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Krásnou dovolenou a prázdniny
pøeje mìsto Hanušovice a redakce Hanušovických novin

Moravská vlajka na poèest pøíchodu Cyrila a Metodìje
Pøíchod patronù Moravy sv. Cyrila a Metodìje k nám na Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro znaènou èást Evropy. Na poèest této události bude na naší radnici vyvìšena moravská vlajka. Moravská
vlajka je v souèasnosti také vnímána jako symbol sounáleitosti obèanù k území Moravy, jejímu duchovnímu a spoleèenskému ivotu. (pokraèování na 8. stranì)

Upozornìní pro obèany! - Zprostøedkování prodeje energií
V následujícím èlánku chceme spotøebitele obeznámit s problematikou smluv o dodávkách energií uzavíraných nikoliv pøímo s dodavatelem, ale pomocí zprostøedkovatele. Nejèastìjší praktikou pøi uzavírání tìchto smluv je podomní prodej, øekneme si
nejdøíve nìco k podomnímu prodeji jako takovému.
Na prvním místì je tøeba uvést, e podomní prodej je v naší obci zakázán. V pøípadì
porušení tohoto zákazu se jedná o sankciovatelný pøestupek (mono volat Mìstskou
policii), avšak samotný zákaz podomního prodeje neznamená neplatnost smlouvy, která byla jeho prostøednictvím uzavøena. Spotøebitel si proto musí dát velký pozor na to,
koho si k sobì do domu pustí, a to i vzhledem k nebezpeèí krádee a jiných nekalostí,
kterým se vystavuje. Kdy u však spotøebitel s podomním prodejcem pøímo jedná a
uvauje o uzavøení smlouvy, lze jen doporuèit, aby si nabízenou smlouvu dùkladnì
prostudoval a nepodléhal jakémukoliv nátlaku ze strany prodejce.
Pokud se týká samotných zprostøedkovatelù prodeje energií, tak zde se jedná o spoleènosti, které, nejèastìji právì zpùsobem podomního prodeje, oslovují potenciální zákazníky dodavatelù energií. S tìmito spotøebiteli poté uzavírají smlouvy, v nich se
zaváí, e pro spotøebitele bezúplatnì vyberou nejlevnìjšího dodavatele energií. Úskalí tìchto smluv spoèívá v tom, e nejlevnìjší ve vìtšinì pøípadù neznamená nejvýhodnìjší pro spotøebitele. Pøi posuzování výhodnosti tìchto smluv není pøíliš obezøetné
zkoumat pouze cenu dodávaných slueb, ale je tøeba se zamìøit i na ustanovení týkající
se smluvních pokut nebo moností trvání závazku ukonèit.
Zejména z ustanovení o smluvních pokutách vzniká nejvíce problémù. Spotøebitel
poruší nìkterou ze smluvních povinností, na které je smluvní pokuta vázána, a poté si
druhá smluvní strana nárokuje uhrazení této pokuty. Pokuty se øádovì pohybují v tisících korun, a tak i zde je na místì pøipomenout, e je tøeba nepøehlédnout pøi posuzování výhodnosti smluv zejména ustanovení týkající se smluvních pokut.
Nalezne-li spotøebitel jakékoliv nesrovnalosti ve smlouvì ji pøi jednání ohlednì
uzavøení této smlouvy, je samozøejmì nejlepší ji vùbec neuzavøít. Pokud ji však
smlouva uzavøena byla, existují zákonné monosti, jak od nevýhodné smlouvy odstoupit nebo ji vypovìdìt. Ochrana poskytovaná spotøebiteli pro pøípady nevýhodných
smluv uzavøených právì s podomním prodejcem je realizována napøíklad v § 1829 obèanského zákoníku, který stanoví, e od takovéto smlouvy uzavøené mimo prostory obvyklé k podnikání lze do ètrnácti dnù odstoupit.
Zprostøedkovatelé èasto cílí na seniory, kteøí snadno podlehnou nátlaku. Pøi jednání
jsou milí a usmìvaví, ale jakmile je vpustíte do bytu, stanou se agresivní, zaènou na seniora vyvíjet tlak, kterému senior vìtšinou podlehne, ani by si smlouvu dùkladnì proèetl èi zkonzultoval s nìkým z rodiny.
Na webu www.hanusovice.info vám pøinášíme øadu uiteèných rad, jak se tìmto
praktikám bránit. Chraòte sebe i své peníze.
-ep
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Tìšíme se na prázdniny
Letní prázdniny u nastaly,
na daleké výlety jsme se chystali.
Navštívili jsme hrady, zámky, poutní místa,
odpoèinek a dobrá zábava byla jistá.
S rodinou jsme se vydali k moøi a do hor,
vidìli jsme zvíøata zalézat do nor.
U táborového ohnì jsme vesele zpívali
a vtipné anekdoty si veèer øíkali.
V lese jsme ochutnali maliny a borùvky,
doma jsme nakreslili pìkné malùvky.
Pøíjemnì jsme posedìli u øeky èi rybníka,
marnì jsme vyhlíeli místního vodníka.
Na kolách jsme vyrazili do pøírody,
volné chvíle jsme strávili u vody.
Lákaly nás procházky s kamarády,
které jsme mìli všichni tolik rádi.
áci recitaèního krouku
pøi ZŠ a MŠ v Hanušovicích
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 91 - 4. 4. 2018
- schválila nájemní smlouvu è. 3/2018 na pronájem pozemku
pè. 1612 – zahrada
- schválila nájemní smlouvu è. 4/2018 na pronájem pozemku
pè. 866/2 – ostatní plocha
- schválila nájemní smlouvu è. 5/2018 na pronájem pozemku
pè. 2059/1 – trvalý travní porost, èást pozemku pè. 2063/2 – zahrada, a èást pozemku pè. 2064/1 – zahrada
- doporuèila ZM odkup èásti pozemku pè. 897/22 o ploše 110 m2
Kè a èásti pozemku pè. 897/12 o ploše 33 m2, dùvodemodkupu je narovnání majetkoprávních záleitostí pod místní komunikací a komunikací pro pìší na ul. Na Vyhlídce v Hanušovicích
- schválila smlouvu o zøízení sluebnosti VHZ_2018/41 ke
stavbì „Vodovod v ulici Hynèická“, povìøila starostku mìsta
Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy o zøízení sluebnosti
- schválila smlouvu o zøízení sluebnosti inenýrské sítì ke
stavbì „11010-061764 RVDSL1703_M_M_HANU1200-HANU1HR“, povìøila starostku mìsta podpisem pøíslušné smlouvy o zøízení sluebnosti inenýrské sítì
- schválila dohodu o zmìnì smlouvy è. 9270371023–D mezi
mìstem Hanušovice a Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem: Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha; povìøila
starostku podpisem výše uvedeného dodatku smlouvy
- schválila pøidìlení bytu è. 4, Hlavní 72 Hanušovice
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice pro veøejnost ve dnech 21.-29. kvìtna 2018 a schválila návrh è. 5/2018
na vyøazení knihovních fondù z Mìstské knihovny Hanušovice
- neschválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na opravu
støechy kaple Obìtování Panny Marie v Hanušovicích vzhledem ke schválenému rozpoètu a plánovaným opravám kaple
