HANUŠOVICKÉ NOVINY
Leden 2017

èíslo 1

roèník 23

cena 2 Kè

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

Váení odbìratelé,
vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s., jakoto vlastník vodovodù a kanalizací
pro veøejnou potøebu, oznamuje, e od 1. 1. 2017 budou v platnosti následující ceny
vodného a stoèného:
vodné (úplata za dodávku pitné vody)
36,13 Kè + 15 % DPH, tj. 41,55 Kè/m 3
stávající vodné (do 31.12.2016)
35,00 Kè + 15 % DPH, tj. 40,25 Kè/m 3

Pivovar Holba
ve spolupráci se soukromým
muzeem v Lednici
poøádá v Pivovarském muzeu

MÓDNÍ PØEHLÍDKU
prvorepublikové módy
kde:
Pivovarské muzeum, 1. patro

stoèné (úplata za odvádìní odpadních vod)
36,59 Kè + 15 % DPH, tj. 42,08 Kè/m 3
stávající stoèné (do 31.12.2016)
35,43 Kè + 15 % DPH, tj. 40 ,74 Kè/m 3

kdy:
sobota 11. 2. 2017 - 17.00 hodin

Vodné a stoèné úètuje odbìratelùm provozovatel, kterým je spoleènost Šumperská
provozní vodohospodáøská spoleènost, a. s. (ŠPVS). Stav fakturaèních mìøidel k datu
zmìny cen bude proveden technickým propoètem. Odbìratelé však mají monost nahlásit stav mìøidel k datu zmìny cen - bliší informace jsou uvedeny na internetových
stránkách provozovatele: http://www.spvs.cz /cena-vody .

- uvidíte modely z dvacátých a
tøicátých let 20. století

Ing. Petr Suchomel, pøedseda pøedstavenstva VHZ Šumperk, a. s.
Ing. Radim Jirout, MBA, generální øeditel ŠPVS, a. s.

vstupné:
30,- Kè

- souèástí módní pøehlídky bude i
malá výstava dobových pøedmìtù
z expozice
„Jak se ilo za tatíèka Masaryka“

Od ledna 2017 se
zvyšují dùchody
Informujeme obèany, e se
od lednové splátky zvyšují dùchody starobní, vèetnì pøedèasných starobních dùchodù,
dùchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i tøetího
stupnì), vdovské, vdovecké a
sirotèí dùchody. Základní výmìra dùchodu (stejná pro
všechny druhy dùchodù) se
zvýší o 110 Kè (z 2 440 Kè na
2550 Kè). Procentní výmìra
dùchodu, která je individuální
v závislosti na získaných dobách dùchodového pojištìní a
dosahovaných pøíjmech, vzroste
o 2,2 %.
(pokraèování na 2. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 54 - 21. 11. 2016
- schválila program 54. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
21. 11. 2016
- schválila vydání souhlasu mìsta Hanušovice se stavbou
„Kabelizace sídlištì na pozemku pè. 1645/1 v kú. Hanušovice“
- schválila vydání souhlasu mìsta Hanušovice se stavbou
„Vodovodní pøípojka st. pl. 1371, èp. 98, ul. Hlavní, Hanušovice, v kú. Hanušovice“
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice formou darovací smlouvy na zpracování projektové dokumentace k vybudování ÈOV
- neschválila pokácení døeviny na pozemku pè. 2281 v kú.
Hanušovice
- schválila uzavøení „Smlouvy o zøízení sluebnosti inenýrské sítì VHZ 2016/134“
- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice k èásteèné uzavírce silnice è. II/312, ul. Praská, Hanušovice, po dobu
maximálnì tøí dnù
- schválila výmìnu bytù v domì èp. 183 ul. Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí sdìlení zástupce SLEZAN Frýdek-Místek
a. s., ve vìci zpracování geometrických plánù
- vyslovila souhlas s vyjádøením vlastníka nemovitosti –
mìsta Hanušovice k provedení nezbytných úkonù pro zøízení
koncového bodu telekomunikaèní sítì na budovì ZŠ
- schválila výsledek poptávkového øízení na obnovu vozového parku
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 744/1 TTP
v kú. Hanušovice a zároveò zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout tuto èást pozemku

