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

Oznámení obèanùm mìsta Hanušovice
nabídka pytlù na tøídìný odpad
Mìsto Hanušovice v souvislosti se zlepšováním nakládání s odpady nabízí obèanùm
mìsta Hanušovice rùznobarevné pytle na kadý druh separovaného odpadu, které je
mono po naplnìní odloit v den svozu u nádob s pøíslušným separovaným odpadem.
Tyto pytle si mùete vyzvednout v úøední dny na MÚ Hanušovice v kanceláøi è. 206.
V pøípadì nepøítomnosti mne kontaktujte na tel. èísle 603 212 951.
František Ambroz

Zahájení školního roku v novém
Bìhem prázdninových mìsícù probíhala v naší základní škole rekonstrukce
chodeb a sociálních zaøízení. Protoe v dobì uzávìrky novin ještì probíhaly stavební práce v plném proudu, informace a fotografie z rekonstruovaných prostor
školy pøineseme v pøíštím èísle Hanušovických novin.
František Felner

Informace
Mìstská knihovna Hanušovice realizovala v mìsíci èervnu projekt - Poøízení nového knihovního systému a nového katalogu Portaro. Celkový Projekt byl realizován na
základì úspìšnì podané ádosti v roce 2016 na Ministerstvo kultury - Veøejné informaèní sluby (program VISK3).
Celkové náklady projektu byly 200.551 Kè, z toho výše dotace z Ministerstva kultury èinila 139.000 Kè. Vìøíme, e návštìvníci a uivatelé našeho knihovního systému a
nového katalogu ocení rychlé, pøehledné a srozumitelné vyhledávání.
http://knihy.hanusovice.info
MK Hanušovice, Lenka Tomíèková

Nový školní rok
Školní povinnosti na nás volají
a tìké testy na všechny èekají.
Na své kamarády a kamarádky se tìšíme
a letní záitky z prázdnin si rádi povíme.
Na pøijímací zkoušky se dobøe pøipravíme
a naši ivotní šanci nepromarníme.
Správnì si vybereme své budoucí povolání,
ve kterém zúroèíme získané znalti
i odhodlání.
Náš poslední školní rok uplyne jako voda,
kadé promarnìné chvíle je škoda.
Pøíprava na školní akademii nás nemine,
snad vše dobøe dopadne, jémine!
áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ Hanušovice

