HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2017

èíslo 10

roèník 23

cena 2 Kè

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

Opravy v naší základní škole
Opravy a rekonstrukce probíhají ve vìtšinì škol bìhem léta. Letos tomu tak opìt
bylo i v Hanušovicích.
Stávající prostory hygienického zázemí budovy ZŠ byly ve špatném stavu, proto
bylo tøeba provést opravu tìchto prostor. První etapa oprav byla zahájena ji v r. 2016,
druhá probíhala letos, od 19. 6. do 31. 8. 2017. Souèástí akce byla i výmìna dlaby na
chodbách na kadém podlaí budovy ZŠ, vèetnì vstupu do budovy. Náklady na opravy
èinily v letošním roce 2 933 819,- Kè.
Vìøíme, e si áci budou této práce váit a e se k novým úpravám budou chovat jako
slušní a vychovaní lidé.
Více fotografií na 7. stranì
-mu

Pivovar Holba
Vás zve na

„Setkání se šansonem
Hany Hegerové“
Pøijïte si vychutnat podveèer
plný emocí se zpìvaèkou
Danou Chytilovou, která zazpívá
šansony z repertoáru
Hany Hegerové za klavírního
doprovodu Jana Šulisty.
V pátek 20. 10. 2017
v 17.00 hodin
Pivovarské muzeum
u Pivovaru Holba, 1. patro
Vstupné: 30,- Kè

Upozornìní pro obèany
V Hanušovicích a místních èástech mìsta není v mnoha pøípadech ukládán komunální odpad, BIO odpad i nebezpeèný odpad do nádob k tomu urèených, ale do nádob na
separovaný odpad. Takto uloený odpad nemùe být øešen jako odpad urèený k
recyklaci a dochází k navyšování cen za odvoz a odstranìní odpadu na základì platné
legislativy.
Tímto upozoròujeme všechny obèany mìsta a místních èástí, e dochází k porušování zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a k porušení
Obecnì závazné vyhlášky mìsta Hanušovice è. 1/2015, o systému shromaïování,
sbìru, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù vznikajících na katastrálním území mìsta Hanušovice a nakládání se stavebním odpadem.
Upozoròujeme obèany, e všechna sbìrná místa budou nepravidelnì monitorována
fotopastmi. Kontrola ukládání odpadù bude provádìna povìøenými pracovníky MÚ
Hanušovice a stráníky Mìstské policie. Porušení výše uvedené skuteènosti bude øešeno podle obecných právních pøedpisù (tj. zák. è. 185/2001 Sb., o odpadech a zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a zák. è. 200/1990 Sb., o
pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù).
František Ambroz
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 74 - 14. 8. 2017
- schválila program 74. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
14. 8. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- vyslovila souhlas ke stavbì dvou krytých pøístøeškù k posezení na st. pl. 142, zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Vysoké
ibøidovice
- vyslovila souhlas ke stavbì „Hanušovice – vodovodní pøípojky“ na ul. Hynèická, Hanušovice, s dotèením pozemkù ve
vlastnictví mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas ke stavbì „Oprava mostù v km 0,787 a
0,828 trati Šternberk–Hanušovice“
- schválila vnitøní smìrnici Seznámení cizích organizací s riziky
- schválila realizaci akce „Oprava místních komunikací
v Hanušovicích 2017“ firmou s nejniší cenovou nabídkou
- vyslovila souhlas ke stavbì „Realizace úsporných opatøení
KØP Omk – OO Hanušovice, Hlavní 93“ (zateplení objektu)
- vzala na vìdomí informaci o akci ve dnech 28. 8. 2017–1. 9.
2017 v DK Hanušovice „Jak se ještì neznáme“
- schválila výsledek hodnocení nabídek pro dodavatele stavebních prací pro projekt „Výstavba nových garáí a potøebných prostor pro èinnost JSDH mìsta Hanušovice“
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodat pozemek pè. 542/3, trvalý travnatý porost, v kú. Hanušovice
- schválila aktualizaci vnitøní smìrnice è. 3/2012 pro tvorbu a
uití sociálního fondu mìsta Hanušovice
- rozhodla o pøidìlení volného bytu è. 14 v obytném domì èp.
72 ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice pronajmout
nebytový prostor v budovì èp. 182, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
sluebnosti inenýrské sítì („Vybudování nového veøejného
osvìtlení v garáové zástavbì na ul. Na Holbì“)
- schválila Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvì o
zøízení sluebnosti k akci „Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369, II. etapa“
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 75 - 28. 8. 2017
- schválila program 75. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
28. 8. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- vzala na vìdomí vyjádøení mìsta Hanušovice - vedení objízdné
trasy pøi úplné uzavírce silnice III/3696 v obci Nové Losiny
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí o povolení èásteèné uzavírky“ – silnice II/446 v místì eleznièního pøejezdu od 29. 8. 2017
do 1. 9. 2017

