HANUŠOVICKÉ NOVINY
Záøí 2016

èíslo 9

roèník 22

cena 2 Kè

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

INFORMACE PRO OBÈANY
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJÙ V ROCE 2016
MONOST HLASOVAT NA VOLIÈSKÝ PRÙKAZ
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajù v 13 krajích Èeské republiky dne 6. kvìtna 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonù pod èíslem
138/2016.
Volby do zastupitelstev krajù se konají ve dvou dnech, v pátek 7. øíjna od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. øíjna 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území Èeské republiky.
VOLIÈSKÉ PRÙKAZY
Voliè, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho stálém seznamu volièù
je zapsán, mùe ode dne vyhlášení voleb (tj. ji od 6. kvìtna 2016) poádat obecní úøad
v místì svého trvalého pobytu o vydání volièského prùkazu. Volièský prùkaz se vydává pouze volièùm zapsaným ve stálém seznamu volièù v územním obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny. Voliè mùe poádat o vydání volièského prùkazu v místì svého
trvalého pobytu do okamiku uzavøení stálého seznamu – do 5. 10. 2016 do 16:00 hodin nebo podáním doruèeným nejpozdìji 7 dnù pøede dnem voleb - 30. 9. 2016 obecnímu úøadu: toto podání musí být v listinné podobì opatøené úøednì ovìøeným
podpisem volièe nebo v elektronické podobì podepsané uznávaným elektronickým
podpisem volièe nebo v elektronické podobì zaslané prostøednictvím datové schránky; o osobnì uèinìné ádosti se sepíše úøední záznam.
Obecní úøad volièský prùkaz pøedá osobnì volièi nebo osobì, která se prokáe plnou mocí s ovìøeným podpisem volièe ádajícího o vydání volièského prùkazu, anebo
jej volièi zašle.
Úøední ovìøení podpisu volièe provádìjí krajské úøady, obecní úøady s rozšíøenou
pùsobností, obecní úøady, úøady mìstských èástí nebo mìstských obvodù územnì èlenìných statutárních mìst a úøady mìstských èástí hl. mìsta Prahy (lze vyuít monost
osvobození od správního poplatku pro úèely vyuití volebního práva).
Dále ovìøení podpisu volièe provádìjí notáøi, dritelé poštovní licence a Hospodáøská komora ÈR (za provedení úkonu se hradí poplatek).
Volièský prùkaz opravòuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve
volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a
v jeho územním obvodu je voliè pøihlášen k trvalému pobytu; to znamená, e voliè
s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje mùe na volièský prùkaz hlasovat
v kterékoli volební místnosti na území celého Olomouckého kraje.
Voliè, který se dostaví do volební místnosti s volièským prùkazem, je povinen tento
prùkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej pøiloí k výpisu ze stálého seznamu
volièù.
Dostaví-li se voliè s volièským prùkazem do volební místnosti volebního okrsku,
kde je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu volièù, okrsková volební komise poznámku o vydání volièského prùkazu zruší a volièský prùkaz pøipojí k výpisu
ze stálého seznamu volièù.
Pøi ztrátì nebo odcizení volièského prùkazu nelze vydat duplikát.
-mú
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Záøí
Hola, hola,
povinnost nás opìt volá!
Školní rok je zase zpátky
a já píši tyto øádky.
Kdy s kamarádem v lavici sedáváme,
na krásné záitky z léta vzpomínáme.
Spoluáky vídám zase,
jsou vìtší, zdá se.
V záøí pouštíme barevné draky
a s vìtrem o závod utíkáme taky.
Na nebi nejsou ádné mraky,
u odjely prázdninové vlaky.
Èekají nás úkoly a uèení,
to zas bude muèení!
Škola je u plná dìtí,
èas nenávratnì letí.
áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ Hanušovice
Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub
Hanušovice