Hanušovice mají mistra Evropy v silovém trojboji
informace na 3. stranì novin

Charita Šumperk pøipravuje

Den otevøených dveøí
Dne 21. 9. 2017 Vás srdeènì zveme v èase 9–12 hodin
do prostor Charity Šumperk, Jeremenkova 7.
Pøijïte se podívat na naše pracovištì, mùete si u sestøièek nechat zmìøit tlak a
hladinu cukru, podívat se v sociálním úseku na ukázky péèe o naše uivatele, nebo si
za námi pøijïte jenom tak popovídat, získat informace o tom, jak Charita Šumperk
pomáhá. Tìší se na Vás pracovníci Charity Šumperk.
-chš
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Jednání è. 70 - 19. 6. 2017
- schválila program 70. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
19. 6. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- schválila nabídku firmy O2 Czech republic, a. s. na komplexní øešení telekomunikaèních slueb pro mìsto Hanušovice
- neschválila pøedloený návrh na úpravu nebytového prostoru z finanèních prostøedkù mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí „Oznámení o návrhu na zrušení vyhlášeného ochranného pásma pøírodní rezervace Na hadci“
- schválila uzavøení Smlouvy o spoleèném zadávání mezi
správou silnic Ol. kraje a mìstem Hanušovice (oprava krajské
komunikace vèetnì øešení odvodnìní ul. Hlavní)
- vzala na vìdomí výzvu k odstranìní døevin pod elektrickým
vedením
- vzala na vìdomí „Vyrozumìní o monosti seznámit se
s podklady rozhodnutí“ ve vìci udìlení výjimky ze zákazù u
zvláštì chránìných druhù ivoèichù
- schválila uzavøení školní jídelny a Mateøské školy Hanušovice dne 7. 7. 2017
- schválila zaplacení správního poplatku mìstem Hanušovice na základì zastoupení obèanù mìsta Hanušovice ve vìci vybudování kanalizaèních pøípojek
- schválila uzavøení darovací smlouvy mezi mìstem Hanušovice a Olomouckým krajem (pøijetí penìitého daru pro rozvoj
tøídìní sbìru komunálního odpadu)
- schválila organizaèní zmìnu - zøízení Finanèního odboru
mìstského úøadu místo pùvodního názvu ekonomické oddìlení
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Jednání è. 71 - 3. 7. 2017
- schválila program 71. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
3. 7. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- vzala na vìdomí „Rozhodnutí“ ve vìci povolení výjimky ze
zákazù u zvláštì chránìných druhù ivoèichù – bobr evropský
- vzala na vìdomí informaci o pøípravì jízdních øádù eleznièní osobní dopravy na období 2017/2018
- vzala na vìdomí jednací øád Komise pro projednávání pøestupkù mìsta Hanušovice
- schválila Smlouvu o výpùjèce nádob na biologicky rozloitelný odpad mezi mìstem Hanušovice a obèanem
- revokovala èást usnesení è. 1196/70/2017 ze dne 19. 6. 2017
- schválila vnitøní smìrnici Poskytování osobních ochranných prostøedkù a mycích, èisticích a dezinfekèních prostøedkù
- schválila celkový poèet zamìstnancù mìsta Hanušovice
v Mìstském úøadu Hanušovice
- schválilavnitønísmìrniciè.1/2017 o úkonech v obecnémzájmu
- schválila smlouvu o poskytnutí dotace na èásteènou úhradu
výdajù na projekt „Modernizace oplocení Mateøské školy Hanušovice“
- schválila uzavøení Dodatku è. 1 ke Smlouvì o dílo „Výstavba
garáí a potøebných prostor pro èinnost JSDH mìsta Hanušovice“
- schválila návrh zadávacích podmínek výbìrového øízení
pro projekt „Výstavba nových garáí a potøebných prostor pro
èinnost JSDH Hanušovice
- schválila prodlouení nájemních vztahù na uívání bytù ve
vlastnictví mìsta Hanušovice na období od 1. 7. 2017 do 30. 9.
2017
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- schválila Smlouvu o dílo pro provedení projektových prací
pro vyøízení územního souhlasu pro akci „Dešová kanalizaèní
pøípojka a ulièní vpusti“ pro pè. st. 192 a 2315 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Jednání è. 72 - 17. 7. 2017
- schválila program 72. schùze Rady mìsta Hanušovice dne
17. 7. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní pøijatých
usnesení radou mìsta
- schválila vypracování projektové dokumentace a vyøízení
územního souhlasu k akci „Dešová kanalizaèní pøípojka a ulièní vpusti“ pro st. pl. 192 a pè. 2315 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas k udìlení licence k provozování vnitrostátní veøejné linkové dopravy pro dopravce pro linku 930209
Šumperk–Hanušovice, pro linku 930213 Hanušovice–Staré
Mìsto a pro linku 930227 Hanušovice–Malá Morava
- schválila výbìrovou komisi na dodavatele stavebních prací
pro akci „Výstavba nových garáí pro èinnost JSDH“
- schválila Dodatek ke smlouvì è. 1/2017 „Protipovodòová
opatøení mìsta Hanušovice“
- vyslovila souhlas se jmenováním zamìstnance mìsta Hanušovice do komise pro zjišování prùbìhu hranic pozemkù pøi
jednoduchých pozemkových úpravách v kú. Hanušovice
- uloila projednání sníení finanèních nákladù na odchyt
psù a umístìní v útulku
- schválila prodlouení nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budovì è. 1 na ul. Hynèická, Hanušovice mezi
mìstem Hanušovice a Základní umìleckou školou
- schválila prodlouení nájemní smlouvy o pronájmu èásti
pozemku pè. 833, trvalý travní porost v kú. Hanušovice, spoleènosti ŠPVS, a. s., provozovna Hanušovice
- schválila uzavøení Smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
sluebnosti inenýrské sítì s dotèením pozemku pè. 1645/1
v kú. Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice ke schválení zveøejnìní zámìru mìsta Hanušovice o bezúplatném pøevodu pozemkù
pro vybudování garáe pro vozidlo ZZS Olomouckého kraje
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit koupi
pozemkù ve vlastnictví spoleènosti SLEZAN HOLDING, a. s.
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice prodat èásti pozemkù pè. 2193 a 2194/1
v kú Hanušovice
- schválila pøidìlení volného nebytového prostoru v budovì
na ul. Hlavní 137
- schválila pøidìlení volného bytu v obytném domì èp. 108 na
ul. Hlavní, Hanušovice
- povìøila referenta odboru správy majetku a slueb oslovením spoleènosti VHZ Šumperk, a. s. se ádostí o pøedání pøehledu uzavøených smluv o dodávce vody a odvádìní odpadních
vod k 31. 7. 2017 a následnì oslovením nepøipojených domácností s výzvou k pøipojení se ke kanalizaèní síti
- povìøila referenta odboru tajemníka, aby zajistil veškeré
podklady pro podání ádosti a podání ádosti o podporu v rámci
68. výzvy Ministerstva ivotního prostøedí v rámci Operaèního
programu ivotní prostøedí 2014-2020, aktivita pøedcházení
vzniku komunálních odpadù
- schválila zadávací dokumentaci pro výbìr nejvhodnìjšího
uchazeèe pro realizaci stavby „Stavební úpravy komunikace na
pozemku pè. 798/1 v kú. Hanušovice
- schválila návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
(pokraèování na 7. stranì)
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Hanušovice mají mistra Evropy
v silovém trojboji
Evropský šampionát v klasickém (RAW)
bench-pressu se letos konal 9.-13. 8. 2017 ve Finsku.
Populace malièkého pìtitisícového mìsteèka Ylitornio
v tìchto dnech stoupla o 293 závodníkù, od nejmladších dorostencù a po nejstarší benèaøe v kategorii
masters.
Na ME ani tentokrát nechybìla poèetná èeská výprava dvanácti èeských reprezentantù, které se podaøilo získat osm cenných kovù, z toho tøi zlaté, dvì
støíbrné a tøi bronzové medaile.
Obrovského úspìchu dosáhl náš závodník v kategorii M2 nad 120 kg Lubomír Rùièka, který po urputném
boji do posledního pokusu vybojoval 1. místo výkonem 202,5 kg, a stal se tak mistrem Evropy.
Záznam soutìe mùete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=9JGcXleIC_I
Závìrem bych rád podìkoval za skvìlou a vzornou
spolupráci reprezentaènímu trenérovi Petru Slaneèkovi, mìstu Hanušovice, Pivovaru Holba Hanušovice a
také všem, kteøí mi dreli palce. Dìkuji.
Za silový trojboj Holba Hanušovice, z. s.
pøedseda spolku Lubomír Rùièka
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Charita Šumperk se pøipojila ke