- schválila Smlouvu o zøízení zpìtného odbìru baterií nebo akumulátorù (umístìní nádoby v Mìstské knihovnì Hanušovice)
- vyslovila souhlas ke stavbì „Kanalizaèní pøípojka splaškové kanalizace k objektu ul. Hynèická èp. 21 a k rodinnému domu
ul. Jesenická èp. 355
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
vìcného bøemene a souhlas se zøízením stavby (zøízení, uívání,
oprava, údrba kanalizaèní pøípojky splaškové kanalizace, ul.
Hynèická)
- vyslovila souhlas ke stavbì „Vodovodní pøípojka pro objekt
èp. 27 Hanušovice“
- vzala na vìdomí informaci ve vìci stavby „Pøístavba a stavební úpravy kravína II. – Farma Jandrt, s. r. o. Hanušovice“
- schválila výsledek výbìrového øízení na provedení stavebních prací na akci „Stavební úpravy místní komunikace na pè.
798/1 v kú. Hanušovice“
- schválila poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta Hanušovice na dofinancování prostøedkù na platy dvou uèitelù prvních roèníkù ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila navýšení pracovních úvazkù o jednoho uèitele
v MŠ Hanušovice od 1. 9. 2017
- vzala na vìdomí informaci o zkrácení provozu MŠ Hanušovice do 16:00 hodin
- vzala na vìdomí informaci o organizaèní zmìnì v rámci
MÚ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 76 - 11. 9. 2017
- schválila program 76. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
11. 9. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní usnesení
pøijatých radou mìsta
- vzala na vìdomí vyjádøení mìsta Hanušovice k èásteèné
uzavírce silnice è. II/369 Branná-Ostruná a k navrené objízdné trase
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu s názvem „Multifunkèní centrum sociálních slueb“
- vyslovila souhlas k pøeloení podzemního vedení veøejného osvìtlení, které je vedeno pod tratí
- schválila výjimku z vnitøní smìrnice è. 2/2016 pro zadávání
veøejných zakázek mìstem Hanušovice a její pøílohy: Smìrnice
pro zadávání veøejných zakázek malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace ul. Hynèická“
- schválila uzavøení Smlouvy o dílo (oprava komunikace Hanušovice, ul. Hynèická)
- uloila zaøadit investièní akci na rekonstrukci školního høištì do návrhu rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2017
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice Multisportovnímu spolku Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Seniorské cestování táhne. Kraj pøidal další atraktivní místa
Letos u podeváté mají senioøi monost výhodnì cestovat po Olomouckém kraji. Výlety za krásami regionu poøádá hejtmanství,
které pøidalo další atraktivní místa. Cena zájezdu je 200 korun na osobu.
„Seniorské cestování se stalo velmi populární. Kvùli velkému zájmu jsme dokonce museli navýšit kapacitu zájezdù. Na putování
po regionu se letos vydají tøi tisícovky seniorù,“ øekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštìk.
Zájezdní autobusy se letos novì vydají napøíklad na hrad Bouzov, do Støíova, kde je v provozu zahradní eleznice, nebo do muzea pivovarnictví v Litovli. Chybìt nebudou ani tradièní cíle Seniorského cestování. Výletníci pojedou tøeba na zámek ve Velkých
Losinách, do nedaleké ruèní papírny nebo na rozhlednu Biskupská kupa u Zlatých Hor na Jesenicku. Èekají je také výlety do lázní,
jeskyní a na poutní místa.
V pøípadì, e se pøihlásí dvacet a více osob z jednoho mìsta èi vesnice, pøijede pro nì autobus pøímo do jejich obce. Na první zájezd vyrazí senioøi u 22. záøí. Monost cestovat s krajem pak budou mít do 29. listopadu.
Veškeré podrobnosti najdou zájemci na stránkách www.seniorske-cestovani.cz, pøípadnì na telefonech 585 515 580, 585
515 860. Celý projekt bude Olomoucký kraj stát zhruba jeden a pùl milionu korun.
-tz
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Louèení s prázdninami v Hanušovicích 30. 8. 2017
V tomto èísle Vám, milí ètenáøi, pøinášíme krátkou reportá z Louèení s prázdninami. Tuto povedenou akci zorganizovalo pro