Hynèice a leb a doporuèila ádost o pøíspìvek podat znovu do
31. 8. 2018, kdy bude moné o ní jednat v návrhu na rozpoèet
roku 2019
- schválila smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku od
Hasièského záchranného sboru Olomouckého kraje (elektronická siréna ESP 750, dálkové ovládání sirény DSP-T9) a povìøila starostku mìsta podpisem této smlouvy o bezúplatném
pøevodu majetku
- schválila smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku od
Hasièského záchranného sboru Olomouckého kraje (Pøístroj
dýchací vzduchový AIR MAXX 2 ks, Láhev ocelová tlaková
Heiser 6 l/300Bar 2 ks) a zároveò povìøila starostku mìsta podpisem této smlouvy
- schválila Zprávu o provedení inventarizace HIK ZŠ a MŠ
Hanušovice pøíspìvkové organizace Základní škola a Mateøská
škola Hanušovice za rok 2017
- schválila zapojení ZŠ a MŠ Hanušovice do výzvy MŠMT –
Podpora škol formou projektù zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ II
- schválila Inventarizaèní zprávu o výsledcích inventarizace
provedené k 31. 12. 2017 a skuteènosti uvedené v této zprávì
- schválila odpisový plán majetku pro rok 2018
- vzala na vìdomí: úøední den ÈMSS, Plán práce finanèního
výboru na rok 2019, souhlas s oplocením 879/11, 897/12, navýšení cen za odpolední svaèinky na ZŠ a MŠ Hanušovice, obecnì
prospìšné práce u ZŠ a MŠ Hanušovice
- byla informována o výbìrovém øízení na stráník mìstské
policie
- vzala na vìdomí jednání o zmìnì uívání bývalá školky
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jednání è. 92 – 25. 4. 2018
- schválila pøedloená pravidla pro pronajímání nebytových
prostor a navrhla zapracovat úpravu: MAS Horní Pomoraví – 70 %
nájmu, Klub 60+ - 25 % nájmu
- schválila uzavøení nájemní smlouvy s organizací MAS Horní Pomoraví, o. p. s., za úèelem pronájmu nebytových prostor ve
2. NP v objektu èp. 137 v Hanušovicích a zároveò povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy
- schválila uzavøení nájemní smlouvy s Klubem 60+ Hanušovice, z. s. za úèelem pronájmu nebytových prostor ve 2. NP è p.
137 v Hanušovicích a zároveò povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtné smlouvy
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku pè.
657/25 - ostatní plocha v kú. Hynèice nad Moravou
- neschválila prodej pozemku pè. 657/25 - ostatní plocha, a to
na základì rozhodnutí ZM ze dne 6. 6. 2016; bude zveøejnìn Zámìr pronájmu
- schválila umístìní krytého pøístøešku pro odstavení uitkového vozidla - zdvihací plošiny na automobilovém podvozku na
èásti pozemku pè. 657/25 - ostatní plocha v k. ú. Hynèice nad
Moravou, a to pouze v pøípadì pronájmu výše uvedeného pozemku adateli
- schválila smlouvy o zøízení vìcného bøemene v rámci stavby „Hanušovice, Nad Nádraím, nové NNk“ a povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem pøedmìtných smluv
- schválila nájemní smlouvu è. 6/2018 na pronájem èásti st. pl. 373/3 - zastavìná plocha a nádvoøí, a dále èásti pozemku pè. 2059/1 - trvalý travní porost v kú. Hanušovice
- doporuèila vyvolat jednání s Olomouckým krajem ohlednì
výstavby výjezdové základny ZZS Hanušovice
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Oprava chodníkù pøed ZŠ a domem slueb Hanušovice“ a povìøila starostku podpisem pøedmìtné smlouvy o
dílo
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Oprava tìlocvièny a ZŠ Hanušovice“ a povìøila starostku podpisem pøedmìtné smlouvy o dílo
- schválila stavbu „Kanalizaèní pøípojka ul. Hlavní èp. 172
v kú. Hanušovice“, a to za podmínky, e po provedení stavby
bude dotèený pozemek uveden do pùvodního stavu
- schválila uzavøení smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení sluebnosti uloení a správy kanalizaèní pøípojky a povìøuje starostku podpisem
- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2018, kde je vyhlašovatelem Olomoucký kraj (Dotaèní titul è. 1), a povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace
- schválila pøedloený ceník samovýroby døeva
- schválila uzavøení MŠ a jídelny ZŠ a MŠ v termínu 16. 7.-19. 8.
2018
- schválila pouití loga na akci „ELENKA FEST 2018“
- schválila pouití sluebního vozidla OCTAVIA pro soukromé úèely za podmínek stanovených zákoníkem práce a veškerými pøedpisy s uitím souvisejícími
- schválila program 18. jednání ZM
- vzala na vìdomí vyjádøení „Dílna – Hanušovice, farma Jandrt, s. r. o.“, odvoz zdarma – su Nobleslen, ádost o byt - fyzioterapeut a zápis FV
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Rozlouèení se školou
Váený uèitelský sbore a mí milí spoluáci,
pojïme si pøipomenout, jaké okamiky nás dovedly k této chvíli. U kdy s námi na prvním stupni pøestali mluvit jako se štìòaty,
tak nám došlo, e je nìco špatnì. Poté nás v roce 2014 „vyhodili“ na druhý stupeò a to u bylo váné! Od té doby nás pøipravovali na
tento okamik. A já mùu øíct: „Je to tady!“ Èekali jsme a ono to pøišlo. Velké pøípravy, pøijímací øízení, radosti z pøijetí, nový zaèátek.
Pro nás, devátou tøídu, jsou to naše poslední dny tady ve škole. Základní škola u nás teoreticky vyprovází ze dveøí, my se pomalu
pouštíme sukní našich uèitelek a chystáme se k tomu velkému kroku do dospìlosti, který nese název „Støední škola“. Nejsem si jistý, jestli na tento krok máme správné boty, ale jedno vím jistì: „Ještì to bude zajímavé!!!“
Za tìch devìt let se nám naše „základka“ stala dùvìrnì známou a my jsme sem kadé ráno napochodovali s pocitem jistoty. V záøí
vtrhneme do neznámých chodeb, kde budeme potkávat jen samé neznámé tváøe a budeme zaívat neznámé pocity. Budeme pro
všechny zcela anonymní. Ale moná je to dobøe, nebo budeme moct být tím, kým opravdu chceme.
Dìkuji našim pedagogùm, e nás uèili dospìt a pomohli nám uskuteènit naše ivotní plány. Dìkuji, e do kadého z nás jste vloili
kousek sebe. Myslím, e všichni si odnášíme vlastní balíèek zkušeností a poznatkù. Pøeji Vám, a ho ve svém ivotì vyuijete co
nejlépe a jste nadále se vším spokojeni. Tìším se, a se tu zase všichni za nìkolik let sejdeme ve zdraví, šastní a sví.
Michal Vojtek, IX. B