Sbírce pro Haiti
V termínu do 30. záøí 2017 shromaïujeme na Charitì v Šumperku se sídlem Jeremenkova 7 potøebné vìci pro vytvoøení
šicí dílny na Haiti, aby se mohli Haiané nauèit øemeslu, a tím si zvýšit pracovní uplatnìní.
Pro Hanušovice a okolí je domluveno sbìrné místo na Mìstském úøadì v Hanušovicích na adrese Hlavní 92.
Obrátit se mùete na Mgr. Bc. Evu Pospíchalovou, tel.: 583 034 423, mail: pospichalova@mu-hanusovice.cz.
Sbíráme: funkèní šlapací šicí stroje (elektrické ne!), látky, nùky, knoflíky, nitì, jehly, køídy, krejèovské metry, krejèovské nùky, školní pomùcky (školní batohy, bìné školní pomùcky, uèebnice, atlasy, encyklopedie a spoleèenské hry ve
francouzštinì a angliètinì), letní dìtské, dámské a pánské obleèení a obuv (sandály, pantofle, trièka, tílka, suknì, šaty, košile, kraasy, kalhoty, klobouky, kšiltovky, lùkoviny…), moskytiéry, sportovní potøeby (míèe, barevné dresy, pumpièka na
míèe, švihadla, kolobìky, plastové skluzavky), molitanový svìt (kostky), zdravotnické potøeby (míèe pro terapie, matrace
pro dìti - lehké, rotopedy, obvazy, náplasti, chirurgické rukavice, plastové talíøe a kelímky, invalidní vozíky a berle), hygienické potøeby (desinfekèní a úklidové prostøedky a potøeby), náøadí (opraváøské a zahradní).
Do sbírky je moné pøispìt i finanènì na úèet: 43-9935450227/0100 nebo modlitbou.

DÌKUJEME ZA VEŠKERÉ DARY!

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Prodám byt v Hanušovicích
2+1, ul. Krátká 485, Cena: 450.000,- Kè.
Kontakt: 724 82 51 51

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.