naše dìti a jejich blízké mìsto Hanušovice ve spolupráci s místními spolky. Akce se konala na fotbalovém høišti v Hanušovicích a na
její pøípravì a úspìšném chodu se podíleli FK Hanušovice, spolek K2, tenisté z Tenisového klubu, AVZO se svými støelci, hasièi a
mìsto Hanušovice.
Pro dìti byla pøipravena soutì o ceny. Po absolvování stanoviš s úkoly si dìti mohly odnést sladký balíèek s odmìnou. Pøipraveno bylo také Kolo štìstí pro dìti i pro dospìlé. Rozdávaly se balonky zdarma, malovalo se na oblièej nebo taky na trièka. Pøipraveno bylo té skvìlé obèerstvení pro malé i velké. Dìti si mohly dosyta uít skákací hrady, kolobìky, bumberball nebo si jen tak
zaøádit na travnaté ploše høištì. Úèast byla hojná, vdy se nám podaøilo rozdat cca 150 kartièek, které dìti dostaly pøi pøíchodu na
høištì a na základì kterých potom obíhaly stanovištì. A co se na tìch stanovištích vlastnì dìlo? Házelo se balonky, chytaly se ryby,
onglovalo se nebo se øešil kvíz s otázkami z pohádek, støílelo se ze vzduchovek, bìhal se slalom. Všechny dìti to samy nebo s malou pomocí zvládly. Na všech stanovištích byli hodní dospìlí,
kteøí rádi se vším pomohli.
Poèasí nám také pøálo, bylo krásnì a teplo, a tak u zbývalo
jen vydret na veèerní promítání. Naše Louèení s prázdninami
toti bylo ve velkém. Na veèer bylo pro dìti pøipraveno závìreèné promítání letního kina. Animovaný film Lego Batman
tak byl krásným zakonèením pøíjemného dne a prázdnin vùbec.
Dìkujeme všem, kteøí se na pøípravì akce podíleli, pøedevším pak spolkùm, a tìšíme se zase za rok. Dìkujeme také Vám
všem, e jste pøišli a byli našimi hosty.
Pøipravujeme pro vás fotogalerii, kterou mùete zhlédnout
na webových stránkách mìsta Hanušovice, v záloce Fotogalerie. Nakouknìte.
-ep
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Zasílání pøehledù „dùchodového konta“
Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) v tomto období bezplatnì rozesílá lidem pøeddùchodového vìku pøehledy jejich
„dùchodového konta“. Automaticky, tedy ani by museli ádat, je letos obdrí mui narození v roce 1956 a eny narozené v roce
1959. Informace dùleité pro budoucí dùchod tak poputují k témìø 100 tisícùm lidí. Dostanou je na adresu trvalého bydlištì nebo do
své datové schránky. V pøedstihu nìkolika let pøed rozhodnutím odejít do starobního dùchodu tak lidé ze zaslaného pøehledu dob
dùchodového pojištìní zjistí, zda v evidenci ÈSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Pøehled obsahuje výèet a celkový souèet dob dùchodového pojištìní, tj. odpracovaných let, pøípadnì náhradních dob pojištìní, napøíklad dobu vedení v evidenci
úøadu práce, uloených v evidenci ÈSSZ. V pøehledu jsou rovnì uvedeny vymìøovací základy a vylouèené doby (napø. doba doèasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Zároveò je v nìm informace o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ÈSSZ
nemá ádný doklad.
DOPORUÈENÍ: Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zamìstnání, mìli by je vèas zaèít øešit. Vèasná a adresná
informace je velmi dùleitá, aby èlovìka nìco nezaskoèilo a ve chvíli, kdy o dùchod ádá. Takto si díky ÈSSZ pøedem zkontroluje
a ovìøí, zda bude mít pro nárok na dùchod dostateèný poèet let, a zaslané údaje lze vyuít i k pøedbìnému informativnímu výpoètu
jeho výše. Dùleité je si pøedevším pøipravit doby, které ÈSSZ v evidenci nemá, a to pøedevším dobu studia nebo napø. dobu péèe o
dìti.
Poádat mùe kadý
To, e nìkterým roèníkùm zašle ÈSSZ pøehled dùchodového pojištìní automaticky, neznamená, e jej nemohou získat i ostatní.
Bez ohledu na to, jakého jsou lidé roèníku narození, mají monost poádat o vyhotovení informativního osobního listu dùchodového pojištìní. Ten jim mùe být zaslán jednou za kalendáøní rok, také zdarma. Poádat o výpis mohou na místnì pøíslušné OSSZ, u
nás tedy OSSZ Šumperk, dùchodové oddìlení.
Eva Pospíchalová, Mìstský úøad Hanušovice

