HANUŠOVICKÉ NOVINY
Bøezen 2017

èíslo 3

roèník 23

cena 2 Kè

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

22 let

Hanušovických novin
NOVÁ SLUBA - pùjèování audioknih
Mìstská knihovna Hanušovice zahajuje od 1. bøezna 2017 pùjèování audioknih.
Jedná se o zvukový dokument na CD. Audiokniha je alternativa ke ètení klasické papírové knihy. Je kompletnì pøeètena nebo pøevyprávìna profesionálním interpretem a
nahrána do formátu MP3.
Hlavní výhodou audioknih je monost poslechu v situacích, kdy vlastní ètení není
moné (pøi øízení auta, kdy nás bolí oèi). Jsou velkou pomocí pro nìkteré skupiny
uivatelù, napø. pro zrakovì postiené.
Více informací + nabídku audioknih pro dospìlé a dìti naleznete
na www.knihovna.hanusovice.info

OZNÁMENÍ
dne 16. 3. 2017 v dobì od 9:00 do 14:30 hodin se v budovì Mìstského úøadu
Hanušovice uskuteèní pro obèany konzultaèní den pracovníkù finanèního úøadu pro
Olomoucký kraj, územní pracovištì Šumperk, v rámci podávání pøiznání k dani
z pøíjmù fyzických osob za rok 2016. -mú

Zápis do 1. tøídy
VÁENÍ RODIÈE,
zveme Vás a budoucí prvòáèky na Zápis do prvních tøíd pro školní rok 2017/2018.
Zápis se uskuteèní v úterý 11. 4. 2017 od 8 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.
v budovì Základní školy Hanušovice.
Pokud nìkdo z budoucích prvòáèkù v tomto termínu nemá monost k zápisu pøijít,
nech nás rodièe kontaktují na telefonním èísle 581 030 200
nebo osobnì v kanceláøi školy.
Pøed samotným zápisem je nutná registrace Vašeho dítìte.
Registrace bude probíhat v kanceláøi školy dne:
3. dubna v dobì od 8.00 do 15.30 hod.
K registraci doneste s sebou RODNÝ LIST áka a OBÈANSKÝ PRÚKAZ
zákonného zástupce. Pøítomnost dítìte u registrace není nutná.
Pokud Vám termíny registrace nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním
èísle 581 030 200 nebo osobnì v kanceláøi školy, domluvíme se na jiném termínu.
ZŠ a MŠ Hanušovice
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Dvacet dva rokù není ádné významné výroèí, ale symbolické dvì dvojky
mì inspirovaly ke vzpomínkám a hodnocení. V bøeznu 1995 toti vyšlo první
èíslo novin, které zaèalo vycházet pod
hlavièkou Mìstského úøadu Hanušovice.
Mám dodnes v pamìti den, kdy se u
pana starosty Václava Zmeškala setkala
budoucí Redakèní rada vèele se šéfredaktorkou Marianou Felnerovou. Domluvili jsme se, o èem HN budou,
k èemu mají slouit a jak se kdo bude na
jejich vydání podílet. No, a od té doby
vychází více ne dvacet let pravidelnì.
Nevyšly pouze jednou, a to v srpnu
1997 z dùvodu katastrofálních èervencových povodní.
V jedné èeské pohádce se zpívá:
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“ A tak si nìkteré z nich oivíme.
Za dobu existence novin se ve funkci
vystøídali tøi starostové, všichni, pan
Václav Zmeškal, Petr Malcharczik i
souèasná starostka paní Ivanka Vokurková do nich pravidelnì pøispívali a pøis p ív a j í. F u n k c i š é f r e d a k to r k y
vykonávala 14 rokù Mariana Felnerová, po ní pøevzal tuto funkci její manel
František Felner. Bez dopisovatelù by
noviny nešlo dìlat, a tak nìco o nich.
Zaènu tìmi, kteøí ji nejsou mezi námi.
Noviny vdy oivovaly pøíspìvky bývalého øeditele školy Jaroslava Koøalky, psal o tom, co zail, svými
pøíspìvky pomáhal a radil nám mladším. O zajímavostech a historii Hanušovic nás dlouho seznamoval Jan
Hanák. O tom, co se dìlo v Domì
kultury domì nás informovala Eva
Grosserová. Svými pøíspìvky a fotografiemi, hlavnì o aktivitách støeleckého sportu ve mìstì, naše noviny
„zásoboval“ Petr Fiedler.
(pokraèování na 2. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 58 - 23. 1. 2017
- schválila program 58. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
23. 1. 2017
- schválila uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení
sluebnosti uloení a správy vodovodní pøípojky s dotèením pozemku ve vlastnictví mìsta Hanušovice, pè. 1486/2 ost. plocha
v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení øízení ve vìci udìlení výjimky ze základních ochranných podmínek pro zvláštì chránìný
druh ivoèicha- vrankapruhoploutvá(stavebníúpravasilniceII/312)
- vzala na vìdomí rozhodnutí o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìného druhu ivoèicha vranky
pruhoploutvé a zvláštì chránìného druhu rostliny mìsíènice vytrvalé (stavba mostu è. 446-044 Vysoké ibøidovice)
- vzala na vìdomí rozhodnutí o zamítnutí odvolání a potvrzení napadeného rozhodnutí o uloení pokuty provozovateli
MVE – spoleènosti SLEZAN Frýdek-Místek, a. s.
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení
pøevod práv a povinností k bytu na tøetí osobu u bytu è. 2 v domì
èp. 88 ul. Hlavní, Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit zveøejnìní oznámení o zámìru pøevodu práv a povinností na tøetí
osobu k bytu na úøední desce mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas se stavbou „Novostavba garáí SDH Hanušovice“ vèetnì nového oplocení na pè. 311/1; 1621; 1622
v kú. Hanušovice
- schválila dohodu o ukonèení nájemní smlouvy è.
6338002603 z dùvodu odstranìní stavby
- schválila pronájem èásti DK Hanušovice ZO Èeského svazu vèelaøù na schùzovou èinnost v roce 2017
- schválila návrh è. 1/2017 na vyøazení knihovních fondù
z Mìstské knihovny Hanušovice
- schválila dodatky smluv pro rok 2017 o poskytování knihovnických, informaèních a metodických slueb v místních a
obecních knihovnách støediska Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o konání 12. zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 27. 2. 2017 a o pøedbìném návrhu
programu
- vzala na vìdomí Zprávu o posouzení uchazeèù na obsazení
pracovní pozice referent Odboru správy majetku a slueb MÚ
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
jednání è. 59 - 6. 2. 2017
- schválila program 59. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
6. 2. 2017