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

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 záøí 2017 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Zdeòka Kobzová, Boena
Dobešová, Helena Jeøábková,
Dáša Havránková, Soòa
Nohelová, Vìra Klopcová, Anna
Vafková, Darina Záhorová, Ivana
Valentová, Valentina Karhanová
a Eva Pavolová;
pánové František Vanický,
František Pavelka, Petr
Štefanec, Josef Polách, Jiøí
Kovalèík, Oldøich Indra, Jaroslav
Horáèek, František Troják,
Vojtìch Švécar, Petr elonka,
Jiøí Vavreèka a Petr Tomaško.
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

Vzpomínka
Dne 3. záøí 2017 uplynulo 10 let,
co nás navdy opustil náš manel,
tatínek, bratr a dìdeèek,

Toulky po okolí
O šternberském hradì jsme si ji v našich Toulkách povídali. Pro letošní turistickou
sezonu, která bohuel ji brzy skonèí, pøipravili místní památkáøi nìkolik novinek, které rozšíøily prohlídkovou trasu.
Tou nejvýraznìjší je takzvaný technický okruh. Zaèíná v novì otevøené kuchyni a
zavede vás a na pùdu. Ta byla zrekonstruována v loòském roce. Byly vybudovány
nové lávky, po nich se mohou návštìvníci projít pøi prohlídce starých krovù støechy.
Zajímavostí je, e zèásti je støecha hradu plochá. Kdyby toti byla klasicky sedlová,
byla by vysoká.
Jedna ze zastávek nového okruhu je ukryta v malé, døíve nepøístupné pùdní místnosti. Od roku 1906 je tu strojovna unikátního šlechtického výtahu. Motor od vídeòské firmy, který zvládl rozpohybovat kabinu se tøemi lidmi, je stále na svém místì.
Návštìvníci si ho mohou prohlédnout po nedávné velké renovaci. Rekonstrukci financovalo ministerstvo kultury, stála osm set tisíc korun a kromì strojovny se zrekonstruovala i kabina výtahu a také jídelní výtah na ruèní pohon. Pøi prohlídce vám prùvodce
výtah nejen ukáe, ale i vyzkouší. Budete pøekvapeni, jak je motor secesního, stoletého
výtahu témìø bezhluèný.
(pokraèování na 7. stranì)

Vzpomínka
A za vše, za vše dík.
Za lásku jaká byla, za ivot jaký byl
Dne 18. 9. 2017 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí
paní Blanky Veèeøové,
která by 12. 8. 2017 oslavila 78 let.
S láskou vzpomínají manel Jan
a dcery Hana, Milada, Eva a Ivana s rodinami.

Vzpomínka
Odešel,
ale zùstal v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.

pan Jaroslav Jelínek.
Dne 20. záøí 2017 vzpomeneme 20. výroèí úmrtí
S láskou vzpomíná
manelka Jana s rodinou.

pana ing. Josefa Havelky.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomíná manelka Marie, dcera Irena a syn Ludìk s rodinami.

Vzpomínka
Dne 6. záøí 2017 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí

Vzpomínka
Vzpomínáme s láskou,
jak jsi na harmoniku hrál.
Je to rok, co jsi odešel daleko,
a smutno je nám…
Dne 25. 9. 2017 si pøipomeneme 1. smutné
výroèí úmrtí milovaného manela, tatínka,
dìdeèka, pradìdeèka,

pana Radomíra Rece.
S láskou vzpomínají manelka,
dcera a syn s rodinami.
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pana Ladislava Doleela.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou stále vzpomínají manelka Vìra a dcery s rodinami.
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Cestování po Evropì
Kdo se chystá navštívit tuto zemi, pøeète si v cestopisných
pøíruèkách varování: „Dej si pozor, aby tì neunesli, pozor na
své vìci, nechoï veèer sám ven“ a podobnì. Pøes to všechno
prohlásil pape František, e harmonické souití rùzných
náboenství v této zemi je inspirující pøíklad pro celý svìt. To
vše se týká dnešní Albánie.
O této zemièce se toho ví málo. Zaèneme dopravou. Na to, co
jsme se nauèili v autoškole, zde mùete klidnì zapomenout.
Èervená na semaforu málokomu nìco øíká, zvláštì kdy spìcháte. Dvojitá èára tam na nic není, vyhodit smìrovku pøi odboèování se zde nevede, pøednost zprava – k èertu s ní! Na
kruhovém objezdu jede ten, kdo je rychlejší. Všichni zde troubí,
a mají dùvod, nebo ne. Ale pozor, vše se dìje pod bedlivým dohledem policie. Pøitom je zde nejménì dopravních nehod na poèet silnièních vozidel. Místní øíkají, e zde není tìké jezdit, za
pár dní si zvyknete.
Mluví se zde albánštinou. Údajnì nejstarší jazyk v Evropì
není podobný nièemu a podle jazykovìdcù má šílenou gramatiku. eny tu mají stejná práva a postavení jako mui, týká se to i u
nás tolik diskutované otázky stejných platù. Mateøská dovolená
je placená šest mìsícù, jeslí existuje málo a berou do nich a od
dvou let. Se školkami a školami je to podobné jako u nás, s tím
rozdílem, e ve tøídì je 35 a 40 dìtí, ve vìtšinì škol se pravidelnì smìnuje.
A teï nìco z historie. Na kadém kroku se ještì dnes setkáte
se jménem místního národního hrdiny jménem Skanderbeg.
Narodil se roku 1405 ve mìstì Krujë, jeho název v pøekladu
znamená pramen. Rodièe, albánský kníe a srbská knìna, mu
dali jméno Gjergj (Jiøí) Kastriota. V devatenácti letech padl spo-