Hanušovice mají dvì medaile z mistrovství svìta v crossmintonu
Pøelom letních prázdnin patøí v crossmintonu (døíve speed badmintonu) k nejvýznamnìjším obdobím daného roku. Pravidelnì se
støídá mistrovství svìta a mistrovství Evropy.
Letošní mistrovství svìta se, za úèasti témìø 400 hráèù a hráèek ze 16 zemí celého svìta (z toho 22 z ÈR), konalo ve Varšavì. Tentokrát se, kromì tradiènì úspìšných èeských hráèù mládenických kategorií, neèekanì daøilo i dospìlým. Èeská republika získala
celkem 7 cenných kovù a v hodnocení národù se umístila mezi crossmintonovými velmocemi (Polsko, Maïarsko, Nìmecko, Slovinsko a Slovensko). Vítìz posledních tøí mistrovství ÈR v hlavní kategorii muù OPEN Pavel Podvolecký (SPV Hanušováèek) vyhrál ve druhé nejpoèetnìjší kategorii muù 40+ nejvíce utkání ze všech èeských hráèù (celkem 6 ze 7) a získal mezi 65 úèastníky pro
ÈR neèekanì a senzaènì bronzovou medaili.
(pokraèování na 5. stranì)

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

TyfloCentrum v Šumperku nabízí
volná pracovní místa pro osoby se zrakovým postiením,
na dvì pracovní pozice: pracovník úklidových a pomocných prací
a pracovník obchodních, administrativních a podpùrných èinností.
V pøípadì zájmu nás najdete v Šumperku na ulici 8. kvìtna 22,
nebo kontaktujte na telefonním èísle 730 870 769.
Hledám pronájem menšího bytu v Hanušovicích, v pøízemí nebo s výtahem.
Tel. 724 043 541
Koupím byt v Hanušovicích, v pøízemí nebo s výtahem.
Tel. 724 043 541
Hledám kolegu/kolegyni do týmu Allianz kanceláøe Jeseník pro oblast
Hanušovicka. Pokud Vás tìší práce s lidmi a chcete si zaèít budovat zajímavou
kariéru, ozvìte se mi na telefon: 608 879 297. Zdenìk Krejzek,

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
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Allianz pojišovací kanceláø Jeseník, Gogolova 10/259, 790 01 Jeseník