zve chlapce a dìvèata
na schùzky v záøí 2016.
Kdy:
v pátek 9. 9. v 15 hodin
a v pondìlí 12. 9. v 15 hodin
Kde:
sraz u klubovny na ulici Dukelské
(u è. 112) v Hanušovicích
S sebou:
pláštìnku, psací potøeby, prùkaz
zdravotní pojišovny, svaèinu,
pøezùvky, dobrou náladu.
Další schùzky upøesníme
po dohodì s dìtmi.
Na vaši úèast se tìší
vedoucí klubu M. Pecho.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 46 - 11. 7. 2016
- schválila program 46. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
11. 7. 2016
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila kupní smlouvu na dodání komunálního traktoru
- vzala na vìdomí oznámení o ústním jednání ve vìci výskytu
bobra evropského v úseku vodního toku Branná
- schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemku pè.
827/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí zápis z jednání ve vìci opravy mostu è. ev.
446-044 Vysoké ibøidovice
- schválila zprovoznìní a rozšíøení modulu spoleèné televizní antény v domì èp. 72, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila smlouvu o dodávce vody a o odvádìní odpadních
vod è. 6915
- vzala na vìdomí informaci o neuzavøení smlouvy o zøízení
vìcného bøemene-sluebnosti na pozemku pè. 878 TTP a 1513,
ost. plocha
- vzala na vìdomí informaci ve vìci vydání stavebního povolení na stavbu „Most na LC Zámecká“ Odborem dopravy MÚ
Šumperk
- vzala na vìdomí rozhodnutí stavební povolení na stavbu
„Silnice II/446 – zárubní zeï“ vydané Odborem dopravy MÚ
Šumperk
- vzala na vìdomí Zprávu o prùbìhu likvidace Hanušovické
obchodní, s. r. o.
- schválila návrh dokumentace na rekonstrukci chodníkù na
sídlišti Holba – I. etapa
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

jednání è. 47 - 1. 8. 2016
- schválila program 47. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
1. 8. 2016
- vzala na vìdomí informaci o plnìní usnesení
- schválila smlouvu è. 92047/16 o uití základní báze geografických dat ÈR
- schválila Dodatek è. 2 ke Smlouvì S1613074 k mìnícímu
se reimu pøenesené daòové povinnosti
- schválila Dodatek è. 1 k nájemní smlouvì ve vìci umístìní
reklamního zaøízení na pozemku pè. st. 173 v kú. Hanušovice
- schválila Komisionáøskou smlouvu o poskytování slueb
v oblasti BOZP a PO pro mìsto Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit prodej
spoluvlastnického podílu mìsta Hanušovice 25/100 na pozemku pè. st. 519, zastavìná plocha, v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 10/2016 o pronájmu èásti pozemku pè. 609/1, ostatní plocha, v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila vystavení objednávky na vypracování geometrického plánu pro dìlení pozemkù pè. st. 90/1, st. 90/2 a 657/24
v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila vystavení objednávky na vypracování znaleckých
posudkù pro ocenìní pozemkù pè. 598, 625/1, 625/2., 621/10,
621/1 v kú. Hanušovice a 657/23 v kú. Hynèice n/Mor.
- vzala na vìdomí protokol o ústním jednání ve vìci výskytu
bobra evropského v úseku vodního toku Branná
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- vyslovila souhlas se znìním vyjádøení mìsta Hanušovice
k existenci inenýrských sítí pro stavbu
- schválila pouití loga mìsta Hanušovice za úèelem tvorby
plakátu na akci dne 30. 8. 2016 „Louèení s prázdninami“
- schválila opravu oplocení – betonové podezdívky a sloupù
s døevìnou výplní pøed budovou MŠ Hanušovice a její realizací
vybranou firmou na základì pøedloeného prùzkumu trhu
- schválila realizaci akce a zadávací dokumentaci pro vyhlášení výbìrového øízení na akci „Hanušovice, sídlištì Holba,
chodníky – I. etapa“; schválila èleny do výbìrové komise
- schválila pouití znaku mìsta Hanušovice v klubovém znaku FK Hanušovice
- vzala na vìdomí Smlouvu o nájmu nemovitých vìcí mezi
FK Hanušovice a Tenisovým klubem Hanušovice
- schválila poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice
pro sociální slubu rané péèe terénního charakteru
- schválila poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta Hanušovice na akci
dne 13. 8. 2016 - Mezinárodní setkání flašinetáøù a dne 27. 8. 2016 Rychtáøské døevosochání
- vzala na vìdomí informaci o dotaèním programu „Podpora
opatøení na drobných vodních tocích a malých vodních
nádrích“
- vzala na vìdomí zápis Finanèního výboru Zastupitelstva
mìsta Hanušovice z provedené kontroly
- schválila dodatek k nájemní smlouvì o pronájmu bytu ve
vlastnictví mìsta Hanušovice v obytném domì na ul. Habartická
- vzala na vìdomí informaci o konání 10. zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 5. 9. 2016
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