leènì se tøemi bratry do zajetí tureckého sultána. Ten nechal sourozence otrávit, ovšem Gjergjùv bojovný duch a inteligence se
krutému vládci natolik zalíbily, e mu vedle milosti udìlil i titul
Skanderbeg (podle Alexandra Velikého), ale také vojsko èítající
5 000 muù. Šikovný stratég a stateèný plukovník zùstal v tureckých slubách, peèlivì studoval a èekal na pøíleitost k pomstì.
Kdy byl roku 1443 vyslán proti Uhrùm, pomohl jim k vítìzství
nad Osmany a s èástí své armády se vrátil do rodné Albánie. Pìtatøicet let dokázal vzdorovat turecké pøesile. Po jeho nevyjasnìné smrti (údajnì byl otráven, jiní tvrdí, e zemøel na malárii) se
svobodná Albánie ocitla a do 20. století pod tureckou nadvládou.
Na jméno Skanderbeg narazíte v Albánii všude, dokonce je
po nìm nazváno i vynikající brandy povaované za albánský koòak. Poblí mìsta Durrës se pøipravuje od roku 1920 a exkurze
do zdejší výrobny stojí za to. Skuteènì originální alkohol, a ne
dìlaný podomácku, si v podnikové prodejnì mùete koupit za
babku. Placatka kvalitního pití stojí euro (26 korun), sedmièka
pouhá ètyøi eura. Není proto divu, e si ho odsud turisté vozí celé
kartony.
A na závìr opravím to, co je uvedeno v první vìtì. Kdo tuto
zemi navštívil, vám potvrdí jinou pravdu. Potkáte zde sice mnoho ebrajících dìtí, uvidíte velké rozdíly mezi chudými a bohatými, ale je tu velice bezpeèno. Mají zde nejmenší poèet vrad a
závaných trestných èinù na poèet obyvatel v Evropì a na ulici
se mùete cítit mnohem bezpeènìji ne ve vìtšinì velkých mìst
svìta.
-hp

