HANUŠOVICKÉ NOVINY
Kvìten 2018

èíslo 5

r oèník 24

cena 2 Kè

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

Zápis dìtí do MŠ Hanušovice na školní rok 2018/2019
Registrace k zápisu probìhne 4. 5. 2018, a to od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do
15.00 hod. v budovì MŠ. REGISTRACE JE NUTNÁ!

STAVEBNINY
H. B. S. mont, s. r. o. RAŠKOV
Tel.: 604 283 153, 583 246 170

U registrace není potøeba pøítomnost dítìte. Pouze si vyzvednete tiskopisy, které
následnì necháte potvrdit pøíslušnými úøady, poté je budete dokladovat pøi zápisu.
Také se mùete informovat o samotném zápisu.

Otevírací doba v zimním období:
Po-Pá 8-17 hod., So 8-11 hod.

Zápis dìtí probìhne dne 14. 5. 2018, a to od 9.00 do 11.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod. v budovì MŠ.

* stavební materiál, spojovací
materiál, barvy
* potøeby pro dùm a zahradu

Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem a pøedloí pøi zápisu obèanský prùkaz a rodný
list dítìte. Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií, které mùete nalézt na
http://ms-hanusovice.webnode.cz/ nebo budou k nahlédnutí u zápisu.

Pøijmeme brigádníky

Pro dìti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou vìku pìti let, je od 1. záøí 2018 pøedškolní vzdìlávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní obèany Èeské republiky (ÈR), kteøí pobývají na území ÈR déle ne 90 dnù;
- naobèanyjiného èlenského státu Evropskéunie,kteøípobývajív ÈRdélene90 dnù;
- najinécizinceoprávnìnépobývatv ÈRtrvalenebo pøechodnìpo dobu delšíne90 dnù;
- na úèastníky øízení o udìlení mezinárodní ochrany.

Pivovarská restaurace Hanušovice,
Zábøeská 265, pøijme brigádníky
(studenty) na obsluhu (èíšník/servírka)
do restaurace na období letní sezony
v mìsících kvìten-záøí 2018.
Informace na tel. èísle 732 650 113
nebo pøímo v restauraci.

Pokud ještì dítì do mateøské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce pøihlásit ve
spádové nebo jím vybrané mateøské škole v termínu zápisu.
Nepøihlášení dítìte nebo zanedbání péèe o povinné pøedškolní vzdìlávání je
povaováno za pøestupek. Povinné pøedškolní vzdìlávání se nevztahuje na dìti s hlubokým mentálním postiením.
Tìšíme se na Vás.

Od 21. 5. do 29. 5. 2018 bude
Mìstská knihovna Hanušovice UZAVØENA
pro veøejnost z dùvodu revize kniního fondu.
Tu je provozovatel povinen provádìt vdy jednou
za 5 let dle knihovního zákona è. 257/2001 Sb.
Dìkujeme za pochopení.

ÈESKÝ DEN PROTI RAKOVINÌ 2018 (22. roèník)
opìt v Hanušovicích
Ji tradiènì probìhne v Hanušovicích veøejná sbírka Ligy proti rakovinì Praha, letos pøipadne na støedu 16. kvìtna.
Barva stuky kytièky je pro letošní rok vínová, minimální prodejní cena, pøíspìvek
za jednu kytièku, je 20 Kè. Hlavním tématem letošní sbírky jsou: Nádory tlustého støeva. Dìkujeme všem, kteøí do sbírky pøispìjí.
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Zpráva o èinnosti Zastupitelstva mìsta Hanušovice
zasedání è. 17 – 14. 3. 2018
- schválilo pùjèku z FRB na opravu Støechy rodinného domu
a povìøilo starostku mìsta podpisem Smlouvy o zápùjèce è.
44/2017
- schválilo navýšení pøíspìvku z 3 % na 5 % z hrubého pøíjmu
zamìstnancù MÚ a uvolnìných zastupitelù do sociálního fondu
mìsta Hanušovice
- schválilo smìrnici na tvorbu a èerpání sociálního fondu
mìsta Hanušovice
- schválilo Veøejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro:
Silový trojboj Holba Hanušovice, z. s., Klub 60+, Charita, Fotbalový klub Hanušovice, z. s.
- schválilo zveøejnìní oznámení zámìru bezúplatného pøevodu èástí pozemkù z vlastnictví majetku mìsta Hanušovice do
hospodaøení Správy silnic Olomouckého kraje, pøíspìvkové organizace.; jedná se o èást pozemku v kú. Hanušovice pè. 889/9,
ostatní plocha, èást pozemku pè. 892/1, ostatní plocha; podle
geometrického plánu 1608-37.a/2017 ze dne 9. 6. 2017 z nich
vznikly pozemky pè. 889/46 a 892/6