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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„Krouek mladých pøátel myslivosti“
Váení rodièe,
Èeskomoravská myslivecká jednota, z. s. OMS Šumperk ve spolupráci s Lesy ÈR, honebním spoleèenstvem Prameny umoòuje
uplatnìní Vašeho dítìte v oblasti mimoškolní a zájmové èinnosti. Jedná se o zájmový krouek, který ve volném èase ákù rozvíjí jejich talent, zájmy, dovednosti a snaí se rozvíjet výjimeèné vlastnosti kadého dítìte. Èinnost krouku je smìøována do odpoledních
hodin po povinné výuce. Vedoucí krouku je Mgr. Bc. Eva Pospíchalová, mob: 724 265 466, email: evulepos@seznam.cz. Krouek
zahajuje svoji èinnost od øíjna školního roku (po uzavøení pøihlášek do 23. 9. 2016 ), konèí zpravidla koncem èervna. Výjimky jsou
ádoucí, take pokud nám vše dobøe pùjde, rádi zorganizujeme pro dìti i jejich rodièe prázdninovou pobytovou akci. Krouek je
v zimním období orientaènì jednohodinový a na podzim, jaro a léto dvouhodinový. Po pøihlášení je úèast áka v zájmovém útvaru
evidována. Pøihlášku obdríte u vedoucího krouku nebo na ZŠ Hanušovice – u øeditele, nebo bude ke staení na stránkách školy.
Finanèní úhrada za úèast v krouku je 100,- Kè (slouí na psací potøeby), na plánované akce – výlety a exkurze si áci hradí cestovné, vstupné a jídlo sami.
Smyslem krouku je uèit dìti poznávat naši krásnou pøírodu, co v ní ije, roste a vùbec je. Dále ochrana pøírody, myslivost a její
tradice. Vše bude probíhat hravou formou, take uijeme spoustu zábavy, ale také se nìco nauèíme. Kadý mìsíc podnikneme výlet
do zajímavé lokality èi za zajímavými záitky. Nabídnout tak mùeme kynologické akce, myslivecké akce, chránìná území, oboru,
sokolníky, záchrannou stanici apod. Ti nejšikovnìjší se pak mohou zúèastnit soutìe „O zlatou srnèí trofej“, kde mohou všechny své
znalosti uplatnit. Budeme si také hodnì hrát a hlavnì budeme hodnì pobývat v pøírodì, na èerstvém vzduchu se zvíøecími i lidskými
kamarády.
Po ukonèení sbìru závazných pøihlášek budou dìti hromadnì pojištìny u pojišovny Halali pro pøípady úrazu. Ne bude tato pojistka vyøízena, je dítì pojištìno v rámci vzdìlávání a aktivit poøádané školou. Vzhledem k tomu, e se budeme pohybovat venku a
vyjimkou nebudou ani rùzné ruèní práce, je toto pojištìní opravdu velmi ádoucí.
Také vás ádáme o pravdivé a úplné sdìlení týkající se zdravotního stavu dítìte. Do pøihlášky urèitì vypište závaná onemocnìní,
alergie èi další specifika, které vaše dítì má a které jej mohou v aktivitách v pøírodì limitovat. Také nezapomeòte uvést léky, které
dítì pravidelnì bere. Jde o pøípady, kdy by vašemu dítìti musela být poskytnuta akutní pomoc, urèitì to usnadní zdravotníkùm orientaci v situaci. Poprosím také o pøiloení kopie prùkazu zdravotního pojištìnce u pøíslušné zdravotní pojišovny.
S veškerými dotazy se na mne mùete obracet telefonicky èi písemnì, ráda je zodpovím. Kdo bude mít zájem, mùe krouek navštìvovat se svým dítìtem nebo mùe pomoci pøi organizaci aktivit.
Na vaši úèast se tìší Eva Pospíchalová a spol.

Blog Hanušovice:
Probíhají zde Letní inspirace 2016
Lesní dobrùtky- maliny, høíbky,borùvky a jahùdky, mùete dál zasílat svoje pøíspìvky do konce záøí,
budou vystaveny v øíjnu v místní knihovnì a na našem blogu. Pøispìvatelé obdrí zajímavou kníku.
V úterý 30. 8. 2016 jsme spolupracovali
na akci Louèení s prázdninami - olympiáda 2016 – info a foto bude také na našich stránkách.
V DK Hanušovicích v úterý 13. záøí 2016 v 18 hod.
budeme mít pøíleitost se dozvìdìt nìco zajímavého o výivì a nìco ochutnat na pøednášce Romana Uhrina, propagátora
zdravého ivotního stylu. Byl šéfkuchaøem nìkolika stravovacích zaøízení a také na 5mìsíèní stái v Paøíi.
Pøednáška spojená s autogramiádou a ochutnávkou