Naše zdraví (66) - Vitamíny a minerály III
Potøetí si dnes povíme o dùleitých vitamínech a minerálech, které jsou nezbytné pro správnou èinnost našeho organismu.
Vitamín F (kyselina linolová, linolenová a arachidonová) je základem pro tvorbu a funkci bunìèných membrán, ovlivòuje imunitu, stav vlasù, pokoky a nehtù. Pomáhá sniovat hladinu cholesterolu v krvi a brání kornatìní cév a vysokému tlaku èi nadváze.
Podílí se na správné srálivosti krve, je prevencí rakoviny. Jak poznáme, e chybí? Nedostatek se projevuje bolestí hlavy, nízkým
krevním tlakem, metabolickými poruchami nebo koními problémy. Další z projevù je špatné hojení ran a sníená odolnost. Z nedostatku nám tedy hrozí akné a koní ekzémy. Pokud je ho v tìle nadbytek, mùe se dostavit tloustnutí. Pøirozenì ho mùeme dodávat
tìlu potravou, protoe si jej nedokáe vytvoøit ádnou jinou cestou. Lze ho najít v rostlinném tuku a oleji, moøských rybách a plodech, oøíšcích, mandlích, semínkách, sóji, listové zeleninì, konopném oleji, obilných klíècích nebo v oleji ze lnìného semínka.
Vitamín K. Významnì se podílí na procesu sráení krve, pro který je nezbytný. Dále je potøebný pro správnou èinnost jater, pøi
procesu mineralizace kostí a pro bunìèný rùst. U bìnì se stravujících dospìlých lidí se nedostatek vitamínu K prakticky nevyskytuje. Riziko jeho nedostatku je u lidí, kteøí dlouhodobì uívají léky na sníení srálivosti krve, nebo u kojencù. V takových pøípadech je potøeba vitamín K doplòovat. Pøi jeho nedostatku se dostavují poruchy krevní srálivosti, jejím pøíznakem jsou modøiny,
krvácení z nosu a dásní, krev v moèi a ve stolici. Dalším projevem je i øídnutí kostí. Jestlie ho chceme doplnit, musíme jíst hodnì listové zeleniny (špenát, salát), luštìniny, brokolici, kapustu, kvìták, maso a jíst dostatek mléèných výrobkù.
Tolik struènì o vitamínech a teï si povíme nìkolik zajímavostí o minerálech, bez kterých se naše lidské tìlo neobejde.
Vápník (Ca) je základní stavební jednotkou všech bunìk v organismu, hraje nezastupitelnou roli pro zachování zdravých kostí a
zubù, kde je obsaeno a 99 % vápníku. Napomáhá správné funkci srdce, svalù a nervové soustavy a pøispívá ke sráení krve. Jeho
dobré vyuití významnì podporuje hoøèík a vitamín D, který umoòuje ukládání vápníku do struktury kostí. Pøi jeho nedostatku se
dostaví bolesti svalù, køeèe a svalové záškuby, bolest kostí a èasté zlomeniny. V dìtství pak hrozí dìtská køivice, která je dnes ji
vzácná. U starších lidí pøi úbytku vápníku z kostí vzniká øídnutí kostí neboli osteoporóza. Dobrým zdrojem jeho doplnìní v lidském
tìle je mléko a mléèné výrobky, vìtšina druhù listové zeleniny, semena (zejména máku), oøíšky, ovesné vloèky a nìkteré minerály.
Hoøèík (Mg) podporuje srdeèní èinnost, podílí se na udrování hladiny cholesterolu v krvi a na metabolismu cukrù a tukù. Zpomaluje stárnutí a odumírání bunìk, významnì se podílí na odbourávání únavy a stresu. Jestlie nám chybí, máme èasté bolesti hlavy,
vysoký krevní tlak, zácpu, dále jsme více nervózní a špatnì spíme. Proto nám hrozí srdeèní infarkty a mohou se nám tvoøit luèové
kameny. Hoøèík doplòujeme ovocem, jako jsou maliny, ostruiny èi banány, a také konzumací mandlí a oøechù.
Pøíštì si povíme o dalších.
-hp
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Zlaté vøeténko
Ve Vojtíškovì u cesty v pìkném domku bydleli hospodáø s hospodyní. Ti mìli dvì dcery, Aneku a Lidunku. Rodièe pracovali na
poli a v lese. Veèer sedávali u stavu a tkali plátno. Dìvèata pøedla lnìné nitì na kolovrátku.
Aneka byla pracovitá a umìla upøíst nitku tenkou jako vlásek. Lidunka od práce èasto utíkala. Matka se na ni zlobila, ale Lidunka
se schovávala v lese a volala na matku: „Zítra upøedu tu nejjemnìjší nitku, upøedu to nejvìtší pøadénko!“
Èas utíkal. Aneèino pøádlo bylo u dávno spøedeno, ale Lidunèina hromada byla témìø netknutá. Jednou utekla dívka zase do
lesa, sbírala maliny, navlékala je na stéblo trávy a potichu si slibovala, e zítra upøede pøadýnko. Kde se vzal, tu se vzal, stál vedle ní
podivný muík. Zpod slamìného klobouku mu vyèuhovaly zcuchané vlasy, vousy mu sahaly a k pasu, hnìdý kabátek a kalhoty mìl
celé rozedrané, na nohou velké, okopané boty. Takového muíka dìvèe ještì nikdy nevidìlo.
Podivný muíèek se na Lidunku mile usmál a povídá: „Pøines mi to pøadénko, Lidunko, dobøe se ti odmìním.“ Dívka se zamraèila, nechtìlo se jí nìco muíèkovi slibovat. Zvláštní muík však stál a èekal na odpovìï. Co tedy mìla dìlat. Neochotnì mu slíbila, e
mu pøadénko zítra pøinese. Kdy se vrátila domù, posadila se ke kolovrátku a zaèala pøíst. Pøedla celý veèer a pøedla dlouho do noci.
Aby na práci vidìla, musela si svítit svíèkou. Prsty ji pálily, ale pøece jen bylo do rána pøadénko hotové.
Ráno bìela dívka opìt na paseku do hustého maliní. Muíèek vzal pøadénko, tøikrát se s ním zatoèil a vrátil ho Lidunce. „Schovej si to pøadénko. Podívat se na nìj mùeš a doma.“ A muíèek jak se objevil, tak také zmizel. Dìvèe schovalo
pøadénko do kapsáøe, v lese si zase zaèalo trhat maliny a na vøeténko docela zapomnìlo.
Kdy zvonilo klekání, vrátila se Lidunka domù. Teprve nyní vytáhla vøeténko a nemohla uvìøit svým oèím. Døíve byla na vøeténku nitka lnìná, ale nyní byla zlatá. Dívka hned usedla ke kolovrátku a znovu zaèala pøíst. Pracovala celou noc. Pøedla a pøedla, a
upøedla nové vøeténko. Ráno opìt utíkala do lesa na paseku s malinami. Èekala a volala podivného muíèka, ale ten se u nikdy neukázal.
Toèí se kolovrátek dokola, pohádka u je hotova. Bílá nitka na vøetánku pøinesla zlato pro Lidunku. Proradná lháøka je lenost, nikdy z ní nebudeš mít radost.
Milena Bròáková