jednání è. 55 - 5. 12. 2016
- schválila program 55. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
5. 12. 2016
- schválila rozpoètové opatøení è. 6 v roce 2016
- schválila aktualizaci Pøílohy è. 1 vnitøního pøedpisu mìsta
Hanušovice è. 1/2009
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení správního øízení o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìného
druhu ivoèicha vranky pruhoploutvé a zvláštì chránìného druhu rostliny mìsíènice vytrvalé – most ev. è. 446-044 Vysoké
ibøidovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 11/2016 – nájemní smlouvu o
pronájmu èásti pozemku pè. 1627/1, ostatní plocha v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci Vodohospodáøského zaøízení
Šumperk, a. s. Šumperk ve vìci stanovení výše cen vodného a
stoèného pro rok 2017; vodné – 41,55 Kè/m3 vèetnì DPH; stoèné – 42,08 Kè/m3 vèetnì DPH
- vzala na vìdomí prezentaci z aktivu akcionáøù VHZ Šumperk, a. s. dne 4. 11. 2016
- schválila ádost o pronájem nebytového prostoru v èp. 116,
ul. Hlavní + zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
uvedený nebytový prostor
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na úpravu zevnìjšku pøi obèanských obøadech
- schválila prodlouení nájemního vztahu nájemníkùm
uívajícím byt ve vlastnictví mìsta Hanušovice formou dodatku
k nájemní smlouvì o tøi mìsíce od 1. 1. 2017
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Kdy bude zápis do ZŠ a MŠ?
Na základì novelizace školského zákona se posouvají termíny zápisù do prvních tøíd ZŠ a do MŠ:
Termín zápisu k základnímu vzdìlávání se pøesunuje na období 1. 4.–30. 4.
ádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do konce dubna (døíve do konce kvìtna).
Termín zápisu k pøedškolnímu vzdìlávání se pøesunuje na období 2. 5.–16. 5.
Pøesné termíny sdìlíme vèas v našich novinách a na internetových stránkách ZŠ a MŠ.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Od ledna 2017
se zvyšují dùchody
(dokonèení z 1. strany)
Všichni klienti, kterým ÈSSZ vyplácí
dùchod, obdrí písemné oznámení o jeho
zvýšení. Všem pøíjemcùm dùchodu, bez
ohledu na to, zda je jim dùchod vyplácen
v hotovosti prostøednictvím Èeské pošty
nebo bezhotovostnì na úèet, zašle ÈSSZ
oznámení bìnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ÈSSZ o tom,
kolik jednotlivé zvýšení èiní.
Pokud se tedy podíváte na svùj poslední dùchodový výmìr, mùete si sami lehce odvodit, jaké zvýšení se týká právì
vašeho dùchodu.
-posp
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Sbírka Bílá pastelka v Hanušovicích
Ve støedu 12. øíjna 2016 se hanušoviètí obèané zapojili do celostátní veøejné sbírky
Bílá pastelka na podporu speciálních potøeb pro zrakovì znevýhodnìné. Tento, ji
17. roèník sbírky byl velmi úspìšný. Na Šumpersku prodávalo bílou pastelku tøicet
dvojic sestávajících se z ákù støedních škol, dobrovolníkù a èlenù Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Èeské republiky, zapsaného spolku. Dohromady vybrali nádherných 87 153 Kè.
Mìsto Hanušovice se mùe pochlubit zajímavým výsledkem. Dvojice František
Vyhnálek a David Kubík vybrali v prùbìhu støedeèního dne 8 004 Kè a stali se tak nejúspìšnìjší dvojicí v šumperském regionu.
Za štìdrost a projevený zájem pomoci lidem v tìké
ivotní situaci všem
obèanùm mìsta Hanušovice SONS ÈR,
z. s., oblastní odboèka Šumperk dìkuje.
Libuše Skálová