- schválilo bezúplatný pøevod silnice è. III/36913 A vèetnì
pøíslušenství, nacházející se na pozemcích pè.1576 OP a 1577/3
v kú. Hanušovice, a to formou daru
- schválilo dar Olomouckému kraji, a to pozemek parc. è. st.
1189, zast. plocha, jeho souèástí je stavba bez èp/èe, jiná st., a
èásti pozemku parc. è. 846/11, dle geometrického plánu è.
1600–10/2017 ze dne 17. 2. 2017, pozemek parc. è. 846/44, ost.
pl. a pozemek parc. è. 846/45, ost. pl., vše v katastrálním území a
obci Hanušovice (dále jen „pøedmìtné pozemky“); Olomoucký
kraj tyto pøedmìtné pozemky jako dar do svého vlastnictví pøijímá
- schválilo darovací smlouvy uzavøené na základì usnesení
ZM è. 23/2014 ze dne 15. 12. 2014, darovací smlouvy se týkají
pøevodu pozemkù na mìsto Hanušovice a týkají se akce „Chodník ulice Jesenická“
- schválilo podání ádosti o provedení pøezkumu výkonu pùsobnosti pøedstavenstva VHZ dle ust. § 370, zák. 90/2012 Sb.
- vzalo na vìdomí: stav bankovních úètù, zápis finanèního
výboru o kontrole poskytnutých dotací
-mú

Pomozte rodinám s vánì nemocnými dìtmi
Váení spoluobèané,
na mìsto Hanušovice se obrátila s ádostí o pomoc a také prezentaci svých aktivit nadace Dobrý andìl. Øada z Vás jistì zaznamenala reklamu této neziskovky v televizi. Pøedstavujeme Vám tedy její aktivity. Úplné informace o nadaci vèetnì zajímavé mapy
„dobrých andìlù“, tøeba právì za Hanušovice nebo místo, které Vás zajímá, najdete na webových stránkách. Nakouknìte.
47 rodin ze Šumperska ji dostalo finanèní podporu nadace Dobrý andìl, která pomáhá rodinám, v nich se dítì potýká s váným
onemocnìním. Díky kadomìsíèním pøíspìvkùm dárcù – Dobrých andìlù – mohou všechny tìkosti zvládat lépe alespoò po finanèní stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potøebují!
„Dìtí s váným onemocnìním, jejich rodiny by potøebovaly finanèní podporu, je mnohem více. Rodièe èasto neví, e u nás mohou o pøíspìvek poádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšíøila,“ øíká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý andìl. „Nìkterým rodinám poradí lékaøi èi sociální pracovníci pøímo v nemocnici, jiným pomoc doporuèí pacientské organizace.
K mnohým z nich se ale i pøesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobøí andìlé pravidelnì kadý mìsíc podporují rodiny s nezaopatøenými dìtmi, které zasáhlo váné onemocnìní. Typicky se
jedná o onkologické onemocnìní, selhání ledvin èi jater, váné metabolické poruchy, nemoc motýlích køídel a další tìká kombinovaná postiení. Kromì dìtských pacientù podporují také rodiny s dìtmi, v nich onemocnìl rakovinou jeden z rodièù.
Jak mùete pomoci právì vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vánì nemocným dítìtem, neváhejte jí pomoc nadace doporuèit. Kontakt je velmi jednoduchý – staèí zavolat nebo napsat e-mail, a pracovníci ji zajistí vše potøebné. Dùleité je nebát se ozvat, Dobøí andìlé rodinám
rádi pomohou.
Staòte se i vy Dobrými andìly!
Staèí krátká registrace na www.dobryandel.cz a mùete zaèít pøispívat. Vaše finanèní pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléøe. Díky svému Andìlskému úètu si navíc mùete pøeèíst konkrétní pøíbìhy rodin, kterým pomáháte.
- da