ROVNOVÁHA VE VÝIVÌ
Zdravá výiva tak, aby nic nechybìlo, ani nepøebývalo
Pøednáší Roman Uhrin, autor kuchaøek, poradce ivotního stylu.
Budeme dál putovat po okolí a ukazovat místa, která stojí za návštìvu, pod názvem Hanušovice a okolí - pestrý náhrdelník
lákavých míst na šòùrce øeky Moravy. První pøíspìvek je z Branné.
Také vás budeme seznamovat se zajímavýmí lidmi z Hanušovicka.
Na podzim pøipravujeme zábavnì - nauèné odpoledne pro dìti; kdo byl na Koèièím, tak u urèitì ví.
O èem to bude tentokrát, se dozvíte v mìsíci záøí.
Informace:
Radek Kamler tel: 728 116 001, radek88@centrum.cz

http://blog hanusovice
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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

Prodám, popø. pronajmu
v Hanušovicích byt 3+1 v panelovém domì na Zábøeské ulici.
Byt je ve ètvrtém patøe bez výtahu, dùm je zateplený a po celkové rekonstrukci.
Volný ihned, cena podle dohody.

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
2

Tel. 608 304 842, 583 231 709

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Koupíme zavedený rodinný penzion, nejlépe na horách. Tel.: 603 202 143
Probaèní domy mají v Èesku budoucnost, nyní je nutné nastavit kvalitní podmínky pro jejich rozvoj
Rozvoj takzvaných probaèních domù v Èeské republice je ádoucí a øeší aktuální potøeby osob propuštìných z vìznic. Zároveò
odpovídá souèasnému evropskému trendu trestní politiky, který smìøuje k vìtšímu vyuívání alternativních trestù a ekonomicky
úspornìjších forem sankèní politiky. Uvádí to zpráva Probaèní a mediaèní sluby (PMS) o konèícím pilotním projektu probaèního
domu v Ostravì, kterou na pøelomu èervence a srpna projednala vláda. Zpráva nicménì upozoròuje na to, e pro budoucí úspìšný
rozvoj probaèních domù v ÈR je nutné efektivnìji nastavit èeské justièní prostøedí, zejména pak zváit úpravu institutu podmínìného propuštìní. V této souvislosti se nad vhodným ukotvením fungování probaèních domù do èeského prostøedí povede odborná debata.
„Rok trvající projekt ukázal, e probaèní domy v budoucnu vhodnì doplní pøipravovaný nový systém péèe o pachatele, kteøí v rámci
vìznìní ji dosáhli úèelu výkonu trestu, ale u kterých je v pøípadì podmínìného propuštìní nutné po nezbytnì nutnou dobu stanovit pøísnìjší kontrolní reim,“ uvedla øeditelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní je systém probaèních domù, ve kterých po limitovanou dobu
ijí pod dohledem probaèních úøedníkù lidé podmínìnì propuštìní z výkonu trestu, správným krokem smìrem k svìtovým standardùm
postpenitenciární péèe. Probaèní domy mají skvìlé výsledky napøíklad ve Velké Británii, Finsku, Norsku èi Kanadì.
Pilotního projektu, který zaèal loni v Ostravì-Koblovì a skonèí v øíjnu 2016, se zúèastnilo celkem 13 osob, z nich je sedm do programu stále zaøazeno. Bývalí vìzni se v probaèním domì podílejí na opravách zaøízení, úèastní se pracovního a vzdìlávacího
programu a podstupují i individuální terapii zamìøenou na zvládnutí ivota na svobodì.
Kadý z úèastníkù programu si hradí stravné a ubytování s tím, e náklady mùe v pøípadì
finanèní tísnì doplatit i zpìtnì.
Pilotní projekt podle Andrey Matouškové pomohl mimo jiné i vytipovat problémy, které
je pro efektivní rozvoj probaèních domù nutné vyøešit. K hlavním patøí problematika rozhodování o podmínìném propuštìní vèetnì zaøazení pachatele do reintegraèního programu,
které je v rukách soudu. Soudy toti èasto posoudily splnìní zákonných podmínek pro podmínìné propuštìní a potøebnost zaøazení pachatele do reintegraèního programu odlišnì od
doporuèení ze strany PMS a konkrétní vìznice. Rozdíl mezi poètem pøípadù odsouzených, u kterých PMS ve spolupráci s vìznicí navrhovala zaøazení pachatele do programu (81 pøípadù), a poètem rozhodnutí soudu o podmínìném propuštìní pachatele
s uloenou povinností úèastnit se programu (13 pøípadù), je zjevný.
„Potøebu zmìny naší stávající praxe vidíme v nutnosti posílení multidisciplinární
spolupráce mezi orgánem rozhodujícím o podmínìném propuštìní, vìznicí zodpovídající za výkon nepodmínìného trestu a PMS jako orgánem zajišujícím pokraèování
výkonu trestu na svobodì formou podmínìného propuštìní s dohledem. Tento multidisciplinární pøístup rozvíjí PMS v úzké souèinnosti s Vìzeòskou slubou ÈR, spolupracující odbornou veøejností prostøednictvím vytvoøených Komisí pro podmínìné
propuštìní a dalšími stranami a chce jej rozvést v pøipravované Koncepci rozvoje
Probaèní a mediaèní sluby do roku 2025,“ doplnila Matoušková.
Tiskové oddìlení PMS
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Jubilea
V mìsíci záøí 2016 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Ludmila ïárská, Boena
Ludvíková, Zdenka Synková,
Gertruda Aujezdská, Anna
Úlehlová, Vlasta Nantlová, Marie
Navrátilová, Štefania
Warenichová, Helga Králová,
Jana Staòková, Mária Kolárová
a Miluška Solarová;
pánové Zdenek Vémola,
František Polášek, Josef Pavlín,
Josef Langer, Pavel Hladil, Karel
Novák, Radomír Suchodol,
Jaroslav Komenda a Jaroslav
Radoch.
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