Rozlouèení se školou
Chci se s Vámi podìlit o nìkolik myšlenek a ohlédnout se zpìt do èásti svého dìtství.
Zkusím-li se podívat do budoucnosti, devìt let je pro mì nepøedstavitelnì dlouhá doba. Stejnì jako v záøí 2009 jsme s obavami
z nového prostøedí vstupovali do nic neøíkající budovy, nyní v èervnu 2018 dotahujeme posledními krùèky devátý roèník školy.
Pokud bych si mìla vzpomenout na první setkání, vidím nervózní holèièku tìšící se na první razítka, samé jednièky, paní uèitelku
a na nové kamarády. Den, kdy jsme jako prvòáèkové dostávali naše první vysvìdèení, byl velmi krásný. Postupnì jsme proplouvali
prvním stupnìm, kupily se úasné záitky ze školních výletù a rùzných zajímavých akcí. Tvoøila se nová pøátelství a jádro kolektivu
se témìø nemìnilo. Èím jsme byli starší, tím víc vìcí se nám nelíbilo. Drze jsme dávali najevo své názory, za nìkterými z nich si
dodnes stojíme. Naopak, nìkterá slova, je jsme vyøkli, bychom rádi vzali zpìt. Všichni jsme nabírali nové zkušenosti a hlavnì získali nový pohled na ivot.
Základní škola mi dala hodnì vìdomostí, ovšem dostalo se mi i ostatního, èeho si váím mnohem více. Nauèila jsem se poznávat
lidi kolem sebe. S novì nabytými vìdomostmi o ivotì, o lidech a vztazích se ve svìtì bezpochyby neztratím. Toho poznání si cením
nejvíce. Fakt, e jsem pøijatá na støední školu, je výsledkem snahy našich uèitelù. V tìkých chvílích mì nasmìrovali na správnou
cestu. Je obdivuhodné, e pøestoe to s námi nemìli jednoduché, byli vdy ochotní a vstøícní. A také velké díky rodièùm za jejich
podporu.
V naší základní škole jsme zanechali kus svého já i svého ivota. Urèitì na ni budeme s láskou vzpomínat. Na nìco s úsmìvem, na
nìco s výèitkou. Pøesto vìøím, e postupem èasu to horší z pamìti vymizí a zùstane jen to dobré. U jen proto, e „tenkrát nám bylo
teprve patnáct…“ Zároveò se louèíme s kouskem svého ivota a souèasnì pøivítáme novou ivotní etapu.
A z tohoto dùvodu neøíkám sbohem, nýbr nashledanou!
Martina Vargová, IX. A