Koupím starší filmové i jiné plakáty vyrobené cca do roku 1980. Tel. 608420808.
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 øíjnu 2017 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Jiøina Jurdièová, Terezie
Sedlaèíková, Jiøina Mildeová,
Emilie Tomšová, Marta
Hubaczová, Bronislava
Molèanová, Zdeòka Kubová,
Jana Angerová a Drahoslava
Demeterová;
pánové Imrich Kozák,
František Došek, Miloslav
Vrána, Jaroslav Horáèek a
Josef Dioslaki.
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
Ji nìkolikrát jsme si v našem seriálu povídali o významných osobnostech, které pocházely z míst nacházejících se nedaleko našeho mìsta. Tentokrát to bude Edmund
Weiss, který se narodil ve Frývaldovì, dnešním Jeseníku.
Svìtlo svìta spatøil 26. srpna 1837 spoleènì se svým bratrem Adolfem Gustavem.
Ten ovšem slavil narozeniny o den døíve, nebo se narodil pøed pùlnocí. Dvojèata pocházela z druhého manelství místního vodního léèitele Josefa a manelky Josefy.
V raném dìtství obì dìti vánì onemocnìly, a tak matka vykonala pìší pou na poutní
místo Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor a tam sloila svatý slib, e jestlie se chlapci uzdraví, nebude nikdy nosit zlaté šperky. A ji jde o pravdivou událost, èi smyšlenku, dvojèata se uzdravila a pøeila i pozdìjší nástrahy ivota. K nim se øadí napøíklad
jejich první spoleèná vìdecká expedice do Øecka v roce 1861, která skonèila ve velké
vichøici. Oba bratøi ji jako zázrakem pøeili. Nebyla to jejich první cesta, ji v pìti letech cestovali s otcem do Anglie, kde otec budoval dva vodoléèebné ústavy.
Oba vystudovali gymnázium v Opavì, pak šli studovat do Vídnì a tam se jejich cesty rozcházejí. Adolf se zamìøil na botaniku, Edmunda zajímala matematika, fyzika a
astronomie. Edmund byl nadaným studentem, a proto byl ji dva roky pøed dokonèením studia jmenován asistentem císaøsko-královské vídeòské hvìzdárny a zaèal i publikovat. Jeho bibliografie, která je dodnes kompletní, zahrnuje úctyhodných 117
záznamù odborných èlánkù a 12 samostatných vìdeckých publikací. Bìhem svého
plodného ivota si vybudoval prestiní postavení ve svìtové astronomii. Nejvìtším
jeho ivotním úspìchem však bylo, e spoèítal na den pøesnì, kdy se na podzim roku
1872 objeví na obloze osa meteorického roje. Proslavila ho té publikace teorie o pohybu meteorù v souhvìzdí Andromedy.
Pozorování vesmírných tìles ho zavedlo do mnoha státù Evropy. Nejdéle pobyl
v Dublinu, kde mu místní univerzita udìlila èestný doktorát. Ocenìní získal i ve Vídni,
kde ho sám císaø jmenoval dvorním radou a udìlil mu komturský køí Øádu Františka
Josefa. Stal se i významným akademickým hodnostáøem a ve Vídni se osobnì zúèastnil promoce našeho pozdìjšího prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Autor, který
po jeho smrti napsal jeho ivotopis, v nìm právem poznamenal nezvratný fakt: „Edmund Weiss byl astronom, který má svùj kráter i na mìsíci.“
Na odpoèinek se uznávaný odborník, s jeho jménem se studenti astronomie setkávají dodnes, odebral v roce 1907. O deset let pozdìji, v èervnu 1917 Edmund Weiss po
dlouhé tìké nemoci ve vìku 80 let zemøel.
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Hanušovice mají dvì medaile z mistrovství svìta
v crossmintonu

Staèí vám èistá obuv s nebarvící podrákou, rakety a míèky
zapùjèíme. Vše vysvìtlíme, ukáeme, poradíme.

(pokraèování ze 4. strany)
Ještì pøedtím však spoleènì se svým praským spoluhráèem
Marcelem Patìkem získali historicky první seniorskou medaili
pro ÈR, a to ve ètyøhøe, mezi 16 páry kategorie 40+, ve které se
na tomto mistrovství soutìilo poprvé.
Je tak jediným èeským hráèem v kategoriích dospìlých, který dokázal vyhrát nìkterý z turnajù svìtové série a má medaile
z MS i ME. Mistrovství svìta se také zúèastnily další dvì hráèky
z pìtièlenné tréninkové skupiny Pavla Podvoleckého. Eliška
Andrlová obhájila titul mistrynì svìta v kategorii dívek do 18 let
a spoleènì se svojí sestrou Annou získaly bronz ve ètyøhøe.
Všichni tøi pak mají také podíl na obrovském úspìchu èeského drustva v regionálním kole týmové soutìe Nations cup,
co je obdoba tenisového Hopman Cupu. Ta se konala ji v mìsíci dubnu za úèasti svìtových TOP hráèù z Nìmecka, Polska,
Slovenska a poøádající Èeské republiky. Jednoznaèné vítìzství
týmu ÈR znamenalo opravdový šok. Finále Nations cupu se
bude hrát na podzim v Chorvatsku.

16.00-17.00 hod. - urèeno pøedevším dìtem a rodinám (není
podmínkou)
17.00-18.00 hod. - urèeno pøedevším dospìlým a dorostu
(není podmínkou)
Sraz vdy 5 minut pøed zaèátkem hodiny.