PODÌKOVÁNÍ
Chtìli bychom podìkovat
panu Mgr. Petru Kokešovi Hanušovická lékárna, ul. Hlavní 367,
za jeho velice lidský pøístup
k obèanùm.
Jeho vstøícnost a ochotu dovede ocenit
pøedevším starší generace.
Takových lidí je tøeba si váit
a i touto cestou jim sdìlit,
e svoji práci dìlají dobøe.
obèané Hanušovic

Vzpomínka
Dne 28. záøí uplyne 30 let od úmrtí
našeho tatínka,
pana Josefa Langera.
S láskou vzpomínají manelka
a dìti s rodinami.
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Naše zdraví (54)
V minulém èísle našich novin jsme se dozvìdìli pár informací o únavì, o té bìné i
té závanìjší – chronické. Dnes si povíme pár rad, co mùeme sami udìlat, abychom ji
co nejvíce omezili.
Je toho hodnì, ale nesmíme být pohodlní a musíme si umìt poruèit. Vím, je to nìkdy
tìké, ale co by èlovìk neudìlal pro svoje zdraví.
V první øadì se musíme nauèit relaxovat. V praxi to znamená, e po jakékoliv námaze (zamìstnání, sport, domácí práce, koníèky apod.) si musíme najít chvilku na to, abychom doplnili kalorie a dovolili tìlu si odpoèinout. Znamená to dobøe se dietnì najíst a
napít a pohodlnì relaxovat. Neznamená to tedy sníst nìkolik tuèných klobás, zapít to
ètyømi pivy a pak provozovat gauèing.
Proti únavì se také bojuje pravidelným a vydatným spánkem. Potøebná doba spánku k odstranìní únavy je u kadého jiná. Nìkdo potøebuje spát deset hodin, jinému staèí šest na to, aby byl opìt fit.
Je dokázáno, e i jídlo má vliv na to, jak odbourávat únavu. Doporuèuje se pít ménì
kávy a jíst ménì sladkostí. Zato se doporuèuje pøidat do jídelníèku více syrové stravy,
která obsahuje hodnì minerálù a vitamínù. Je dobré jíst èastìji nízkotuèné zakysané
mléèné výrobky, kvasnicové extrakty, pšenièné klíèky, èerstvé i sušené ovoce, tmavou
listovou zeleninu a výrobky ze sóji. V poslední dobì se doporuèuje vèelí mateøí kašièka v dávce 0,5 g dennì ráno nalaèno pod jazyk (bývá k dostání i v tabletách). Z bylin se
osvìdèil èaj trojkombinace vøes, rdesno ptaèí a zelený èaj. Nezaškodí uívat i multivitamínové pøípravky s minerály, dùleitý je hlavnì zinek, hoøèík a draslík.
Na vyèerpání pomáhá i aromaterapie. Pøi fyzické námaze je dobré pouít do aromalampy éterický olej z citronu, rozmarýnu anebo èerného pepøe, pøi mentální únavì pomáhá šalvìj nebo saturejka.
V poslední dobì se ve svìtì rozmáhá trend odbourávat únavu pohybem. Øeknete si,
to je nìjaký nesmysl. Kdy jsem unavený(á), tak mám dál svoje tìlo trápit. Nìco ale na
tom bude. Krátká, fyzicky nenároèná procházka s nìkým blízkým nebo s pejskem nám
prý dodá více sil, ne kdy je naše tìlo uloeno ve vodorovné poloze v posteli. A kdo
nemá rád procházky, nebo pøi špatném poèasí, odborníci doporuèují mírnì protahovat
unavené tìlo na rotopedu nebo na domácím tìlocvièném náøadí. A ten, kdo má rád
vodu, si zase mùe zaplavat v bazénu nebo zahánìt únavu ve vanì. Tam jen po omezenou dobu, nebo delší pobyt v teplé vodì tìlo naopak vyèerpává.
-hp