TECHNOhrátky 2018
V rámci nabídky øemesel a technických maturitních oborù se
áci 8. a 9. roèníku naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích zúèastnili ve støedu 23. 5. 2018 projektu Pardubického kraje na podporu technického vzdìlání: TECHNOhrátky
2018 na Støedním odborném uèilišti opravárenském v Králíkách. Chlapci i dìvèata byli seznámeni zábavnou i praktickou
formou s uèebním oborem Opraváø zemìdìlských strojù a maturitním oborem Mechanizace a sluby.
Ukázky a èinnosti pro základní školy byly následující:
1. Zámeèna – výroba kovových štítkù ke klíèùm
2. Obrobna – ukázka a poznávání nástrojù

3. Svaøovna – virtuální svaøování na trenaeru
4. Autodiagnostika – montá kola na vozidlo
5. Kovárna – poznávací kvíz
6. Autoškola – dopravní test
7. Integrovaný záchranný systém – oivovací úkony
Poté následovala vìdomostní soutì: „Hej Ty, víš to?“ a vyhlášení výsledkù soutìí a pøedání cen. áci si pochutnali na
opékaných klobásách a tøíbarevné zmrzlinì.
Jak dopadli soutìící z naší školy? Obsadili pìkné 4.-5. místo. Blahopøejeme!
Vladimíra ídková, vedoucí exkurze

