
v jarních mìsících.
A jak vypadá chronická únava? Pokud únava neodpovídá vykonané práci a vynaloené energii, je to signál, e nìco není v poøádku. Tìlo si tak øíká o celkovou zmìnu ve zpùsobu ivota.
Chronická únava neustupuje ani po odpoèinku a mùe trvat nìkolik mìsícù. Brání èlovìku ít plnohodnotný ivot, a tak nezvládá ani bìnou denní zátì, i po mírné námaze nastupuje silný
pocit vyèerpanosti, který vyaduje dlouhodobý odpoèinek èi
spánek na lùku. Èasto vede a k pocitùm zoufalství a strachu o
svoje zdraví. Tady pomùe pouze rychlá lékaøská pomoc. Na
chronickou únavu ji byla vyzkoušena øada lékù, ale úèinná léèby stále není známa. Pouívají se antibiotika, léky na zmírnìní
virových obtíí, proti bolestem, depresím a léky podporující
imunitu. Jako nejúèinnìjší postup se ale osvìdèuje pomoc po
stránce psychické a emoèní. Dnes ji existují pracovištì, která se
na vìdecké bázi zabývají celkovou zmìnou stravovacích zvyklostí a ivotních postojù pacienta ke své nemoci.
V pøíštím pokraèování si povíme nìco o tom, jak mùeme
sami úèinnì s únavou bojovat.
-hp

Býváte èasto unaveni? Pak byste mìli vìdìt, jak rozpoznat
„obyèejnou“ únavu od závaného chronického únavového
syndromu.
Únavou èi nedostatkem energie trpí ve vyspìlých zemích
údajnì kadý druhý èlovìk. Dùleité je, podle odborníkù, jak
èasto se tento problém objevuje. Apak je také tøeba rozlišit, zda
jde o únavu fyzickou, èi spíše psychickou, i kdy se obì èasto
doplòují. Pøi tìlesném vyèerpání máme menší sílu, mùe nám
být zima, nejsme tak hbití, mohou se nám tøást ruce, huèí nám
v uších a mùeme mít mitky pøed oèima. Jsme-li unaveni psychicky, více zapomínáme, jsme ospalí, málo vnímáme vìci kolem sebe a nesoustøedíme se na nì. Únava samozøejmì souvisí i
s vìkem. Je pøirozené, e po ètyøicítce nás nìkteré èinnosti, je
jsme døíve dìlali úplnì bìnì, zaèínají zmáhat èím dál víc a èím
jsme starší. A na to je tøeba myslet u døív a ít, pokud mono,
aktivnì, zdravì a tzv. pozitivnì, co znamená hledat na všem
pøedevším to dobré. ádná lepší prevence podle odborníkù neexistuje.
A jak vypadá bìná únava? Únava je limitujícím faktorem
pøi vykonávání jakékoliv èinnost. Tìlo tak dává na vìdomí potøebu doplnìní energie a naèerpání nové síly. Pøíjemná únava
po vykonání urèité èinnosti je tedy zcela normální. Projevuje se
poklesem tìlesné i duševní výkonnosti, i kdy vnímání únavy
je vdy zcela individuální. Bìná únava se dostaví po vyèerpání a námaze, ale je pouze pøechodná. Po doplnìní energie z jídla, po odpoèinku, èi spánku odeznívá. Netrvá déle ne nìkolik
HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2016
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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

Pedikúra do domu

Nabízím - medicinální pøístrojovou, mokrou i kombinovanou
pedikúru v pohodlí Vašeho domova.
Kontaktujte mì, ráda za Vámi pøijedu.
Ida Maršálková, tel. 601 367 689.

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

Mladý architekt koupí chalupu v pùvodním stavu. Tel.: 603 202 143

Jubilea

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

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

Èerven se stal mìsícem spousty her a tvrdé práce!
Na sídlišti Zábøeská i na dìtském høišti v Hanušovicích jsem uspoøádal pro dìti oblíbený Tetherball, pálkovací hru Koèka, házení míèku na tøi kruhy a další hry. O historii
našeho klubu se zájemci dozvìdìli v soutìi se speciálními kartièkami. Dále chlapci a
dìvèata bojovali o papírové ivoty, hráli Na národy a spoustu dalších her.
Koncem mìsíce byla v plánu víkendovka na chatì za Bohdíkovem. Tomu pøedcházela spousta pøípravné práce, pøi které mi pomohl pan David Špatina. Samotná akce se
uskuteènila 24.-26. èervna pod názvem Havajský víceboj. V pátek jsme se ubytovali a
zahráli si nìkolik her, poté si dìti vyrábìly havajské vlajeèky. V sobotu poèasí a tradièní doprovodná hudba pøipomínaly vskutku Havaj. Dopoledne dìti soutìily v rùzných
disciplínách, improvizovanì závodily na „surfaøském“ prknì. Odpoledne soutìily
s døevìnými kolíèky, nošením vody v dìrovaných krabièkách, zdobily si tváøe barevnými køídami, bojovaly o PET lahve atd. Veèer nastal boj u velké stolní hry Moøe. Následovaly další hry, vyprávìní záitkù z výprav klubu z minulosti a zcela na závìr na
dobrou noc ètení legend o Havajských ostrovech. V nedìli bylo u chladnìji a nevadilo
ani pár dešových pøehánìk. Havajský víceboj se stal naší skvìlou a vydaøenou akcí.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ panu Felnerovi, paní Pospíchalové z MÚ, panu D. Špatinovi a panu K. Zdráhalovi. Vedoucí klubu M. Pecho

paní Rùena Pijáková, Františka
Kadlecová, Kvìtoslava
Raczková, Kvìtoslava
Kováèová, Marie Zaèalová, Vìra
Svobodová, Miroslava
Štefancová, Iveta Horèièková a
Ludmila Tabaèárová;
pánové Josef Cikryt, Lubomír
Mašinda, Ervin Scholz, Josef
Neoral, František Vyhnálek,
Karel Kavulok, Oldøich Vojtek,
Milan Podhradský, Bohumil
Hnilica a Jiøí Kotraš.

Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice – èinnost za mìsíc èerven 2016

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

Toulky po okolí
V sobotu 9. èervence se v areálu bývalého Moravolenu ve
Starém Mìstì pod Snìníkem konaly pod záštitou místní firmy
PRO-BIO tradièní Bioslavnosti.
Ji po jedenácté se tak sešli pøíznivci biopotravin z celé republiky, ale i ze zahranièí, aby zde pøedvedli vše, co umí pøipravit ze zdravých surovin. Ty letošní mìly v podtitulu uvedeno
„Chléb a víno“. A právì tìmto dvìma poivatinám zde bylo vìnováno nejvíce pozornosti. Kvalitní chléb je toti pro pøíznivce
tìchto zdravých potravin tím pravým „gruntem“. Ve stáncích
jste si mohli zakoupit nìkolik druhù chleba. Zkušení pekaøi
s dlouholetými zkušenostmi zde pøímo pøed oèima návštìvníkù
ukazovali pøípravu i samotné peèení, hotové výrobky si pak
mohli lidé hned ochutnat. Byla mezi nimi i paní Míša Holaòová,
první BIO pekaøka v naší republice, která sbírala zkušenosti po
celé Evropì, aby si nakonec zaloila vlastní pekárnu. Na slavnostech jste mohli vidìt a ochutnat chleby bílé i tmavé, ze ita,
z ovsa, špaldové, sportovní ale i dìtské. Svou knihu „Kvásková
kuchaøka“ zde na podiu pokøtila další známá odbornice na peèení chleba Jana Berková.
Další potravinou z podtitulu bylo víno. BIO víno je podle odborníkù pøirozený produkt, pøi jeho pìstování jsou dodrovány zásady ekologického zemìdìlství. Neobsahuje proto
škodlivé pesticidy ani další syntetické pøísady a je bohatší v chuti a vùni. Základem prý je kromì pìstování i tradièní zpùsob
zpracování hroznù a uchovávání vína. Místo chemických po-

Vzpomínka

Vzpomínáme

Odešel jsi bez slùvka rozlouèení,
o to víc nás to bolí.

Tìko se s Tebou louèilo,
tìké je bez Tebe ít.
Láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále, tatínku, budeme mít.
Dne 31. srpna 2016 vzpomeneme
17. smutné výroèí úmrtí manela,
tatínka a dìdeèka,
pana Jana Jurdièe.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka, syn a
dcera s rodinami.
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støikù a hnojiv vyuívají vinaøi napøíklad pøirozenou rovnováhu
a samoregulaèní schopnost pùdy. Tato vína si té mohli návštìvníci na místì ochutnat a zakoupit.
Bylo zde i nìco pro pøíznivce zlatavého moku. Pro letošní Bioslavnosti uvaøil minipivovar Manner Bohdalice–Pavlovice
majitele Jiøího Novotného jedenáctistupòový Špaldový pašerák. Byl vyroben z nepøešlechtìného druhu pšenice – špaldy, je
svìtlejší barvy, chuovì pøíznivý, pro pravovìrné pivaøe však
byl málo hoøký.
Pro návštìvníky poøadatelé pøipravili mnoho dalších atrakcí
pro pobavení. Nechybìly stánky plné BIO potravin, nápojù, suvenýrù a propagaèních materiálù. Firmy z celé republiky zde
propagovaly své ekologické potravináøské výrobky, nechybìli
zde prodejci elektroautomobilù a ekokotlù. Poøadatelé pøišli i
s moností prohlédnout si PRO-BIO mlýny a poznat vlastní firmu PRO-BIO, obchodní spoleènost s r. o. Byly toti pøipraveny
exkurze do provozu spoleènosti i do okolních ekofarem. V areálu si té mohli návštìvníci prohlédnout nìkolik u nás ijících
sov, vèetnì té nejvìtší – výra velkého. Pro dìti byl pøipraven
Špaldíkùv dìtský koutek. Odpolední a veèerní program pak
zpøíjemnily hudební produkce nìkolika kapel, zábavná vystoupení, sportovní zápolení, ukázkové støíhání ovcí, výstava fotografií, vernisá maleb a další akce.
Podle poøadatelské firmy i návštìvníkù se akce i díky pøíjemnému poèasí velmi zdaøila. V pøíštím roce spoleènost PRO-BIO
oslaví 25. výroèí zaloení, a tak ji dnes se mùeme tìšit na sobotu 15. 7. 2017, kdy se budou Bioslavnosti opìt konat.
-hp

Dne 20. èervence 2016
vzpomeneme 2. smutné výroèí
úmrtí
pana Miroslava Jurdièe.
S láskou vzpomíná celá truchlící rodina.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi. Dìkujeme.

www.hanusovice.info
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