OZNÁMENÍ OBÈANÙM - SVOZ BIOODPADU
Svozový den bude vdy v úterý, jednou za 14 dní (sudý týden).
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Okrskové kolo ve vybíjené 2018
Vybíjená, jakoto samostatná sportovní hra, rozvíjí u ákù
ve vìkovém období od devíti do dvanácti let pohybovou motoriku, a to pøedevším správnou techniku hodu, výbìr místa,
rychlou reakci na zmìnu aj. Jednotlivé pohybové schopnosti a
dovednosti ve høe pak pøipravují áky na budoucí sportování.
Dne 27. 3. 2018 se vybraní áci 4. a 5. roèníku zúèastnili
okrskového kola na Základní škole v Bludovì.
Naši áci se utkali s tìmito soupeøi: ZŠ Bludov a ZŠ a MŠ
Bohutín.
Výsledky našich hráèù:
ZŠ a MŠ Hanušovice x ZŠ Bludov11:9
ZŠ a MŠ Hanušovice x ZŠ a MŠ Bohutín 10:4
V koneèném souètu bodù jsme tedy obsadili v okrskovém
kole 1. místo a postoupili tak do okresního finále, které se koná
dne 10. dubna 2018 na V. ZŠ Šumperk.
Sloení našeho drustva:
4. A – Varga Šimon, Varga Štìpán., 4. B – Köhler R., Moc
D., 5. A – Koletschka L., Polách J., Zippe T., 5. B – Pavlù J.,
Pavlínová L., Jordová B., Šmotek D., Jelínek J., Sedlaèíková
T.
Tomáš Rajnoha

Hledají se bývalí spoluáci!
Hledáme kontakty na bývalé spoluáky, kteøí ukonèili školní docházku v r. 1969 na ZŠ v Hanušovicích.
Rádi bychom se sešli po 50 letech a setkání uskuteènili v r. 2019 opìt v Hanušovicích. Ozvìte se prosím na tyto kontakty:
dana.peliskova@email.cz, tel. 608 973 634 (roz.Macková)
elektro.urban@seznam.cz, tel. 602 705 124 (Jaroslav Urban)
miladajakubcova@seznam.cz, tel. 736 208 972 (roz.Kolouchová)

Sbìrná
místa
v Hanušovicích:
Mìstský úøad
Hanušovice
a
Zlatnictví
Radek Urc
Dìkujeme
za
kadé víèko