Váení ètenáøi,
zaèala doba prázdnin a letních dovolených. Jistì v tìchto dnech zaijete nìco zajímavého nebo výjimeèného. Proto Vás prosíme
- podìlte se o své záitky, pøíbìhy, fotografie s ostatními ètenáøi Hanušovických novin.
Své pøíspìvky podávejte na podatelnì MÚ Hanušovice anebo elektronicky posílejte na adresu: noviny@hanusovice.info
Pøedem dìkujeme, redakce HN.
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 èervenci 2018
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši spoluobèané:
paní Anna Hladilová, Marie
Beerová, Mária Demetrová,
Marie Koelová, Marie
Suchomelová a Hana
Winterová;
pánové Rudolf Schneider,
Otakar Damek, Jan
Ridoško, Oldøich Kostka,
František Troják, František
Janíèek, Zdenek Skøivánek,
Rudolf Toráè, Jarmil
Vosáhlo a Radek Gorel.
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
Ji není mezi námi,
ji není slyšet známý hlas.
Nám zùstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád il a mìl nás tolik rád.

Dne 23. èervence
vzpomeneme 3. výroèí úmrtí
paní Boeny Vrbové
z Hanušovic.
S láskou vzpomínají manel,
syn a dcera s rodinami.
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Rozlouèení se školou
30. èerven, den, na který jsem se kadý rok tìšila. Dva mìsíce volna bez uèení a nudnì
strávených hodin ve škole. Letos však ne. Asi kadý z mé tøídy pociuje jakési rozpaky a
nejen štìstí z toho, e bude léto. Budeme muset uzavøít jednu velmi dùleitou etapu ivota, kterou jsme proili spoleènì v dobrém i ve zlém.
Nestihli jsme se ani rozhlédnout, a u tu byla 9. tøída. To byl asi nejtìší rok, který
jsme ve škole zaili. Èekalo nás nejtìší rozhodnutí, na kterou školu se máme pøihlásit.
Pøi výbìru støední školy nám dost pomohla a ulehèila rozhodování paní uèitelka Vladimíra ídková. Po pøijímacích zkouškách a následném èekání, zda se dostaneme na tu
školu, na kterou jsme se pøihlásili, se nám ulevilo, kdy se „všem“ v poštovních schránkách objevilo rozhodnutí o pøijetí.
Od dnešního dne budeme na svou základní školu jen vzpomínat. Na to, co se nám podaøilo, co jsme vyvedli, na kamarádství, na spoleèné prùšvihy, na Vás, uèitele, ke kterým
jsme byli mockrát velmi kritiètí a mìli jsme pocit, e toho, co po nás chcete, je moc; e je
to zbyteèné a e nás vlastnì „trápíte“. Neumíte si pøedstavit, jak jsme si navzájem øíkali,
e se u velmi tìšíme na konec tohoto utrpení. Dnes u asi chápeme, e velká vìtšina
z toho je pro naše dobro. Byla to pøíprava na tvrdší pøístup na støedních školách a i pro
celý budoucí ivot.
Budeme rádi, kdy se budeme moci za Vámi obèas zastavit a pøipomenout si dobu,
kdy jsme byli ještì „malí" a vlastnì mimo školu jsme nemìli ádné starosti.
Proto bych se chtìla s Vámi všemi rozlouèit.
aneta Hrabinová, IX. A