Toulky po okolí - (dokonèení z 5. strany)
Kromì strojovny jsou na pùdì k vidìní také velké zásobníky na teplou vodu. Na hradì je nechali vybudovat Lichtenštejnové coby
poslední vlastníci. Pracovaly tak, e ohøátou vodu sem vytlaèilo èerpadlo. Potom se samospádem spouštìla dolù do koupelen. Aby
si voda co nejdéle udrela teplotu, byly zásobníky velmi kvalitnì zateplené pilinami. I díky nim se z hradu stalo moderní šlechtické
sídlo. V prvním patøe, pøímo proti vchodovým dveøím, je samostatná, døevem obloená kabina výtahu. Tabulka uvádí maximální
nosnost 250 kilogramù, uvnitø je zrcadlo a polstrovaná lavice. Vše si návštìvníci spolu se sousedním jídelním výtahem mohli prohlédnout i v minulých letech. Ovšem od letošního roku jsou obì technické památky díky restaurátorùm k vidìní v podobì, v jaké
skuteènì slouily svým majitelùm, a to do posledního detailu.
Na hradì Šternberk je novì k vidìní i unikátní exponát v podobì kazety na pøevoz likérových lahví z období renesance. Je unikátní nejen na území Èeské republiky, ale i celé støední Evropy. Kazeta je vystavena v hostinském pokoji, jen je souèástí obou návštìvnických okruhù. Pojme celkem sedm lahví šestiúhelníkového tvaru a pøed vystavením byla odbornì zrestaurována. Bohatý mobiliáø
hradu Šternberk tak byl rozšíøen o další jedineèný exponát.
-hp

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
(dokonèení ze 2. strany)
Jednání è. 73 - 31. 7. 2017
- schválila program 73. schùze rady mìsta Hanušovice dne
31. 7. 2017
- vzala na vìdomí informaci o prùbìném plnìní usnesení
pøijatých radou mìsta
- schválila prodlouení termínu k dokonèení stavebních
úprav v domì èp. 183 na ul. Hlavní, Hanušovice
- vyslovila souhlas k udìlení licence k provozování vnitrostátní veøejné linkové dopravy pro dopravce pro linku 930220
Šumperk–Hanušovice–Branná a pro linku 930216 Šumperk-Hanušovice-Sklené
- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o poskytnutí pøíspìvku
na zajištìní dopravní obslunosti Olomouckého kraje (úprava
výpoètu roèní výše finanèního pøíspìvku)
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- schválila Dodatek è. 1 ke Smlouvì o umístìní a provozování
kontejnerù (zmìna sídla a názvu spoleènosti)
- schválila nabídku na zpracování Dokumentace na závìreèné vyhodnocení projektu „Renovace veøejného osvìtlení mìsta
Hanušovice“
- schválila nabídku na zpracování „Úpravy energetického posudku veøejného osvìtlení pro program EFEKT 2016/2017 –
mìsto Hanušovice místní èásti“
- vzala na vìdomí „Stanovení dopravního znaèení“ na silnici
II/369 v Hanušovicích, ul. Hlavní
- vzala na vìdomí informaci ohlednì upozornìní obèanù na
špatný stav místní komunikace Na Vinici
- schválila výbìrovou komisi – akce „Stavební úpravy místní
komunikace“ na pozemku pè. 798/1 kú. Hanušovice (ul. Jesenická)
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
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Èrty z moravských dìjin
Pobìlohorské období