podatelna@mu-hanusovice.cz
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,,Jdi za svým snem, a to nejen vánoèním“ aneb Poradenský den pro áky a rodièe
Ve ètvrtek 15. prosince 2016 se uskuteènil v odpoledních hodinách v kabinetu výchovné poradkynì Základní školy a Mateøské
školy v Hanušovicích školy Vladimíry ídkové v rámci pøedvánoèních charitativních øemeslných dílen zamìøených na podporu
vzdìlání dvou afrických dìtí - Mariami Camari a Aissatou Kouroumi z Guiney - v rámci školního projektu:,,Adopce na dálku“ - Poradenský den pro áky a jejich rodièe ve znìní: ,,Jdi za svým snem, a to nejen vánoèním.“
Na cestu za svým povoláním se vydali mladší i starší áci naší školy v doprovodu svých rodièù. Dìti z 1. stupnì si své budoucí povolání namalovali pastelkami èi fixami a peèlivì ukryly do kouzelné krabièky s tím, e veškeré své pøedpoklady a talent budou smìøovat k dosaení svého vysnìného cíle. Po nìkolika letech, a opìt pohlédnou zpìt do krabièky, mohou porovnat, jak se jejich plány
vyvíjely èi mìnily. Výchovná poradkynì jim podala informace, na které støední èi vysoké škole by mohly studovat, aby se jim
touebné povolání podaøilo zrealizovat. Tyto informace doplnila ákùm 2. stupnì o obrázkovou dokumentaci v podobì letákù a uvedením webových stránek rùzných typù støedních škol, pøipojila informace o studijních a uèebních oborech i rùzných druzích firemních a studijních stipendií. Mladší áky zaujalo i kvarteto, pexeso, pexetrio i Èerný Petr s obrázky rùzných typù povolání.
Trpìlivìjší áci si poskládali puzzle podle rùzné úrovnì a poètu jednotlivých èástí. Zrakové vnímání rozvíjeli pøítomní áci prostøednictvím tøí druhù oblíbené hry - Dobble i skládáním dvou typù hlavolamu. Nadaní áci procvièovali své znalosti a pamì formou vìdomostních a logických her. Vánoèní melodie linoucí se celým kabinetem, hoøící svíèky ve svícnech i vùnì kávy, kterou
popíjeli rodièe zúèastnìných ákù, vytváøelo pøíjemnou atmosféru blíících se Vánoc. Poradenský den navštívilo 44 dìtí naší školy
v doprovodu svých rodièù a prarodièù.
Dìkuji touto cestou vedení školy – panu øediteli školy – Františku
Felnerovi za finanèní podporu nákupu kompenzaèních pomùcek, které
rozvíjí u dìtí se speciálními vzdìlávacími potøebami zrakové vnímání –
percepci/diferenciaci, prostorovou orientaci, audiomotorickou koordinaci, vedou k procvièení pamìti a rozvíjení logického myšlení i
umoòují procvièovat jemnou motoriku ákù. O tyto pomùcky a spoleèenské hry brzy projevily zájem i ostatní áci naší školy, kteøí se zapojili
do této pøedvánoèní školní akce.
Zároveò dìkuji pøítomným dìtem i rodièùm za dobrovolný finanèní
pøíspìvek, který putuje na další vzdìlávání uvedených afrických dívek
z Guiney.
Na další adventní setkání s áky naší školy a jejich rodièi i prarodièi
se v roce 2017 tìší
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Rozsvícení vánoèního stromu v našem mìstì
Úvodní slovo paní starostky Ivany Vokurkové zahájilo advent v našem mìsteèku - dobu èekání na nejkrásnìjší svátky roku. Paní
Pavla Sedlaèíková, zastupitelka mìsta, seznámila místní obèany s programem. Poté následoval køest kalendáøe základní školy na
rok 2017. K vánoèní náladì pøispìlo v pátek 2. prosince 2016 v odpoledních hodinách i pìkné kulturní vystoupení ákù ZŠ a MŠ
v Hanušovicích – recitaèního a hudebního krouku pod vedením svých vyuèujících – paní uèitelky Vladimíry ídkové a Dagmar
Pìnièkové.
Všichni pøítomní byli ji nedoèkaví a tìšili se na slavnostní rozsvícení vánoèního stromu a zapálení první svíce na adventním
vìnci, který vyrobila paní Zlata Muroòová.
Pøíchod adventu v Hanušovicích odstartovalo i radostné
vypouštìní balonkù s vánoèními pøáníèky dìtí.
Kdo mìl zájem, mohl bìhem
probíhající akce ochutnat høejivé nápoje a dobré obèerstvení.
Vladimíra ídková,
vedoucí recitaèního krouku