22 let Hanušovických novin
(dokonèení z 1. strany)
Mezi tìmi, kteøí zaèínali v nové Redakèní radì, byli dopisovatelé, Pavel Lanèa, který psal hlavnì o hanušovickém sportu, o
dìní ve škole nás zase ve svých pøíspìvcích informovala Zdeòka Hlavenková. Nepøetritì do novin píše o své èinnosti té vedoucí Klubu mládee Salix – SK Hanušovice Miloslav Pecho.
Dlouhodobì dobrá je i spolupráce se Základní školou. Všichni
øeditelé, Bedøich Grmela, Jaromír Straka i František Felner,
dále uèitelé Vladimíra ídková, Tomáš Rajnoha a další pedagogové nás v HM pravidelnì seznamují s dìním ve škole, informují nás o úspìšných akcích i problémech, které se bìhem
školního roku vyskytnou. Zajímavé jsou i pøíspìvky Františka
Ambroze o èinnosti MÚ a dìní u hasièského sboru. Zajímavé
jsou i pøíspìvky o akcích v místní knihovnì od Lenky Tomíèkové. O sportu ji mnoho rokù píše Pavel Podvolecký a jiní dopisovatelé. Ale je toho málo. To je výzva pro ty, kteøí nìjaký sport
dìlají, ale ve mìstì se o jejich úspìších nic moc neví. Nesmím
také zapomenout na pøíspìvky zamìstnancù MÚ, kteøí nás pra-
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- vzala na vìdomí informaci o uzavøení MŠ v Hanušovicích
v dobì jarních prázdnin ve dnech 27. 2.–3. 3. 2017 z dùvodu
oprav podlah ve všech oddìleních
- vzala na vìdomí informaci o výsledku Tøíkrálové sbírky
v Hanušovicích
- schválila Smlouvu o dílo è. 1/2017 „Protipovodòová opatøení mìsta Hanušovice“
- schválila pojistnou smlouvu o havarijním pojištìní vozidel
– nové osobní vozidlo Volkswagen Transporter pro èinnosti
JSDH Hanušovice
- schválila Pojistnou smlouvu o komplexním pojištìní vozidla JSDH Hanušovice Volkswagen Transporter
- schválila odmìnu pro 12 èlenù JSDH Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení Krajského úøadu Olomouckého
kraje o zahájení správního øízení a ádost o vydání stanoviska
k úplné uzavírce silnice I/44 v termínu od 16. 4. 2017 do 31. 5.
2017 v souvislosti s dokonèením realizace stavby „Silnice I/44
Èervenohorské sedlo jih“
- schválila uzavøení smlouvy o dílo na vedení personální a
mzdové agendy
- schválila prodlouení nájemní smlouvy na uívání bytu
v domì èp. 428, Potùèník o tøi mìsíce
- schválila smlouvu o zajištìní slueb veøejným knihovnám
ve støedisku Hanušovice
- schválila Výpùjèní øád, ceník slueb a Provozní øád veøejného internetu v Mìstské knihovnì Hanušovice
- vzala na vìdomí Plán práce finanèního výboru Zastupitelstva mìsta Hanušovice na rok 2017
- schválila na vypracování projektové dokumentace pro akci
„Novostavba garáí SDH Hanušovice“ uchazeèe s nejvýhodnìjší cenovou nabídkou a zároveò schválila uzavøení Smlouvy o
dílo
- schválila vypracování ádosti o dotaci vyhlášenou Ministerstvem zemìdìlství ÈR - „Údrba a obnova kulturních a venkovských prvkù pro rok 2017“, spoleèností Asistenèní centrum,
a. s. Most
- vzala na vìdomí informaci týkající se zastavení územního
øízení, které se týkalo terénních úprav na pozemku pè. 2036/1;
2055; 2061; 2062 a 2187/2 v kú. Hanušovice
- schválila veøejnoprávní smlouvy è. 1-18 na základì podaných ádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice spolkùm a organizacím na podporu jejich èinnosti
- schválila vypracování zatøídìní komunikací v rozsahu energetického posudku EFEKT 2016 u firmy ELTODO, a. s. Praha