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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 kvìtnu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Ludmila Šustalová, Marie
Látalová, Kvìtoslava
Kulhánková, Jaroslava
Bervidová, Markéta Divišová,
Gerta Koloušková, Olga
áková, Marie Vaøáková, Eva
Rumanová, Marcela
Janeèková a Eva Dömeová;
pánové Antonín Stanìk,
Stanislav Basler, František
Èermák a Pavel Karhan.
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 - Tøemešek
K obci Dolní Studénky, o které jsme hovoøili v minulých èíslech našich novin, patøí i osada Tøemešek. A právì o její historii a nìkolika zajímavostech si dnes povíme.
Ves s pùvodním názvem Trsyemesek vznikla pravdìpodobnì v místì dnešního zámku asi v 1. polovinì 14. století. Kdy ji v roce 1420 kupoval Jan z Kolšova, byl zde ji velký dvùr, mlýn, tøi rybníky,
fara a nìkolik stavení. Za èesko-uherských válek ve druhé polovinì 15. století však zanikla. Roku
1527 získal pustou ves i s dvorem Petr ze erotína. Pozdìjší majitel Jan z Bukùvky pak pøistoupil ke
stavbì tøemešského rodového sídla – renesanèního zámku (dostavìn byl roku 1587). V roce 1653
koupili celé panství opìt erotínové. Zámek byl opraven a majitelé vybudovali dva nové rybníky.
Bylo jich tedy ji pìt a kadý mìl svùj název – Studénský, Netušilùv, Zámecký, Trávnický a Frankštátský. Kroniky uvádìjí, e se z nich za rok vylovilo 120 kop ryb, co prý staèilo pokrýt potøebu širokého okolí.
Posledním erotínským majitelem Tøemešku byl Josef Karel, který se s oblibou zabýval hvìzdáøstvím
a z vìe svého zámku vytvoøil malou observatoø. Hvìzdáøský dalekohled pro nìj zhotovil slavný anglický optik Jesse Ramsdet a na vìi byl údajnì ještì roku 1812.
V roce 1771 prodal Josef Karel sídlo své sestøe Antonii Oktávii, roku 1812 jej získal do rytíøského stavu povýšený bohatý šumperský obchodník Franz Terch. Jeho syn pak nejen rozšíøil komplex hospodáøských budov, ale také zahájil pøestavbu zámku do dnešní podoby. Ke zvelebení
panství pak významnì pøispìl i další majitel, brnìnský advokát Eduard Ulrich. Dal u zámku zøídit
rozsáhlou oboru a okolí zámku osázet rùznými cizokrajnými døevinami a údajnì i dvanácti tisíci
ovocnými stromky. Budova zámku byla zvýšena o jedno patro, zmizela pùvodní rustika a vikýøe
ve støeše. Byla zasypána stará studna na nádvoøí a na jejím místì byla postavena kaplièka. Navíc
nechal postavit na tehdejší dobu moderní pivovar (1871).
Po rodinì Ulrichù se v drení zámku do roku 1945 vystøídali statkáøi Mauthnerové a spoleènost
MILADA, v ní mìl hlavní slovo továrník Baa, který tu chtìl postavit jednu ze svých obuvnických továren. V tom mu však zabránily události pøed a po roce 1938. Dodnes jsou zde vidìt zbytky
stavebního úsilí Baových stavebníkù. Nìkteré základy staveb jsou opuštìné, jiné vyuili místní
obèané a postavili si na nich rodinné domy.
Nìkdy v polovinì 17. století byly vrchností v blízkém okolí zaloeny i dvì èinovní kolonie,
Plechy (dnes patøí obci Nový Malín) a Králec (dnes souèástí obce Dolní Studénky). Osada Králec
byla tehdy postavena v roce 1582 na místì známém jako Královnino údolí (Königin Grund) a je
s ním spojená zajímavá událost. V té se praví, e právì zde pøenocoval „zimní král“ Fridrich Falcký, kdy utíkal z Èech po prohrané bitvì na Bílé hoøe. V ádném historickém dokumentu není tato
událost zaznamenána a ani se s jistotou neví, zda z Prahy utíkal právì pøes území Moravy. -hp

Vzpomínáme
Tvé srdce dávno utichlo,
tìlo Tvé je zemí pøikryto.
Ve vzpomínkách jsi stále mezi námi,
takový, jakého jsme znali.
Dne 9. kvìtna a 2. èervna
2018 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí bratra,
pana Otakara Kozáka ml.

Vzpomínáme
Odešla jsi, jak si to osud pøál,
v našich srdcích a vzpomínkách zùstáváš dál.
Dny plynou jak tiché øeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Vpátek 18.kvìtnabysedoilakrásných 70 let
našemilovanámaminka,babièkaaprababièka,
paní Jaroslava Galášová.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte prosím s námi.
Stále vzpomíná dcera Vìra s rodinou.