Vánoce v Domì peèovatelské sluby v Hanušovicích
S vánoèním programem zavítali áci recitaèního krouku v pátek 16. 12. 2016
do Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích. Pìknì pøednesené básnì potìšily
pøítomné seniory a mnohé dojaly k slzám. Kulturnímu vystoupení pøihlíela i
paní starostka Ivana Vokurková a paní Eva Pospíchalová, které dìtem i vedoucí
zájmového krouku podìkovaly za pøipravený program. Dìti byly velmi potìšeny sladkou odmìnou v podobì vánoèních balíèkù a èokolády, které pro dìti zajistili senioøi a vedení mìsta. áci si pochutnali na výborných tvarohových
buchtách, které pro nì a ostatní pøítomné upekla hodná paní Tonièka Jablonèíková.
Vladimíra ídková, vedoucí recitaèního krouku
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Second Hand Potùèník

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.

Nabízíme:
- pánské, dámské, dìtské zboí
- pracovní obleèení (montérky)
- sezonní zboí (zimní bundy, šály, èepice, dìtské kombinézy)

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.

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

KOMERÈNÍ INZERCE

Pro klienta hledáme ke koupi stavební pozemek v okolí Hanušovic. Tel.: 734 255 150

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

Prodám DB 2+1 Na Holbì v panelovém revitalizovaném domì (okna, zateplení výtah), 4. patro.
Nízké náklady za uívání bytu: 1500 Kè + elektøina.
Cena za pøevod dru. práv 300 tis. Kè + 110 tis. za revitalizaci.
Tel.: 773 630 270 nebo email: St.Pepa@seznam.cz. Pøi rychlém jednání moná sleva.