Toulky po okolí
V minulém èísle Hanušovických novin jsme si øekli pár zajímavostí o nejvìtší akci
firmy PRO-BIO v roce 2016, o Bioslavnostech ve Starém Mìstì pod Snìníkem. Dozvìdìli jste se mimo jiné, e se návštìvníci akce mohli zúèastnit exkurze do místního
bezlepkového mlýna. A o nìm si dnes nìco povíme.
Provoz nového bezlepkového mlýna spustila firma PRO-BIO, s. r. o v polovinì
kvìtna 2014. Jednalo se o druhý krok k finalizaci kompletní bezlepkové výroby, která
navazovala na spuštìní provozu bezlepkové balírny, spuštìné rok pøedtím 3. kvìtna
2013. Nový mlýn podle majitelù pøedstavuje ojedinìlý provoz, který v sobì spojuje
kvalitu bio a jistotu absence lepku. Tato kombinace je v Èeské republice unikátní. Odhaduje se, e v ÈR trpí celiakií jeden èlovìk ze dvou set obyvatel. Byl tedy potøeba speciální mlýn, který „bezlepkáøùm“ zajistí èistou mouku podle zpøísnìných norem.
Døíve se tato mouka musela dováet pøevánì z ciziny. Dnes firma pokrývá velké procento potøeby této suroviny v zemi.
Mlýn vznikl v dosud nevyuité èásti bývalé textilní továrny na zpracování lnu
z 19. století, její budovu spoleènost postupnì rekonstruuje. Celková investice do
bezlepkového projektu spojeného s rekonstrukcí budov a nákupem nových technologií balírny a mlýna si vyádala témìø 17 miliónù korun. Nový provoz a rozšiøování firmy také v oblasti s velkou nezamìstnaností nabídl nìkolik desítek nových pracovních
míst. Bohuel kvalifikovaných mlynáøù a pracovníkù obsluhy bylo v místì málo, a tak
se zauèovali za provozu.
Bezlepkový mlýn jede podle zakázek na jedno i vícesmìnný provoz. V pøedpokládaném tøísmìnném provozu pøedstavuje kapacita mlýna kolem 8 a 10 tun zpracované
suroviny dennì. V souèasné dobì má spoleènost PRO-BIO v sortimentu více ne 400
bezlepkových produktù a jejich poèet se bude postupnì rozšiøovat.
A na závìr ještì pár èísel o jednom z nejvìtších èeských výrobcù biopotravin. Firma nabízí asi 1300 bioproduktù, dále širokou nabídku biomouky namleté ve vlastním
mlýnì, bioprodukty ze špaldy a pohanky, mnoho druhù bezlepkových potravin, v sortimentu je i ekodrogerie. Firma té vlastní dvì ekologické farmy a laboratoø, certifikáty
kvality a bezpeènosti potravin IFS.
-hp
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Cestování po Evropì
Po italském ostrovì Ischia, který se nachází nedaleko Neapole, jsme se ji jednou procházeli pøed nìkolika lety. Dnes se podrobnìji podíváme na místní láznì, které vyhledávají lázeòští
hosté z celého svìta.
Ze zemských hlubin vyvìrá na nevelkém ostrovì kolem stovky pramenù. Studených i horkých, s rùznì vysokým obsahem a
skladbou minerálù. Ostrov za nì vdìèí neutuchajícímu áru
výhní v kovárnì bájného Hefaista, která tam v hloubce nìkde je.
Je spojena nejen se sicilskou Etnou, ale také s Vesuvem a
s Ischií. Øíká se, e dokud o sobì dává vìdìt Etna, bude Vesuv
spát. Pak prý se role vymìní.