videlnì seznamují o èinnosti Rady a ostatních odborù na radnici. Pøipomenul jsem jen ty, kteøí se na tvorbì HN podíleli vícekrát. Dík, ale patøí všem, co našli odvahu a èas a nìkolika øádky
do našich novin pøispìli. A na závìr odstavce o dopisovatelích
se musím zmínit „ o své malièkosti“. Pod znaèkou -hp píši té
od samého zaèátku. Nesnáším „bulvár“, li a drby, píši o tom, co
mì zajímá a baví. Vìøím, e se tak k vám alespoò jedenkrát za
mìsíc ode mne a ostatních dopisovatelù dostane trochu zábavy
a informací o tom, co se dìje kolem nás. Ato je i hlavním úèelem
toho, proè to dìláme. Všichni vìøíme, e se nám to alespoò trochu daøí. A jestli se vám na našich novinách nìco nelíbí, máte
monost to sdìlit. Máme svobodu slova, kadý mùe svùj názor
vyslovit. Klidnì to udìlejte, kritika je potøebná, z chyb je tøeba
se pouèit.
Po krátkém hodnocení se øíká, a co dál. Budete se mnou jistì
souhlasit, e èlovìk by mìl vìdìt, co se ve mìstì a okolí dìje. A
k tomu naše noviny slouí. Do budoucna bych jim popøál mnoho pìkných pøíspìvkù, málo tìch smutných, a vám, ètenáøùm,
pøíjemné pocity pøi jejich ètení.
Petr Holínka, -hp
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INFORMACE PRO RODIÈE PØEDŠKOLÁKÙ
Váení rodièe,
aby byl pro Vaše budoucí prvòáèky nástup do první tøídy co nejsnazší, rozhodla se naše škola ve spolupráci s mateøskou školou, mìstem Hanušovice a Sdruením rodièù pøi ZŠ a MŠ Hanušovice realizovat projekt „Cesta do školy“.
V rámci projektu budou Vaše dìti dvakrát do mìsíce spoleènì s paní uèitelkou z mateøské školy navštìvovat základní školu.
Bìhem tìchto návštìv se seznámí s chodem školy, zjistí, co kde je, ale hlavnì se budou pod vedením uèitelek z prvního stupnì
vìnovat dovednostem, které jsou nezbytné pro hladký prùbìh nejen zaèátku školního roku, ale celé první tøídy.
Nabyté dovednosti budou dìti následnì procvièovat v mateøské škole, ale i s Vámi doma. Bliší informace o projektu byly
podány 26. ledna 2017 ve škole.
Pokud Vás nikdo neoslovil s tìmito informacemi a máte pøedškoláka, neváhejte a kontaktujte nás ve škole - osobnì
nebo na telefonním èísle 581 030 200.