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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Jubilea
V mìsíci lednu 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Jana Doláková, Helena
Divišová, Jitka Czastková, Jitka
Haladyová a Jana Komendová;
pánové Bedøich Grmela,
Vladimír Blaha, Oldøich
Brückner, František Pøibyl,
Vladislav Vrzal, František
Polášek a Petr Smejkal.
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
Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce,
tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc listopad 2016
Oprava ptaèích budek a výroba nové
budky pro ptáky hnízdící v polodutinách
a následnì jejich vyvìšení zabralo celkem 32 hodin bìhem mìsíce listopadu.
Kromì toho jsme v našem klubu i pøi jedné schùzce mysliveckého krouku vyrábìli ptaèí krmítka z krabic od mléka.
V zábavné èásti si dìti zahrály Boj o
citadelu, Indiánské kostky a Mikádo,
v klubovnì hledaly rozmístìné odstøiky
a poté z nich skládaly obrázek sluníèka.
Chlapci i dìvèata se té zabavili hrami
Sázková, Na krále a Loto.
Venku probìhla soutì ve dvou
drustvech Na pìt pøihrávek s ringo
kroukem. Dìti dále soutìily v pøenášení vrškù, po otoèkách „na slona“ musely
dojít k rùznì vzdáleným znaèkám. Za
tmy jsme hráli Hlesym a oblíbenou hru
Na upíry.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi a
paním uèitelkám na prvním stupni, dále
paní Pospíchalové a paní Prokopové.
Vedoucí klubu M. Pecho
Duha, Dìti slunce Hanušovice pøeje
do nového roku svým pøíznivcùm a
lidem dobré vùle pevné zdraví a
mnoho splnìných pøání.
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Toulky po okolí
Od 11. prosince 2016, tedy ode dne platnosti nového jízdního øádu Èeských drah,
došlo ke zmìnì dopravce, který zajišuje dopravu na novì elektrifikované 19 km dlouhé eleznièní trati ze Šumperka do Koutù nad Desnou a Sobotína.
Pøi katastrofálních povodních v roce 1997, které máme mnozí ještì v ivé pamìti,
nebo postihly i naše mìsto, byla tato tra témìø celá znièena. Rozvodnìná øeka Desná
napáchala takové škody, e bylo na vyšších místech rozhodnuto eleznici neopravovat.
Po velkých protestech ze strany okresu, obecních úøadù a samotných obèanù bylo nakonec rozhodnuto, e tra bude opravena. Po obnovení pøešla do majetku vzniklého
Svazku obcí, ve kterém byly sdrueny všechny obce podél trati. Pak se 15 let dìly vìci,
nad kterými místní obèané kroutili hlavami. Dopravu zajišovalo nìkolik firem (i autobusových), mìnily se tarify, mìnilo se vedení i uniformy, rušili se pøípoje a návaznost
na autobusy, jedním slovem „galimatyáš“. Pak se zaèalo „lobovat“ za elektrifikaci celé
trati, ze které by zase ti vlivní podnikatelé mìli mít uitek. Tu se podaøilo za pomoci
státních dotací zdárnì dokonèit, ale poslední dopravce Arriva mìl v pronájmu pouze
motorové vlaky patøící majiteli, tedy Svazku obcí. A tak bylo rozhodnuto, e novým
dopravcem se stanou Èeské dráhy a budou zajišovat pøepravu cestujících pøevánì
moderními elektrickými jednotkami RegioPanter nebo elektrickou lokomotivou a klasickou soupravou tøí vozù. Osobní vlaky obsluhující úsek Šumperk–Velké Losiny èi
Šumperk–Sobotín budou tvoøeny motorovou jednotkou Regionova nebo samostatným motorovým vozem. Díky elektrifikaci a úpravám této tratì se zde zvýšila traová
rychlost o 10 a 30 km/hod., take v nìkterých úsecích se na této horské trati bude jezdit
a 80 km/hod. Další novinku, které ÈD k novému grafikonu nachystaly, je posun nìkterých spojù tak, aby se zlepšila návaznost pøípojù v Šumperku pro ostatní tøi smìry,
tedy na Olomouc (pøes Unièov), Hanušovice a Zábøeh na Moravì (tady bude jezdit
dennì v obou smìrech 15 párù vlakù Kouty n/D.–Olomouc nebo Nezamyslice). K novému dopravci ještì malou poznámku. Ostatní nejmenovaní dopravci, kteøí provozují
pouze lukrativní spoje po celé ÈR a Slovensku nemìli samozøejmì o nìjakou regionální lokálku zájem.
A na závìr ještì pár údajù o historii trati. Zájem o výstavbu tratì, která by spojovala
podhùøí Jeseníkù s významnou tratí Praha-Olomouc, mìla firma bratøí Kleinù, která
vlastnila velké elezárny v Sobotínì. Od nápadu pøes licenci a ke stavbì probìhlo vše
velmi rychle, a tak 1. øíjna 1871 vyjel ze Šumperka do Sobotína první vlak. O prodlouení trati z Petrova do Koutù n/D. se zaèalo jednat a na jaøe roku 1903. Opìt šlo
vše rychle a ji 4. listopadu pøíštího roku se na 13,8 km dlouhé trati svezli první cestující a odvezly první tuny nákladu.
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Vzpomínka