Na Ischii je nìkolik termálních parkù. Kadý má kolem dvou
desítek bazénù s vodou teplou od 15 do nìjakých 38 stupòù.
Svým sloením se léèivé vody liší, ale v podstatì všechny léèí
pohybové a koní choroby, gynekologické infekce, poruchy metabolismu. Navíc inhalace pomáhají pøi léèbì brontichidy. V místních termálních lázních také nabízejí i mnoství procedur od
masáí a saun pøes bahenní zábaly a po rùzné relaxaèní a
zkrášlovací kúry. Termální parky se od sebe liší pøedevším prostøedím, v nìm se nachází. K nejvìtším patøí Poseidonovy zahrady v zátoce Citara. Nìkteré z tamních bazénù jsou vytesané
ve skále jako v dobách øímského starovìku. K velmi oblíbeným
patøí park Negombo. Je rozloen v nìkolika úrovních v subtropické zahradì. Je z nìj úchvatný pohled na soukromou parkovou plá. Nejluxusnìjším a také nejdraším parkem je Terme
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Tropical. Jedná se vlastnì o turistickou vesnièku, která je uzavøenou pìší zónou. Kadý rok se sem jezdí léèit celebrity nejen
z celé Evropy. Tak tomu ostatnì bylo vdy ji po celá staletí. Chlubí se zde dokumenty, které potvrzují, e si zde pomáhali od svých
neduhù ji hodnostáøi starého Øíma, malíø a sochaø Michelangelo, pohádkáø Andersen, admirál Nelson, známá Marie Curie a
stovky dalších významných osobností.
Vstupné do termálních parkù není úplnì zanedbatelné, na
celý den se platí od pìtadvaceti do pìtatøiceti eur za osobu. Do
teplých minerálních bazénù nesmìjí dìti mladší 14 let, na jejich
organizmus je pùsobení minerálních vod pøíliš silné.
Za nezapomenutelný záitek pro návštìvníky je oznaèováno
koupání v zátoce Sorgeto na jihu ostrova. Horké prameny tam
toti vyvìrají pøímo do moøe. K zátoce ale vede jen místní komunikace a z ní je pak tøeba k moøi sestoupit po dvou stovkách schodù.
V úvodu jsme si øekli, e ostrov Ischia vlastnì díky podzemním
erupcím leí na „soudku s prachem“. Podle vulkanologù ostrovu
nic nehrozí, i kdy se øíká, e èert nikdy nespí. Podle potvrzených
dokladù naposledy místní sopka vybuchla v roce 1302. Podzemní síly však o sobì daly vìdìt ještì v podobì zemìtøesení. V roce
1883 srovnalo se zemí mìsteèko Casamicciola Terme a usmrtilo
dva tisíce lidí.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Stavební úpravy v hanušovické škole
áci Základní školy v Hanušovicích se doèkali nových sociálních zaøízení. Jejich rekonstrukce byla zahájena v mìsíci èervnu 2016, a
to v pøízemí budovy. Práce na dalších budou
probíhat postupnì, v souèasné dobì jsou dokonèeny toalety v pøízemí školy, v hodnotì
941.380,- Kè. Celkové náklady na rekonstrukci pøesáhnou 3 miliony korun.
Bìhem letních prázdnin byla té provedena kompletní výmìna dlaby v 1. patøe školy,
v hodnotì 482.185,- Kè.
Dle finanèní situace bude mìsto Hanušovice pokraèovat v rekonstrukci ZŠ, aby v horizontu nìkolika let byla potøebná modernizace
hotová.
-zsmú