Termíny projektu - „Cesta do školy“
6. 3., 20. 3. a 3. 4. 2017. Setkání ve škole bude vdy od 12.00 do 13.00 hod.
V rámci jednotlivých setkání se budeme zamìøovat na následující èinnost:
-

Sezení v lavici – správné sezení je výchozím bodem pro správnou techniku psaní
Úchop pera
Pøijímání a následné dokonèování zadané práce – budeme dbát na to, aby dìti dokonèily zadanou práci v pøimìøené kvalitì
Logopedické chvilky – èím dál více dìtí má v dnešní dobì potíe se správnou výslovností nìkterých hlásek, cílem
tìchto chvilek bude prevence, uvolòování mluvidel, eventuálnì doporuèení pro návštìvu odborníka
- Dalším èinnostem se budeme vìnovat na základì aktuálních zjištìných potøeb a úrovnì dìtí
Celé akci bude pøedcházet schùzka s rodièi, kde budou seznámeni s cílem projektu, budou jim pøedány informace o tom, jak s
dìtmi mohou doma pracovat a nachystat je k zápisu a zároveò jim usnadnit vstup do školy.
ZŠ a MŠ Hanušovice

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

Pro solventní klienty hledáme ke koupi chalupu v okolí Hanušovic.
Tel.: 734 255 150

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

Z pozùstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, èetnících, vysokých funkcionáøích apod. koupím medaile,
odznaky, prùkazy, foto, písemnosti, èást uniforem apod. Staèí SMS. 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 bøeznu 2017 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Marie Dolealová,
Kvìtoslava Vémolová,
Drahomíra Ambrozová, Marie
Kuèerová, Marie Koelová,
Vlasta Fibichová a Kamila
Kremlièková;
pánové František ïárský, Josef
Havelka, Josef Mináø, Vojtìch
Krejèí, Milan Bervida, Jiøí Málek,
Rudolf Halfar, Lubomír Rùièka,
Martin Janeèek a Pavel Junk.
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

Vzpomínáme
Tìké je kadé louèení,
kdy drahý z oèí schází,
nejtìší však to poslední,
kdy zpátky nepøichází.
Tu zùstanou jen vzpomínky,
mnohdy i slza spadne,
láska však k Tobì,
tatínku, nám nikdy neuvadne.
Dne 23. 3. 2017 si pøipomeneme
11. smutné výroèí úmrtí našeho
milého manela, tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka,