„Utichlo navdy pøedobré srdce,
klidným spánkem teï odpoèívá.
V našich srdcích, vzpomínkách
zùstává dál.“
Dne 23. ledna 2017 si pøipomeneme
16. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Cestování po Evropì
V minulém èísle jsme spoleènì navštívili dánské mìsteèko
Billund, které na celém svìtì proslavila stavebnice LEGO. O
tom, co tam mohou návštìvníci vidìt a proít, jsme si toho moc
neøekli. A tak to dnes napravíme.
Hned jak vyjdete z letištì, poznáte, e se zde vše toèí kolem
Lega. U to, e mìsteèko s 6 tisící stálými obyvateli má vlastní
letištì, je rarita. Vybudovali ho zde, samozøejmì kvùli známé
stavebnici, v roce 1964, aby to mìli zástupci firmy, obchodní
partneøi a v první øadì turisté jednodušší. Stejné letištì mùete
vidìt i v Minilandu, støedobodu zábavního parku Legoland.
Dvacet milionù kostek padlo na to, abyste se mohli procházet
kolem zmenšené verze dánského královského paláce Amelienborg, kodaòského pøístavu nebo právì zmiòovaného letištì. Na
nìm kostièkovaná letadélka pøed námi rolují na ranvej, a kdy
vám nad hlavou prolétává opravdové letadlo, pøipadáte si jako
byste stáli na skuteèné pøistávací dráze. Tvùrci si zde vyhráli i
s drobnostmi. Z trajektu po doplutí ke bøehu vyjídí autobus,
loïky na vodì èekají, a jim zvedací most umoní projet. Jsou
to drobnosti, ale nìkdo si dal tu práci a spoèítal, e 32 malých lodièek v Minilandu ujedou roènì dohromady stejnou vzdálenost,
jaká je mezi Kodaní a Austrálií. S èísly si tu velmi rádi pohrávají. V prùvodci mají uvedeno, e tøeba malá holubièku je sestavena pouze ze ètyø kostièek, naopak pøi výrobì slavného
indiánského náèelníka Sedícího býka spotøebovali jeden a pùl
milionu kusù lega. Na první pohled je tu zøejmé, e se tu snaí
uspokojit kadého návštìvníka, bez ohledu na vìk a zemi pùvodu. Na okruní plavbì po øíèce, která se vlní celým parkem, se
nám tak nabízí netradièní pohled tøeba na mini sochu Svobody,

Eiffelovu vì a dalších nìkolika desítek nejznámìjších staveb
svìta. Plujete i kolem chrámu Ramesse II. v Egyptì. Tady ale
mají na rozdíl od reálné stavby, kde je jedna ze ètyø soch znièená,
mini chrám v dokonalém stavu.
Pro zábavu tu mají i dvì horské dráhy. Nejsou sice z kostièek,
ale vše kolem u je. Ta menší se pøekvapivì nachází uprostøed
polárního svìta. Kdy u neèekáte ádné pøekvapení, vozíky se
najednou propadnou o pìt metrù dolù pøímo mezi tuèòáky, kteøí
tu dovádìjí za sklem.
Vtip a hravost lze vidìt i na dalších atrakcích. Tøeba kolem pirátské lodi krouí ve vodì krokodýli z lega, na druhé stranì parku zase dìti dupáním na zem rozezvuèují kostièkové hudební
nástroje. Pokud si chcete pobyt zde uít naplno, v suchém obleèení nemusíte odcházet. Kolem øady atrakcí jsou toti rozmístìna malá vodní dìla a obsluha vás na poádání pìknì pokropí.
Nutno dodat, e v areálu je vybudována i sušièka obleèení.
Velmi oblíbenou atrakcí, hlavnì pro rodièe s dìtmi, je hasièská soutì. Soutìící èlenové rodiny se nejdøíve musí pomocí
jednoduchého mechanizmu dostat s hasièským vozem na místo
poáru. Tam se kadý podle svých schopností snaí uhasit skuteèný poár a poté se v co nejlepším èase dostat zpìt. Pokud si
chcete vyzkoušet sehranost a odolnost svého rodinného svazku,
lepší pøíleitost nenajdete.
Pokud se vám dánský Billund zdá daleko, mùete navštívit
podobný park Lego v Mnichovì.
-hp