I tak tøídíme separovaný odpad...

PODZIMNÍ ÈÁST CYKLU KONCERTÙ KLASIKA VIVA ZAÈÍNÁ
19. záøí v Šumperku, kdy vystoupí komorní orchestr Harmonia Praga.
Cyklus pokraèuje 25. øíjna, následují koncerty 21. listopadu a vánoèní koncert 13. prosince.
**************************************
19. 9. 2016 HARMONIA PRAGA – komorní orchestr, MIROSLAV VILÍMEC – housle

„POCTA MISTRÙM BAROKA A KLASICISMU“
Komorní orchestr Harmonia Praga patøí mezi nejzajímavìjší tìlesa souèasnosti. Je tvoøen vynikajícími instrumentalisty, kteøí jsou
èlenové Èeské filharmonie, Symfonického orchestru Èeského rozhlasu èi Symfonického orchestru hlavního mìsta Prahy FOK.
Orchestr za dobu své existence procestoval mnoho zemí Evropy i zámoøí. Pod vedením koncertního mistra Èeské filharmonie Miroslava Vilímce se mùeme tìšit na skvosty hudby období baroka a klasicismu, jako je svìtoznámý kánon Johanna Pachelbela, Air z
Orchestrální suity D dur Johanna Sebastiana Bacha, La Foliu Arcangella Corelliho nebo Divertimento D dur Wolfganga Amadea
Mozarta. Houslista Miroslav Vilímec se pøedstaví také jako sólista v Koncertu pro housle a orchestr Františka Bendy. Houslista Miroslav Vilímec je koncertním mistrem Èeské filharmonie od roku 1992. Jako sólista natoèil øadu koncertù s orchestrem (Paganini,
Mozart atd.) a je také vyhledávaným komorním hráèem.
**************************************
25. 10. 2016 MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC, MIRIAM RODRIGUEZ BRÜLLOVÁ (Slovensko) – kytara,
MASSIMO MERCELLI (Itálie) – flétna, diriguje PETR VRONSKÝ

„KONCERT K VÝROÈÍ ZALOENÍ SAMOSTATNÉHO STÁTU“
Tradièní koncert MFO k výroèí zaloení samostatného státu nabídne program lehce netradièní. Zvyku velkých symfonických
skladeb se letos orchestr vzepøel v první polovinì programu koncertu, kdy zazní skladby komornìjší. Jsou to pøedevším Koncert pro
kytaru Antonia Vivaldiho, Koncert pro flétnu a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta a Dvojkoncert pro flétnu a kytaru Ferdinanada
Carulliho. Ve zmínìných skladbách se jako sólisté pøedstaví mimoøádná slovenská kytaristka Miriam Rodriguez Brüllová a italský
flétnista Massimo Mercelli. Oba umìlci mají za sebou vynikající soutìní a studijní výsledky v mezinárodním mìøítku. Druhá polovina programu koncertu ji nabídne symfonické skladby Antonína Dvoøáka a Bedøicha Smetany.
**************************************
21. 11. 2016 KUBELÍKOVO TRIO

SHIZUKA ISHIKAWA – housle, KAREL FIALA – violoncello, KVITA BILYNSKÁ – klavír
Po nìkolika letech se do cyklu Klasika Viva vrací Kubelíkovo trio v èele s hvìzdnou houslistkou japonského pùvodu Shizukou
Ishikawou. Umìlkynì je na výsluní umìlecké brane ji nìkolik desetiletí. Je laureátkou soutìí H. Wieniawského v Poznani, královny Albìty v Bruselu a F. Kreislera ve Vídni. Kubelíkovo trio bylo zaloeno v roce 1992 jako pocta velké hudební rodinì Kubelíkových (Jana Kubelíka houslisty a Rafaela Kubelíka dirigenta). Pro svùj koncert v Šumperku si umìlci vybrali program ze skladeb
Ludwiga van Beethovena, Gaetana Donizettiho a Johannesa Brahmse.
**************************************
13. 12. 2016 LINHA SINGERS & VÁCLAV POSTRÁNECKÝ

„ÈAS VÁNOÈNÍ NASTAL“
V letošním roce je tomu ji 53 let, co se soubor Linha Singers vìnuje originálnímu zpùsobu interpretace instrumentální hudby.
Kadý zpìvák souboru zastupuje nìjaký hudební nástroj, take všichni dohromady tvoøí malý komorní orchestr. Nejde o karikaturu
èi lacinou zábavu, naopak, lidský hlas ve své osobité kráse dokáe èasto vyjádøit autorovy myšlenky mnohem pøesvìdèivìji ne nástroj, kterému byly vìnovány. Vìøíme, e „Linhovci“ vás o tom pøesvìdèí.
Vìtší èást koncertu je vìnována kantorské vánoèní muzice. V dìjinách èeské hudby je zvláštní kapitola, kterou ostatní evropské
zemì postrádají. V 18. stol., kdy pøedevším z náboenských dùvodù opustili èeskou zem skladatelé vìhlasných jmen, vznikla u nás
tzv. „kantorská hudba“, díla vesnických uèitelù, kteøí dìlili svou pozornost mezi školu, církev a šlechtu. Byli to výborní hudebníci,
kteøí vedli chrámové sbory a orchestry a hráli v zámeckých kapelách. Jejich skladby jsou jednoduché, zpìvné a hlavnì velmi optimistické. Toto údobí je reprezentováno jmény jako T. Kolovrátek, T. N. Koutník, J. I. Linek, K. V. Holan Rovenský, J. J. Ryba, J. Schreier
a další. Snad i vám jejich skladby pøinesou radost a vánoèní náladu.
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