Toulky po okolí
V dnešním vydání novin se projdeme po našem okresním mìstì a povíme si zajímavosti o nìkolika historických objektech. V úvodu je také dùleité zmínit, e na pøelomu19. a 20. století vzniklo v Šumperku nìkolik významných staveb, a proto se mìstu
zaèalo øíkat – malá Vídeò.
Nedaleko od vlakového nádraí sídlí šumperská mìstská knihovna. Vila, kterou si
nechal v letech 1893–1894 postavit lékárník Eduard Hackel, získala dnešní podobu pøi
úpravách v roce 1928. Z informaèní tabule se dozvíme, e v ní byl v záøí 1938 brutálnì
zavradìn F. J. Hroch, jen nesouhlasil s politikou Henleinovy strany a podporoval
spolupráci Nìmcù s Èechy.
Pùjdeme-li dále ulicí 17. listopadu, po levé stranì stojí další výstavná budova. Vila
Doris, postavená v roce 1899 pro Karla Chiariho, významného místního podnikatele,
slouí v souèasné dobì veøejným úèelùm. Šumperský stavitel W. Lux se na pøání majitele nechal pøi její stavbì inspirovat italskou renesancí. Karl Chiari vilu vìnoval svému synovi Eduardovi a ten ji pojmenoval podle své eny. Dnes je vila obklopena Sady
1. máje, jejích park je centrem kulturního dìní ve mìstì. Ze zadní strany k ní od roku
1955 pøiléhá letní divadlo, opodál se pak nachází romantické jezírko s bronzovou sochou konì od sochaøe Bohumila Teplého.
Sady 1. máje bývaly pùvodnì veøejnosti nepøístupnou okrasnou zahradou, která patøila k novorenesanènímu paláci postavenému v roce 1876 podle plánù vídeòského architekta Moritze Hinträgera. I tento palác patøil Karlu Chiarimu. Na poèest své
manelky dal paláci a pøilehlým budovám jméno Pavlínin dvùr. Dnes si v objektu
mùete prohlédnout muzejní sbírky. Stálá expozice šumperského muzea seznamuje
s dìjinami a s pøírodními zajímavostmi regionu. V roce 2008 bylo jako první v ÈR vybaveno moderním automatickým prùvodcem GuidePORT. Ten umoòuje návštìvníkovi procházet se po expozici se sluchátky na uších a o nic se nestarat. Pøístroj
rozpozná, v jaké èásti se zrovna nacházíte, a sám vám do uší pøednese pøíslušný komentáø.
Poslední objekt, který dnes navštívíme, je Geschaderùv dùm v Kladské ulici. Je to
urèitì nejstarší budova z tìch, o kterých jsme si dnes povídali. Vdy ji na konci 17.
století v nìm il Heinrich Peschke, bohatý mìšan obvinìný z èarodìjnictví pøi procesech, které postihly náš region. Jako jeden z mála vydrel všechny stupnì muèení a odmítl pøiznat vinu. Zemøel po dlouhých letech vìznìní v roce 1696 jako poslední obì
inkvizitora Bobliga. Dùm byl v 90. letech nákladnì rekonstruován a stal se Evropským
domem setkávání a støediskem nìmecké menšiny. V dubnu 2010 byla ve sklepních
prostorách domu, jako memento utrpení nevinných, instalována expozice o èarodìjnických procesech.
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Vzpomínka
Oèím jsi odešla, v srdcích jsi navdy zùstala.
Dne 26. bøezna 2017 uplyne 50 let od úmrtí
naší milované maminky, sestry a babièky,
paní Marie Kadlecové.
S láskou stále vzpomínají dcera Marie, syn Jan s rodinami a sourozenci.

Vzpomínka

pana Karla Jablonèíka.
26. 2. 2017 jsme vzpomnìli jeho
nedoité 87. narozeniny.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou manelka
Tonièka a dìti Alena,
Jitka a Pavel s rodinami.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2017

Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám èas,
jak rádi bychom Tì spatøili a slyšeli Tvùj hlas.
Louèit ses nestihl, tolik jsi chtìl ít,
nás milovat a mnoho toho øíct.
Pro Tebe pøestaly hvìzdy svítit, slunce høát,
ale ten kdo Tì nejvíc miloval,
nepøestane nikdy vzpomínat.
Dne 3. bøezna 2017 si pøipomeneme 2. smutné výroèní úmrtí našeho
milovaného manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jaroslava Kulhaje.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou manelka Jana, syn Jaroslav a dcera Martina s rodinou.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme do Øecka a navštívíme pohoøí Parnas. Pod jeho vrcholky leí mìsteèko Delfy, nejposvátnìjší místo antického Øecka, které proslavily hlavnì v dobì pøed naším
letopoètem vìštírny.
Sídlem delfské vìštkynì byl v dobì od sedmého do druhého
století pøed naším letopoètem Apollonùv chrám, kde se proslavené Pýthie dostávaly do transu a komunikovaly s bohem Apollonem. Jejich výroky nesrozumitelné obyèejným smrtelníkùm
obvykle tlumoèili, èasto ve verších, knìí, kterým se øíkalo
profétai. Slavný Herakleitos to výstinì vyjádøil tak, e „pán,
jemu patøilo orákulum (vìštírna) v Delfách (myslel tím Apollona), nic neøíká a nic neskrývá, jen dává znamení“. Byl to ojedinìlý názor, nebo v antickém Øecku se vìøilo, e bohové
mohou promlouvat k lidem, a co hlavnì – mohou jim poskytovat rady do budoucna. Do Delf proto putovaly zástupy lidí,
nejen Øekové, ale i cizinci, velcí vojevùdci, politikové a filosofové. Tøeba Alexandru Velikému prý Pýthie pøedpovìdìla, e
mu nikdo neodolá.
Návštìvník, který pøicházel do uznávané vìštírny pro vìštbu, procházel dlouhou cestou lemovanou sochami a komnatami, které byly plné vzácných pøedmìtù a penìních darù. Pøed
vstupem do Apollonova chrámu pak navštívil místnost, kam
poloil svùj dar pro vìštkynì. Jak jsme ji øekli, vìštbu pronášela Pýthie v Apollonovì chrámu. adatel tam musel nahlas pøednést svou ádost a vìštkynì mu tlumoèila Diovu vùli. Pøi tom
sedìla na trojnoce nad puklinou v zemi, z ní stoupaly omamné
páry. Ty ji spolu s vavøínovými listy, které výkala, uvádìly do
extáze. Zároveò se dotýkala tvz. pupeèního kamene, který