Naše zdraví (58) - Jmelí
Jedním ze symbolù Vánoc je nám dobøe známé jmelí. Co je to za rostlinu, kde ji mùeme natrhat a hlavnì, jak ji mùeme spojovat
s naším zdravím, si dnes povíme.
Jako obdivovatel Járy Cimrmana se musím zmínit i o tom, e tento „génius“ té vynalezl jmelí. Ne to zelené, stromové, ale ono divadelní, jím býval pøi divadelních pøedstaveních buzen døímající nápovìda, starý pan Køeèek. Ale vrame se zpìt k tomu jmelí,
které je spojováno s Vánocemi.
Jmelí si nemohli nevšimnout u staøí Keltové a Slované. Z plodù a kùry tlustších vìtví dobývali lep na ptáky. Kdysi náleelo do
èeledi ochmetovitých, dnes mu botanika pøiznává vlastní èeleï, jmelovité, latinsky Viscaceae. Kdy toto slovo pøeloíme do našeho jazyka, znamená to lepidlo. Jmelí je poloparazitická rostlina, nikoliv èistý parazit, jak se donedávna mylnì uvádìlo. Tím, e
v jeho listech probíhá fotosyntéza, mùe se dìlit se svým hostitelem o její výsledky a také to tak probíhá. Semeno jmelí, ulpìlé na
vìtvích hostitele, po vyklíèení vytvoøí zvláštní orgán, který se pohrouí, vroste do pletiv hostitele a napojí se na nì. Z nich èerpá vláhu i s rozpuštìnými ivinami a hostiteli se odvdìèuje dávkou svých látkových produktù. Jeho vìtvení je nápadné, dvouramenné, vìtévky jsou køehké, lámavé, listy neopadavé. Onou neopadovostí se právì liší od pøíbuzného ochmetu. Rostlina je dvoudomá, take
na samièích jedincích byste sotva hledali ony bílé kulièky, nepravé bobule. U nás roste na dvoudìloných døevinách (tøeba jabloních) jmelí bílé pravé, na borovicích a smrku jmelí bílé borovicové a na jedlích jmelí bílé jedlové. Borovicové jmelí má výraznì
úzké, 4 a 6x delší listy ne široké.
Pro lékaøské potøeby se u nás jako léèivá droga získává tzv. Herba visci albi, na jmelí bílého (bez ohledu na poddruhy). Na, ale
i plody obsahují polypeptid viskotoxin, kauèukovou látku viscin, cholin, kalendulasaponin aj. A právì tyto látky jsou moèopudné a
razantnì sniují frekvenci srdeèní èinnosti a krevní tlak. Uívají se nejèastìji v podobì èajù s tím, e varem se úèinné látky rozkládají a lépe se tak dostanou do našeho organizmu. Vzhledem k tomu, e pøi vìtším mnoství mùe být jmelí jedovaté, nelze látky z nìho
získávané uívat bez lékaøského dohledu. Ještì více je jmelí nebezpeèné, pokud roste na jedovatých hostitelích, v jiní Evropì napøíklad na oleandrech.
A na závìr malá rada, jak zjistit, který poddruh jmelí jste si na Vánoce donesli domù. Zmáèknete-li bobuli jmelí bílého pravého,
pøilepí se vám prsty k sobì, a jak je budete roztahovat od sebe, vytáhnete dlouhé vlákno, jako „cukr na nit“. Vlastní semeno bude mít
srdcovitý tvar a bude bílé. Lep z ostatních poddruhù „na nit“ nevytáhnete, semeno bude ve tvaru elipsy a bude barvy zelené.
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