Vzpomínka
a 30. výroèí úmrtí tatínka,

Dne 17. 5. 2018 si pøipomeneme 4. výroèí
úmrtí naší drahé manelky, maminky,
sestry, tety a babièky,

pana Otakara Kozáka st.
paní Andìly Fibichové.

S láskou stále vzpomíná rodina.
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Zdenìk, František, Miroslav s rodinami, vnouèata a pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Norimberk
Dnes se podíváme do Nìmecka a navštívíme zajímavé místo, kde se v minulosti odehrály významné, ale i tragické historické události.
Starobylé bavorské mìsto Norimberk (nìmecky Nürnberg)
bude zøejmì navdy spojeno s pojmy „sjezdy" a „proces“. Obøí
stranické sjezdy tu ve 30. letech 20. století poøádali nacisté. Právì zde ale Norimberským procesem éra neslavnì proslulé Tøetí
øíše po 2. svìtové válce skonèila.
Norimberk ale ve svých dìjinách zaíval mnohem slavnìjší období, historicky jde o jedno z nejvýznamnìjších evropských mìst.
Dùleitým sídlem byl za vlády císaøe Karla IV., který jej èasto navštìvoval a zaloil tu mnohé stavby. Nejvìtší rozkvìt tohoto mìsta
pøišel v 15. a 16. století, kdy se Norimberk stal renesanèním kulturním centrem mezinárodního významu. Za 2. svìtové války bylo
sice mìsto silnì ponièeno, ale citlivá pováleèná rekonstrukce vrátila centru pùvodní podobu i historický šarm.
Na vrchu nad historickým jádrem mìsta se vypíná císaøský
hrad se tøemi mohutnými vìemi. Centrem dìní je ale námìstí
Hauplatz. Turisté zde rádi fotografují Krásnou kašnu (Schöne
Brunnen) ze 14. století a vùbec jim nevadí, e jde o repliku. Originál si mùete prohlédnout v Nìmeckém národním muzeu. I tak
se ke kašnì váe zajímavá povìra. Kdo se tøikrát dotkne mosazného kruhu kolem kašny, vyplní se mu v nejbliší dobì jedno
z jeho touebných pøání. Lidé tomu vìøí, a tak je kruh hojnì navštìvován a jeho povrch náleitì vyleštìn.