oznaèoval støed svìta. Vymìøil ho prý sám Zeus a vyznaèil ho
mramorovým omphalem (pupkem). V dobì nejvìtšího rozmachu se Delfy staly duchovním centrem øeckého svìta a jejich
vìštby mìly velký vliv na kulturu i politiku ve Støedomoøí. Jako
symbol øecké antiky byly Delfy zaøazeny v roce 1987 na Seznam
svìtového kulturního dìdictví UNESCO.
Delfy samozøejmì nebyly jediným vìšteckým centrem.
Podle antické literatury jich bylo mnoho. Obliba a sláva jednotlivých vìštíren se bìhem èasu mìnila, nìkteré prosperovaly,
vznikaly nové, jiné postupnì zanikaly. Stávaly se i pøípady, kdy
se vìštkynì nebo vìštci zkrátka spletli. Èasto pak následovala
pomsta postiených. Místo, kde se pøedpovídala budoucnost,
bylo znièeno a sami hlasatelé budoucnosti pøišli o ivot.
Dnešní terminologií bychom øekli, e ji tehdy bylo vìštìní
výnosnou show a byznysem. Klasickým dùkazem toho prý byla
podle antických knih vìštírna v Boiotii ve støedním Øecku.
adatelé o vìštbu museli nejdøíve projít oèistnou koupelí, za
kterou poøádnì zaplatili. Pak pøedloili knìím dary. Podle jejich velikosti pak probíhala vìštba, kdo dal málo, moc se toho
nedozvìdìl, a naopak. Pøed vìštbou knìí obìtovali pøinesené
zvíøe. Z jeho vnitøností pak èetli osud. Maso ze zvíøete nepøišlo
nazmar, vìštci a jejich pomocníci si na nìm po odchodu adatelù
pochutnali. Pøi vìštbì byli navíc úèastníci vìštby opíjeni vínem
a omamováváni vonnými plyny, take vìštba byla vdy doprovázena i velkými bolestmi hlavy. Ale jak se øíká, vìø, a víra tvá tì
uzdraví. A na tomto principu mnohdy pracují, po vzoru øeckých
vìètcù, i ti dnešní.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice
èinnost za mìsíc leden 2017

házení míèkù do pohybujících se bobù. Pozdìji v klubovnì jsme
mluvili o ptaèích krmítkách s prohlídkou rùzných druhù ptákù
v atlase. Pak pøišla na øadu nová stolní hra Aljašský uprchlík,
s chutí jsme si ji nìkolikrát zahráli, kanadská jízdní policie však
pokadé psance brzy dostihla a zajala. Tato hra je obmìnou verze na venek, kterou uskuteèníme za èas v terénu. Zahráli jsme si
té eskymáckou hru Nuglu tang a uèili se vázat lodní smyèku ve
tøech variantách.
Duha, Dìti slunce Hanušovice dìkuje za spolupráci paní
Prokopové.
Vedoucí klubu Milan Pecho