V dobì pobìlohorské bylo v roce 1628 vydáno na snìmu ve Znojmì obnovené zøízení zemské pro Moravu, je zùstalo, s drobnými
úpravami, v platnosti a do r. 1848 a zabezpeèovalo Habsburkùm dìdièné právo na zemi.
Znamenalo tehdy konec stavovských svobod a na tehdejší dobu znaèné náboenské tolerance. V rámci nastupujícího absolutismu
Ferdinand II. také zøídil nový úøad – moravský královský tribunál, kterým nahradil dosavadní instituci zemského hejtmana (jakoto
jednotlivce). Tribunál ustanovený v prosinci r. 1636 sídlil zpoèátku v Olomouci, ale r. 1642 byl (spolu se zemskými deskami a soudem)
pøemístìn do Brna, které se tak stalo hlavním mìstem Moravy.
V letech 1642–1650 trpìla Morava švédskou okupací. V roce 1663 podnikli krymští Tataøi spoleènì s Turky nìkolik velmi nièivých
vpádù na Moravu, pøi kterých bylo odvleèeno do otroctví na 12 000 lidí, pøedevším mladých dívek a dìtí. „Èoskoro sa zaèalo ohavné
neslýchané prznenie a znásilòovanie ien a panien,“ píše oèitý svìdek evangelický faráø Štefan Pilárik o enách, které Tataøi unesli.
Územnì-správní reforma Karla VI. z roku 1714 ustanovila (u stálé) kraje: Brnìnský, Jihlavský, Znojemský, Olomoucký, Pøerovský a Hradišský. V souvislosti s pronikavými reformami Marie Terezie (zøízení tzv. Directoria in publicis et cameralibus) pøestalo v
roce 1749 moravské markrabství (jako i ostatní zemì Koruny èeské) de facto existovat. Ztratilo i to málo pravomocí, které v pobìlohorském období vídeòský dvùr zemi byl ochoten ponechat.
V roce 1763 sice panovnice nespokojeným stavùm èásteènì ustoupila (ustavením královského zemského gubernia v èele se zemským hejtmanem, který se stal zároveò pøedsedou zemských snìmù a zemského výboru), ovšem zemským úøedníkùm byly (na rozdíl
od úøedníkù, dosazovaných z centra do všech niších a støedních úøadù a do znaèné èásti úøadù zemských) jejich pravomoci stále
oklešovány. Radikální Josef II. pak zemské úøady promìnil v èistì zemìpanské úøady a zemští (stavovští) úøedníci mìli pouze èestné
funkce.
Roku 1758, za sedmileté války, znovu vpadl na Moravu pruský král Fridrich II., ovšem kvùli potíím se zásobováním, úspìšné obranì Olomouce a prohrané bitvì u Domašova byl nucen se bez úspìchu stáhnout. Po této zkušenosti bylo rozhodnuto vybudovat z Olomouce nedobytnou pevnost, která mìla chránit severní hranici monarchie.
Roku 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství, v Brnì bylo zøízeno nové biskupství, namísto proponovaného
biskupství v Opavì pak byl zøízen generální vikariát. V letech 1782–1783 Josef II. slouèil státní správu Moravy a Rakouského Slezska
v Zemi moravskoslezskou, spravovanou moravským guberniem se sídlem v Brnì, pøièem stavovské instituce obou zemí zùstaly zachovány. I nadále byla Morava rozèlenìna na šest krajù. Josef II. zároveò roku 1783 zaèlenil území tzv. moravských enkláv ve Slezsku
pod Opavský kraj, který byl jedním ze slezských krajù. I nadále však byla tato území spravována dle moravských zákonù.
Císaø Leopold II. svým reskriptem v roce 1790 svolal a obnovil zemský snìm Moravského markrabství (èím vlastnì rušil pøedchozí
reformy svého bratra). Snìmu pøedsedal snìmovní direktor a moravskoslezský gubernátor. Moravskému zemskému snìmu byla navrácena moc zákonodárná a vládní, zatímco moc výkonnou si podrely zemìpanské úøady panovníka.
- mb
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