Hledáte monost sportování pro sebe, své dìti
nebo pro celou rodinu spoleènì?
Crossminton a badminton bude od mìsíce øíjna probíhat
kadou støedu ve výše uvedených hodinách. -pod

Kompletní výsledky mistrovství svìta:
http://crosstour.azurewebsites.net/
Informace o crossmintonu na internetu:
www.crossminton.org, www.crossminton.cz.
Zájemci o pravidelné hodiny crossmintonu v Hanušovicích
nás mohou kontaktovat na adrese hanusovacek@seznam.cz
nebo skhanusovice@seznam.cz nebo tel. 732 264 952.
Chcete si zdarma vyzkoušet crossminton nebo badminton?
Mùete ve støedu 4. 10. 2017 v tìlocviènì ZŠ Hanušovice.
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Cestování po Evropì
Zaèátkem srpna jsme s manelkou pøijali pozvání známého
ze Spišské Belé a navštívili jsme „zapomenutý kraj“ na severovýchodì Slovenska. Byli jsme však velice pøekvapeni, co jsme
na Spiši, v Belianských Tatrách a v Pieninském národním parku
vidìli.
Navštívit Spiš a nenavštívit Spišský hrad by bylo neodpustitelné. Byl stavìn u v polovinì 12. století na 200 metrù vysoké
travertinové hoøe. Dlouho pøedtím bylo na tomto strategickém
místì keltské a pozdìji slovanské hradištì. Dodnes pøekvapuje
jeho velká rozloha, která ho øadí mezi nejvìtší hrady Evropy, ale
i jeho monumentální architektura. Pøes tøi sta let byl sídlem
hlavních upanù Spiše. Obývaný byl do konce 17. století, jeho
majitelé, rodina Csáky, se potom pøestìhovali do novì postavených zámkù na Spiši. Právem byl zaøazen do Seznamu památek
UNESCO.
Ve stejném Seznamu je uvedena i nejznámìjší pamìtihodnost mìsta Levoèa. Jde o baziliku sv. Jakuba, gotickou stavbu
umìlecké a historické hodnoty, nejvìtší sakrální budovu na Spiši a druhou nejvyšší na Slovensku. Její nejvìtší pýchou je urèitì
nejvyšší pozdnì gotický døevìný køídlový oltáø na svìtì z øezbáøské dílny Mistra Pavla z Levoèe. Je vysoký 18,62 m a široký
6,27 metru. Ke zhlédnutí je zde i kolekce dalších døevìných oltáøù, vzácné nástìnné malby, cenné mobiliáøe a v neposlední
øadì i dílo barokního zlatníka Jána Szilassyho.
Tøetí památka, kterou eviduje UNESCO, se nachází ve mìstì
Kemarok. Jedná se o døevìný artikulární kostel, který je postaven ve slohu lidového baroka. Raritou je mohutná malovaná