Program klubu se v lednu kvùli nemocím zredukoval.
Nicménì jsme stihli bìhem nìkolika dní postavit snìhové iglú,
støechu jsme vytvoøili z tyèek z proøezávky stromù, ze smrkových vìtvièek a nakonec vrstvy snìhu.
Jednu sobotu probìhlo sáòkování na lesní cestì, se dvìma
soutìemi.
Poslední schùzku v úterý 31. ledna jsme jako Eskymáci lovili
tulenì – vrhání oštìpu na snìhovou hroudu. Další soutì byla
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Naše zdraví (60) - Hluchavka bílá
Roste všude kolem nás a tak málo o ní víme. Hluchavka bílá (Lamium album) je skromná nenápadná bylinka, o které se málo mluví, ale prokazuje pøímo zázraèné úèinky na lidský organismus.
Svými listy se podobá obyèejné kopøivì dvoudomé, ale neahá, proto „hluchavka“, tedy hluchá, nepálivá kopøiva. Trsy jejích
drobných bìlostných kvítkù rozkvétají postupnì odspodu nahoru, mají pøíjemnou medovou vùni a sbírají se od dubna do kvìtna.
Roste témìø všude, jako by nás vybízela, abychom si kvìty natrhali a usušili. Má nespoèet lidových názvù – mrtvá nebo hluchá kopøiva, hluchavinka, planá bazilika, bøichoèistec, jasnota, medunice, cumláò a dokonce divnì znìjící – psoser. Øíká se jí také vèelí
doušek, protoe ji vèelky mají ve velké oblibì. V Èechách najdeme ještì další druhy, hluchavku lutou, nachovou, skvrnitou a objímkovou, úèinky prokazují stejné jako jejich sestra hluchavka bílá.
Látky obsaené v této bylince napomáhají k uvolòování hlenù, díky vysokému obsahu slizù v rostlinì výbornì revitalizují
(oivují) všechny sliznice v tìle. Bylina té pomáhá pøi zánìtech horních cest dýchacích a bronchitidì. Skvìlá je hlavnì v prvním
stádiu nachlazení, protoe usnadòuje odkašlávání. Èaj z kvìtù hluchavky nasazený v poèáteèní fázi, kdy cítíte, e na vás „nìco
leze“, èasto zabrání i zánìtùm prùdušek. Celkovì na náš organizmus pùsobí protizánìtlivì a moèopudnì. Lidoví léèitelé doporuèují
hluchavku také pøi léèení enských nemocí, pøi silné, bolestivé a nepravidelné menstruaci, pøi zánìtech a výtocích. Muùm se zase
doporuèuje pøi potíích s prostatou. Obìma pohlavím se doporuèuje popíjení hluchavkového èaje pøi nervových potíích a depresích.
Tato rostlinka se pouívá také zevnì. Je vhodná na spáleniny, zanícené rány èi vøedy. Její mírnì stahující úèinek je výborný pøi
akné, staèí omývat místa vývarem z natì hluchavky. Pøi vøedech a køeèových ilách se osvìdèí rosolovitý obklad a pøi hemeroidech
opakovaná sedací koupel. Vývar té pùsobí pøi zánìtech dásní pro vyplachování ústní dutiny. Zkrátka všechno, co je v našem tìle
zanícené, hluchavkový výluh zklidní.
Bylinku lze pouít i v kuchyni. Z ještì nekvetoucí èerstvé natì si mùeme pøipravit vynikající a zdravý špenát.
-hp
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Další skvìlý ùspìch silových
trojbojaøù z Hanušovic
Dne 5. 2. 2017 se ve Svitavách konalo 1. otevøené mistrovství Èeské
Republiky dorostencù, juniorù a masters v klasickém RAW benèpresu
(bez podpùrných dresù), kterého se zùèastnil za náš oddíl Silový trojboj
Holba Hanušovice, z. s. náš závodník: Lubomír Rùièka, ve vìkové a váhové kategorii M2 nad 120 kg. Svou kategorii bez problémù vyhrál, a to
navíc v novém èeské rekordu výkonem 200 kg, a splní tak limit pro Elitní
výkonnostní tøídu (nejvyšší výkonnostní tøída).
Èeský rekord se mu podaøilo vylepšit o celých 22,5 kg. Soutì probíhala ve velmi pìkném prostøedí sportovní haly za úèasti 100 závodníkù.V
absolutním poøadí náš závodník obsadil ve své vìkové kategorii 1. místo.
Závìrem bych rád podìkoval naši sponzorùm a všem kteøí nám drí palce.
Za Silový trojboj Holba Hanušovice, z. s. pøedseda oddílu. - ps
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