Nejdùleitìjší stavbou na námìstí je mariánský kostel Frauenkirche s charakteristickým stupòovitým štítem. Jeho stavba zapoèala na popud našeho císaøe Karla IV. v roce 1352. Je postaven na
místì, kde stávala idovská synagoga, která byla znièena nìkolik
let pøedtím pøi protiidovském pogromu. A pak, e se historie neopakuje, stalo se to v tomto mìstì i témìø o 600 let pozdìji.
K významným chrámùm mìsta se øadí i kostel sv. Vavøince.
Na bøehu øíèky Pegnitz najdete také špitál Sv. Ducha, který kdysi
slouil jako leprosárium. Na støedovìkém høbitovì Johannsfriedhof si zase mùete prohlédnout hrob slavného místního rodáka,
malíøe Albrechta Dürera. Témìø po celém obvodu historického
jádra se dochovaly mohutné hradby zesílené èetnými vìemi.
V blízkosti opevnìní probíhají pravidelnì trhy se staroitnostmi.
Mnoho turistù z celého svìta neopomene navštívit dùm, kde
il a pracoval Albrecht Dürer. Je v nìm umístìno muzeum, kde si
mùete prohlédnout vše, co je s jeho umìleckou kariérou spojeno.
S neslavnou dobou pro nìmecký národ jsou jako memento
spojovány i dva historické objekty. Prvním je Justièní palác, kde
se nejdøíve scházeli pøedstavitelé nacistické strany a poté se
odehrál spravedlivý soud se zloèinci, kteøí mìli na svìdomí miliony lidských ivotù. Druhý se nachází ve ètvrti Luitpoldhain, kde
nacisté poøádali své gigantické sjezdy. Èást k tomu urèených staveb se dochovala dodnes, sídlí zde i Muzeum dokumentaristiky.
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Naše zdraví (74) - Ryby
U více jak šest let si v této pøíloze povídáme o tom, co prospívá, a naopak co škodí našemu zdraví. Nevím, jak se to stalo, ale zapomnìli jsme na jednu z nejdùleitìjších potravin – rybí maso.
Rybí maso je na jídelníèku èlovìka od nepamìti. Nejvíce samozøejmì v pøímoøských oblastech, ve vnitrozemí v okolí øek, jezer a
rybníkù tvoøily a i nadále tvoøí dùleitou souèást stravy. V posledních dvaceti letech se u nás prùmìrná spotøeba ryb pohybuje kolem
5,5 kg na osobu a rok, co je alostnì málo. Je to ménì ne polovina hodnoty prùmìrné spotøeby ryb v Evropì a nìco málo pøes ètvrtinu prùmìru celosvìtové spotøeby.
Pøitom jsou ryby velmi hodnotnou potravinou. Maso z nich je pro nás v porovnání s masem ostatních ivoèichù snadnìji stravitelné. Skládá se z vody (50-83 %), z kvalitních bílkovin (16-20 %), tuku (1-35 %) a zanedbatelného mnoství sacharidù. Rybí tuk je bohatý na nenasycené kyseliny, pøedevším n-3 (omega-3) a polynenasycené mastné kyseliny DHAa EPA, je mají pøíznivý vliv na náš
srdeènì-cévní systém a další pozitivní úèinky na naše zdraví. Z tohoto dùvodu se doporuèuje pravidelná konzumace ryb, alespoò
dvakrát v týdnu jednu porci, tedy cca 400 gramù. Obsahuje i nìkolik významných vitamínù (hlavnì A, D a skupiny B) a minerálù
(nejvíce fosfor, zinek a selen). V pøípadì moøských ryb je významný hlavnì jód. Je také nutno dodat, e sloení rybího masa je rùznorodé, závisí na mnoha faktorech a není moné ho vdy zobecòovat.
Prioritou jsou samozøejmì ryby èerstvé. Kvùli svému sloení snadnìji podléhají zkáze, a tak je velmi dùleité, jak se skladují a
dopravují. Proto platí zásada, e pokud nemáme jistotu èerstvosti, kupujeme radìji rybu mraenou. Podle legislativy mùe potravina obsahovat maximálnì 5 % pøidané vody, glazované ryby i více (glazování chrání rybu pøed vysoušením chladem). Informace
musí být uvedena na obalu. Uvede-li výrobce na obalu „bez pøidané vody“, není jí pøidáno více ne 5 %. Mraené ryby, které obsahují v balení hodnì ledové tøíštì, nekupujeme, protoe byly v prùbìhu dopravy nebo skladování zøejmì rozmraené. Èerstvá ryba
má mít rùové ábry, lesklé oèi s prùhlednou rohovkou, pevné svalstvo, lesklé šupiny a maso na øezu je rùové a suché. Pokud ryba
lekla, má køeèovitì otevøenou tlamu, strnulé svalstvo a ochablé ábry. Zkaenou rybu poznáme samozøejmì podle zápachu, zapadlých oèí, zašedlých áber, šupin bez lesku.
Tradièní štìdroveèerní kapr, pochoutky ze sladkovodních ryb nebo rybího filé jsou na našem stole èasté pouze o Vánocích. Je to
škoda, nebo bohatý výbìr moøských i sladkovodních ryb nabízejí markety i specializované prodejny v hojném mnoství po celý
rok. Nechci rybám dìlat reklamu, ale podle odborníkù na stravování jejich konzumace našemu organismu velmi prospívá.
A na závìr jednu kulináøskou radu. Pøed pøípravou je lepší rybí maso nerozmrazovat. Pokud je to nutné, rozmrazujme jej pozvolna v chladu, aby se vody mohla vázat na bílkoviny a maso si tak uchovalo vzhled a konzistenci.
-hp
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Spolek K2 Hynèice ve spolupráci
s mìstem Hanušovice a FK Hanušovice
poøádá dne 12. 5. 2018
na fotbalovém høišti v Hanušovicích