klenba, která se opírá o ètyøi toèité sloupy a obvodové zdi. Pøi
pohledu z venku se vám tato stavba nezdá veliká. Jste-li však
uvnitø, máte pocit malosti. Není proto divu, e se v pøízemí a na
šest chórù pøi bohoslubách pohodlnì vejde i 1500 lidí.
Nejvìtším záitkem však byla návštìva Pieninského národního parku (PNP) a mìsteèka Èervený Kláštor. Odtud toti vede
nauèná stezka na nejvyšší kopec Tri koruny, leící ji v Polsku.
Témìø dvouhodinová túra s velkým pøevýšením však stála za to.
Na nejvyšším ze tøí vrcholù (podle toho název Tri koruny) je na
plošinì o velikosti asi 5x4 metry nádherný výhled na celý Park.
PNP se rozprostírá rovnomìrnì na území obou státù a hranici
tvoøí øeka Dunajec, která se prodírá nejvìtším kaòonem ve
Støední Evropì. A právì po ní máte monost se projet na pltích.
Nejdelší trasa vede z pøístavištì Majere, pøes Èervený Kláštor
do cílového pøístavu Lesnice. Jedenáct kilometrù urazíte na plti
za necelé dvì hodiny a po celou dobu vám „goral“ (pasovaný kapitán) vypráví o historii a souèasnosti plavení na pltích, zajímavosti o parku, místních zvycích a folklóru. Na jednu pl se vejde
maximálnì dvanáct lidí a z cílového pøístavu do toho výchozího
vás za poplatek dopraví mikrobus.
I na této dovolené se nám potvrdilo, e svìt je malý a všude
potkáš známé. Pøi jedné túøe z Tatranské Kotliny na Biele pleso
jsme potkali nìkolik známých z Hanušovic, Vysoké a Hynèic.
Všichni byli s hanušovickou autobusovou firmou na nìkolikadenním turistickém zájezdu ve diaru a také zde obdivovali krásy severovýchodního Slovenska.
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Naše zdraví (67) - Minerály (pokraèování)
Dnes pokraèujeme v pøedstavování dùleitých minerálù, bez kterých se naše tìlo neobejde.
Draslík (K) napomáhá pøirozenému vyluèování pøebyteèné vody z našeho tìla, sniuje krevní tlak a podílí se na pøemìnì glukózy na energii. Je také nezbytný pro pøesnou funkci kardiovaskulárního systému a svalového napìtí. U zdravých lidí není pøíjem draslíku z bìné stravy problematický. Organismus si dokáe udret dostateènou hladinu draslíku jen za pøítomnosti hoøèíku. Pøi
nedostatku draslíku na sobì mùeme pozorovat bolesti hlavy, ospalost, slabost, svalové køeèe èi nepravidelný srdeèní rytmus.
Jeho doplnìní do lidského organismu lze provést zaøazením tìchto potravin do našeho jídelníèku: banány, šáva z rajèat, hrozny,
obilné klíèky, brambory. Je obsaen i v zrnkové kávì. Draslík je té významnou slokou moøské vody, ale pít ji proto se nedoporuèuje.
elezo (Fe) se v tìle nejvíce vyskytuje v èerveném krevním barvivu (hemoglobinu) a má významnou funkci pøi krvetvorbì a
transportu kyslíku z plic do tìlesných tkání. Dále je souèástí mnoha enzymù, kde je dùleitý pro vnitøní metabolismus nìkterých orgánù.
Jestlie lidskému tìlu chybí, zaèneme být více unavení a chce se nám více spát. Dalšími projevy mohou být závratì, bolesti hlavy,
otoky konèetin a zrychlení tepu nebo bušení srdce. Pøi nedostatku eleza v tìle zaèneme viditelnì blednout. Nízká hladina se také
oznaèuje jako chudokrevnost. Ohrouje hlavnì lidi s bezlepkovou dietou, trpící aludeèními vøedy a podle novodobých výzkumù i
vegetariány (lidi, kteøí nejedí maso).
Hlavním zdrojem eleza je maso, zejména èervené, dále vnitønosti (játra, ledviny, slezina). Najdeme jej i v luštìninách, listové zeleninì, houbách a v nìkterém ovoci (jahody).
Zinek (Zn) je souèástí hormonu inzulinu a podílí se na metabolismu cukrù v tìle, a tím na udrování hladin krevního cukru. Rovnì je potøebný pro správný pohlavní vývoj a funkci pohlavních orgánù u muù. Jeho nedostatek zpùsobuje problémy hlavnì u dìtí,
kde mùe dojít k opodìní duševního i tìlesného vývoje. U dospìlých je to nechtìný úbytek na váze, pomalé hojení ran, zhoršování
pamìti a smyslové poruchy zraku a èichu. Pak nám hrozí lámání nehtù a vlasù, pøípadnì jejich vypadávání. Nízký pøíjem zinku dále
zpùsobuje poruchy metabolismu cukrù a mùe vzniknout cukrovka a v tìších pøípadech i s ní spojená slepota.
Zinek doplòujeme hlavnì pojídáním tmavého masa, jater, mléka, vajeèných loutkù a konzumací moøských ivoèichù. Z rostlinných produktù se doporuèují cereálie, fazole, oøechy a dýòová semena.
Pøíštì si povíme o jódu, selenu, fosforu a dalších minerálech.
-hp
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Opravy
v naší
základní škole
obrazem
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Spolek K2 Hynèice ve spolupráci s mìstem Hanušovice
poøádá dne 21. øíjna 2017

Dýòování
a
lampionový prùvod
Zaèátek dýòování v 16.00 hod.,
místo konání DK Hanušovice.
Na dýòování dìti nutné nahlásit, a to nejpozdìji
do 13. 10. 2017 na tel. èísle 777 301 496.
Vstupné 20,- Kè.
Dìti, které se nezúèastní dýòování, ale jen lampionového prùvodu
- sraz v 18.00 hod. pøed DK Hanušovice.
Zaèátek lampionového prùvodu v 18.15 hod., úèastníci si lampiony donesou s sebou!
Obèerstvení zajištìno, na úèastníky se tìší poøadatelé K2 Hynèice.
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