Toulky po okolí - Úzkokolejka do Osoblahy
Stranou ruchu mezinárodních eleznièních koridorù, v neprávem opomíjeném
osoblaském výbìku na úpatí Hrubého Jeseníku se nachází unikátní eleznièní tra.
Jde o úzkokolejnou tra z Tøemešné ve Slezsku do Osoblahy.
Vznik eleznice se datuje rokem 1898 a stejnì jako na známìjších jindøichohradeckých úzkokolejkách byl i zde zvolen rozchod 760 mm (normální je 1435, v bývalých sovìtských zemích a na Pyrenejském poloostrovì je 1524 mm). Popudem k výstavbì se
stal rozvoj obcí díky novì otevøenému elezniènímu spojení z Olomouce do Krnova. Pøi
stavbì se musel respektovat tehdejší pøedpis c. a k. Rakouska-Uherska dovolující minimální délku novì budované tratì 20 km. Proto se na trati nachází neuvìøitelných 102 obloukù, díky nim bylo poadované délky dosaeno. Tehdejší parní mašinky urazily tuto
vzdálenost podle smìru za 60 a 80 minut.
Pomìrnì dlouhé jízdní doby se podaøilo zkrátit v roce 1928 s pøíchodem nových motorových vozù z kopøivnické Tatrovky, které podstatnì zvýšily kulturu cestování a
umonily i zvýšit poèty vlakù. Parní trakci a motorové vozy nahradily koncem padesátých let minulého století, obdobnì jako na jindøichohradeckých tratích, lokomotivy øady
TU 47.0 (nyní øada 705) z praské lokomotivky ÈKD. Na zdejší trati se objevily v roce
1958 a spolu se ètyønápravovými osobními vozy z roku 1966 spolehlivì slouí do dnešních dnù.
Aby se zboí nemuselo pøekládat, pouívaly se ji od zahájení dopravy k pøepravì
normálnì rozchodných vozù speciální podvalníky. Dnes ji nákladní doprava na
„Osoblace“ patøí bohuel minulosti.
Projíïka vláèkem je pøi kadodenním provozu nìkolika párù osobních vlakù s jízdní
dobou kolem 40 minut ideálním cílem pro rodinné výlety. A co teprve monost svézt se
vlakem taeným parní mašinkou! Proto Èeské dráhy spoleènì se sponzory vypravují bìhem roku mimoøádné spoje. V období prázdnin, tedy v èervenci a srpnu, kadou sobotu a
nedìli je nabídka ještì pestøejší. To jedou parní vlaky i nìkolikrát dennì. Jízdní øády
všech parních i mimoøádných motorových historických jízd najdete na internetových
stránkách. Pro eleznièní nadšence ještì uvedu, e v èele parních vlakù bývá buï Rešica
U 46.002 z roku 1956, nebo mohutnìjší modrá parní mašinka U 57.001 vyrobená v plzeòské Škodovce v roce 1947. Ve vlaku je kromì vyhlídkových osobních vagónù zaøazen i sluební vùz, v nìm je umonìna pøeprava jízdních kol. A komu pøi jízdì vyschne
v hrdle, má k dispozici i speciální pivní vùz.
A na závìr pár technických údajù. Zahájení provozu probìhlo 14. 12. 1898, rozchod
je 760 mm, délka tratì 20,218 km, poèet obloukù 102, nejmenší polomìr oblouku 75 metrù, nejvìtší sklon 26,8 promile, nejvyšší dovolená rychlost 40 km/hod.
-hp
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Cestování po Evropì
Syrakusy
Je tu èas prázdnin a dovolených, a tak se dnes podíváme do
míst, která èasto v této dobì, ale i bìhem celého roku navštìvují
turisté z celého svìta, vèetnì tìch z naší republiky. Projdeme se
spoleènì po mìstì Syrakusy na ostrovì Sicílie.
Na území dnešního mìsta se usídlili starovìcí Øekové ji
v 8. století pø. n. l. a mìsto brzy patøilo k nejdùleitìjším sídlùm
antického svìta. Cicero jej údajnì ve své dobì oznaèil za „nejvìtší a nejkrásnìjší mezi øeckými mìsty“. S jeho slovy vyjádøila
po více ne dvou tisících letech souhlas i komise UNESCO, která zaøadila Syrakusy na seznam památek svìtového kulturního
dìdictví. Protoe jsme však na Sicílii, skvìlé památky tu bezprostøednì sousedí se zanedbanými, poloprázdnými ètvrtìmi.
Z mìsta se pomalu stává mìsto duchù, poèet obyvatel se neustále sniuje, a nebýt zde pøílivu penìz od turistù, asi by zde, jak
se neslušnì øíká, zdechl pes.
Zatím je tu ale poøád co obdivovat, a tak si o historii a památkách nìco povíme. Katastrofální zemìtøesení, které mìsto postihlo v roce 1693, zcela zmìnilo jeho tváø. Následovala
velkolepá pøestavba ve stylu tzv. sicilského baroka. Starovìké
Syrakusy se však pùvodnì rozkládaly pøedevším na blízkém
opevnìném ostrovì Ortygia. Od té doby se sice zástavba rozšíøila i o pevninu, ale jádro mìsta zùstalo právì na tomto ostrovì. Pøi
procházce úzkými ulièkami historického centra na vás dýchne
2 700 let historie. Ústøedním prostorem starého mìsta je Piazza
Duomo s mohutnou katedrálou. I ta byla po zemìtøesení výraznì
pøestavìna v barokním slohu, souèástí stavby jsou dodnes sloupy z nìkdejšího Athénina chrámu z 5. století pø. n. l.