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

S POHÁDKOVÝMI
POSTAVIÈKAMI
Zaèátek v 15 hodin,
obèerstvení zajištìno.
Srdeènì zvou poøadatelé K2
a pohádkové postavièky.
Promítej i ty! Ve Šléglovì
Tøi kvalitní dokumentární filmy z festivalu Jeden svìt budou ke zhlédnutí ve Šléglovì.
V rámci projektu Promítej i ty! se uskuteèní v pátek 8. èervna projekce ve Šléglovì èp. 44 od 16 hodin.
Minipøehlídka nabídne dokumenty Hranice práce, Meèiar a Nic jako døív.
Zájemci mohou zhlédnout buï jednotlivé filmy, nebo celý festival.
Nutná je však elektronická registrace, odkaz je uvedený na facebook.com/jesenikydivadelni.

Koupím staré
filmové plakáty:
A3, A1, „nudle",
ale i další formáty.
Pošlete prosím SMS
(zavolám zpìt) nebo
pøímo volejte:
775 246 824.
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Jak na inzerci?

Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní,
s délkou maximálnì 250 znakù.

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Literární exkurze 6. A do knihovny
,,Nemám slov, abych vyjádøil, co cítím pøi ètení knih. Trávím spoustu èasu ètením, protoe to velmi miluji. Dokáu se v té kníce
úplnì zapomenout, kde jsem. Filozofie je mùj oblíbený pøedmìt. To, co je skvìlé na ètení, je, e na jednom øádku mùete narazit na
nìco, co jste se snaili vyjádøit celý ivot, nebo nìco, na co jste se snaili pøijít celý ivot.“
Michael Jackson – americký zpìvák (1958–2009)
Ve ètvrtek 5. dubna 2018 zavítali áci 6. Atøídy pod vedením vyuèující èeského jazyka a literatury Vladimíry ídkové na literární
exkurzi do Mìstské knihovny v Hanušovicích. Návštìvì knihovny pøedcházely pravidelné „ Dílny ètení“ zaøazované do hodin literární výchovy, které navázaly na úspìšný školní projekt nazvaný: „Èasem budu èíst i v cizím jazyce“, podporující rozvoj ètenáøské
gramotnosti a ètení s porozumìním prozaického textu.
Po pøíchodu do knihovny dìti mile pøivítala paní Lenka Tomíèková, vedoucí knihovny, a také paní Dáša Šmotková, knihovnice.
Pøítomní áci byli seznámeni s pøipraveným programem, na který se ji dlouhou dobu tìšili. Paní knihovnice ukázaly dìtem prostory mìstské knihovny, pøedstavily jim jednotlivé literární ánry a smìry, tematické zamìøení literatury i vìkové èlenìní. Dìti zaujaly
pøedevším kniní novinky a plánované literární a knihovnické soutìe.
áci, kteøí do ZŠ a MŠ v Hanušovicích nastoupili z jindøichovské základní školy, byli v mìstské knihovnì poprvé. Lákala je bohatá nabídka knih èeských i svìtových autorù, mnoství encyklopedií, rozmanitost èasopisù i monost pøípravy referátù do hodin literární výchovy zpracovaných na poèítaèi v samotné knihovnì. Toto uvítali zvláštì áci, kteøí nemají zakoupený poèítaèový
program Power Point, jen jim umoòuje vytvoøit prezentaci o probíraném autoru a jeho díle na vlastním poèítaèi v teple domova.
Kroky chlapcù smìøovaly k technicky ladìné literatuøe. Obdivovali rùzné typy automobilù, letadel, lodí a celé øady strojù. Dìvèata zaujaly dívèí romány, sbírky poezie, módní èasopisy zamìøené na oblékání a úpravu úèesù. U obou pohlaví vítìzila fantastická
literatura a sci–fi literatura. Nìkteøí chlapci upøednostnili hororové pøíbìhy. Své pøíznivce si našla i literatura se zvíøecím hrdinou.
Paní knihovnice Dáša Šmotková seznámila pøítomné áky s komiksovými pøíbìhy, jejich autory – Jaroslav Nìmeèek: Ètyølístek,
Jaroslav Foglar: Rychlé šípy, s týmovým sloením v podobì samotného autora, kreslíøe, koloristy, který má na starosti barvy, maketisty, jen sleduje vzhled stránek, a leteristy kontrolujícího èitelnost textu a jeho umístìní do „bublin“. Paní knihovnice jim vysvìtlila druhy a význam tzv. „bublin“. Dále se dozvìdìli nové informace o karikatuøe a úloze piktogramu - obrazové znaèky, symbol
v komiksu.
Pobyt v mìstské knihovnì umonil dìtem ponoøit se do svìta fantazie, pøedstav, myšlenek, snù – na okamik zapomenout na
bìné starosti, povinnosti, uèení, spory, hádky a „zaèíst se“ do pøíbìhù literárních postav souèasnosti èi dávné minulosti.
Nejvìtší radostí pro mì byl samotný zájem dìtí o knihu a také o to, stát se pravidelným ètenáøem hanušovické knihovny, podobnì
jako moje ákynì 9. A - Lenka Koletschková, která si v kalendáøním roce 2017 vypùjèila 123 knih z Mìstské knihovny v Hanušovicích a v kampani: „Bøezen – mìsíc ètenáøù“ byla
vyhlášena v kategorii - dìtský ètenáø (do 15 let)
ètenáøem roku. Blahopøeji k tomuto ocenìní.
Ráda bych touto cestou podìkovala paní vedoucí mìstské knihovny - Lence Tomíèkové a
paní Dáše Šmotkové za dlouholetou pøíkladnou
spolupráci smìøující k zájmu ákù naší školy o
èetbu jako studnici poznatkù, informací, názorù, myšlenek. Podìkování náleí také za úèast
v odborné porotì školního kola recitaèní soutìe spoleènì s paní starostkou Ivanou Vokurkovou i za pùjèování knih krásné literatury do
hodin literární výchovy èi tematicky zamìøených knih do pøedmìtu speciálnì pedagogické
péèe èi pedagogické intervence pøi poskytování
podpùrných opatøení ákùm se speciálními
vzdìlávacími potøebami, i za monost zpracování prezentací do hodin literární výchovy
ákùm naší školy.
Paní knihovnice pochválily áky 6. A za výborné znalosti z hodin literatury a za pøíkladnou
kázeò po dobu literární exkurze v mìstské
knihovnì. Dìkujeme!
„V knihách je více pokladù, ne mohou najít
piráti na Ostrovì pokladù.“
Walt Disney
Vladimíra ídková,
vyuèující èeského jazyka a literatury
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Ji potøetí poøádá organizace SPOLEÈNÌ-JEKHETANE, o. p. s.
pro širokou veøejnost Hanušovic akci

Den
záchranných
sloek 2018
17. kvìtna 2018 na høišti FK Hanušovice,
od 10.00 do 15.00 hod.
Pøedstaví se Vám:
Armáda spásy, Charita, Kynologický klub,
Podané ruce,
Církev adventistù sedmého dne, Policie ÈR, hasièi,
AVZO Hanušovice, Romspido
O zábavu se postará:
Skákací hrad, malování na oblièej,
atrakce (chùdy, prohazovadla…)
Kolobìky Kostka
V pøípadì velmi nepøíznivého poèasí
se akce ruší!

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2018

podatelna@mu-hanusovice.cz

8

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
5

www.mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
7

www.mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
7

www.mu-hanusovice.cz