Nejrozsáhlejší archeologické vykopávky najdete zase na pevninì na severozápadním okraji mìsta v lokalitì Neapolis. Zdejší
Øecké divadlo (Teatro Greco) zase patøí k nejvìtším dochovaným stavbám svého druhu. Divadlo pozdìji upravili Øímané a poøádali tu pøedstavení a hry nejrùznìjšího druhu. Samozøejmì se
tu odehrávaly i v té dobì velmi oblíbené, ale kruté gladiátorské
zápasy, pøi nich umírala nejen zvíøata, ale i lidé. Nedaleko odtud
se pak rozkládají rozsáhlé starovìké kamenné lomy se slavnou
umìlou jeskyní zvanou Dionýsovo ucho.
Na ostrovì Ortygia si návštìvníci nenechají ujít prohlídku kašny Fonte Aretusa. Ta stojí v místech, kde podle báje pøemìnila
bohynì Artemis nymfu Arethúsu na pramen vody. Nedaleko od
kašny se rozprostírají ruiny Apollónova chrámu. Ten byl vystavìn
kolem roku 570 pø. n. l., co jej øadí mezi nejstarší známé øecké
chrámy na Sicílii. Na pevninské èásti mùeme obdivovat baziliku
sv. Lucie. Právì zde byla umuèena její patronka. Za prohlídku
stojí i katakomby pod chrámem z 3. století. Ruiny kostela sv. Jana
jsou zase køesanùm známy jako místo, kde podle tradice v roce
61 kázal apoštol sv. Pavel.
A na závìr si povíme pár slov o jednom slavném mui. Nejslavnìjším syrakuským rodákem byl bezesporu Archimédes.
Slavný uèenec ve mìstì nejen il, ale i skonal. Stalo se tak v roce
212 pø. n. l., kdy se zbraní v ruce bránil své mìsto. Obránci se pøesile neubránili a po jeho dobytí slavného mue probodl øímský voják.
-hp

Naše zdraví (76) - Kvasnice
Na seznamu superzdravých potravin nesmí chybìt ta, bez které se neobejde ádná hospodyòka v kuchyni ani sládek v pivovaru. A
navíc drodí (døíve spíše kvasnice) nám poslouí i jako lék.
Z èeho vlastnì drodí vzniká a proè kyne? Vyrábí se pøevánì z øepné melasy. Obvykle se prodává v kostièkách, nìkde se však dostane ještì i váené. Pro rozmnoování potøebují kvasinky vhodné prostøedí. Dostanou-li se do kontaktu s vodou a cukrem a je jím
pøíjemné teplo, ne však vedro, zaènou se mnoit. Pøitom vzniká oxid uhlièitý a právì ten kypøí tìsto a zpùsobuje zvìtšování objemu.
Drodí je vlastnì takový ivý organismus. A to doslova, protoe v jednom gramu se má èile k svìtu a 10 miliard miniaturních bunìk. Pekaøské drodí se proslavilo zejména vysokým podílem vitamínù z øady B. Vitamín B1 – thiamin, B2 – riboflavin a B3 – niacin
pøispívají nervové soustavì a zmíròují únavu. Je zajímavé, e právì tyto vitamíny potøebuje náš organismus k tvorbì nervového pøenašeèe serotoninu, který zajišuje mimo jiné pocit dobré nálady a podílí se i na dobrém spaní. Kromì toho se díky „béèkùm“ nádhernì lesknou vlasy, zpevòují nehty a vyhlazuje se ple. Není náhody, e jemná béová hmota se stala základem mnoha pleových
masek. Kvasnice také pøíznivì ovlivòují trávení a èinnost srdce. Odborníci proto doporuèují obèasnou konzumaci syrových
kvasnic, samozøejmì tìch èerstvých. Nechutnají sice moc excelentnì, gurmáni moná ohrnou nos, ale zdravotní efekt stojí za to.
Dále tvrdí, e i kousek této pochutiny dokáe zahnat chu na sladké, nebo pomáhá udrovat stálou hladinu krevního cukru.
Vysoké teploty ale bohuel kvasinky zahubí. Pro ivé kvasinky se jako ideální teplota pro skladování jeví rozmezí od jednoho do
deseti stupòù. Zatímco teplota nad 55 stupòù Celsia buòky nièí, mrazu však odolávají stateènì. V lednièce po èase drodí vyschne
nebo zaène plesnivìt, v mrazáku zásoba vydrí docela dlouho. Èerstvé také mùeme nahradit sušeným, to se prodává v sáècích a
vydrí a rok a pùl. Kvasnice milují cukr, ale nesnášejí sùl. Proto se kuchaøkám doporuèuje pøidávat ji a po vybìhnutí kvásku. Tìsto
samozøejmì vykyne i v pøípadì, kdy kvasnice rozdrobíme pøímo do mouky.
Èlovìk pouíval drodí, i kdy v jiné podobì, od pradávna. Egypané ho k peèení chleba vyuívali ji pøed pìti tisíci lety. Tehdy
však nerozumìli procesu kvašení. Tuto chemickou reakci povaovali za zázrak. Lidé nejdøíve pøipravovali pokrmy na bázi obilovin, kaše nebo placky. Pozdìji zjistili, e pokud tìsto ponechají pùsobením kvasinek pøítomných ve vzduchu pøirozenì kvasit, placky zvìtší objem a získají novou strukturu a vùni. V prvním století našeho letopoètu byla pøi peèení chleba v Galii a Iberii pouívána
ji pivní sedlina. Šlo v podstatì o kvasnice, které byly pøi kvašení vyneseny na povrch pìny. Mu, který v roce 1857 objevil, e kvašení zpùsobují ivé organismy, kvasinky, se jmenoval Louis Pasteur.
-hp
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Charita jela se seniory do Neratova
V sobotu 2. èervna 2018 se na padesát seniorù vydalo s doprovodem zamìstnancù
Charity Šumperk do Neratova v Orlických
horách. Cíl cesty nebyl zvolen náhodnì. Neratov je známé poutní místo, které u více ne
dvì století nabízí útìchu i pomoc tìm, kteøí ji
potøebují. Kdo kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Neratovì zná, tak ho urèitì nepøekvapí jeho netradièní architektura. Ale kdo
ne, je dozajista pøekvapen.
Èásteènì sklenìná støecha ve tvaru køíe bere dech. Nemluvì o
tom, jak svìtlo a stín rozehrávají v kostelní lodi svá mihotavá
kouzla. Byl to uchvacující záitek. Okamik byl umocnìn i tím, e
v tomto nádherném prostøedí s pohledem na nebesa byl s ním spojen i duchovní proitek, a to mše svatá slouená šumperským dìkanem P. Slawomirem Sulowskim za charitní dílo a všechny
uivatele Charity Šumperk.
V navazující komentované prohlídce se úèastníci dozvìdìli o
pohnuté historii místa, znièení kostela ruským vojákem i o jeho
souèasnosti. Sdruení Neratov zamìstnává na dvì stovky pracovníkù s handicapem v chránìných dílnách rùzného zamìøení a pùsobí tak jako jeden z nejvìtší zamìstnavatelù v okolí. Následovala
prohlídka nedávno zbudovaného pivovaru Neratov. Pan podsládek všechny seznámil s výrobou èeského tradièního moku v horských podmínkách. A došlo neplánovanì i na drobnou
ochutnávku moku s pøíhodným názvem Prorok.
Pøítomní si výlet velmi pochvalovali. Nejen kvùli mnoha duchovním i kulturním záitkùm, ale také díky monosti podívat se
na pro nì tìko dostupné místo. Byli zejména vdìèni za monost
potkat se se svými vrstevníky a sdílet s nimi své kadodenní radosti i strasti. Z tohoto dùvodu, ale také kvùli vysokému zájmu, Charita Šumperk plánuje uspoøádat akci aktivizace seniorù
v podobném duchu i pøíští rok. Akce byla podpoøena Èeskou spoøitelnou, a. s. a mìstem Šumperk.
-chs

Jak na inzerci?

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

SOUKROMOU INZERCI
KOMERÈNÍ INZERCE
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì
na MÚ Hanušovice.
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Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Zmìny ve vydávání obèanských prùkazù od 1. èervence 2018
• Všechny obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým èipem (ruší se vy-

bírání poplatku 500,- Kè za vydání OP s èipem).
• Obèan se mùe sám rozhodnout, zda si èip pøi pøevzetí dokladu aktivuje (mùe tak uèinit i pozdìji); aktivace vyaduje zadání
•
•
•
•
•
•
•

identifikaèního osobního kódu a deblokaèního osobního kódu – zadání není povinné.
Aktivovaný èip umoní vyuívání obèanského prùkazu pøi vzdálené autentizaci dritele a k pøístupu k identifikaèním údajùm
dritele.
Dosavadní OP bez èipu zùstávají v platnosti (nebude provádìna hromadná výmìna dokladù).
OP bez strojovì èitelných údajù s dobou platnosti 1 mìsíc budou vydávány pouze z dùvodu voleb.
Lhùta pro vydání OP zùstává 30 dnù, bude však umonìno vydávat OP za správní poplatek v kratších lhùtách, a to v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnù.
OP v kratších lhùtách budou vydávat nejen obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností (v hl. m. Praze úøady mìstských èástí
1 a 22), ale také Ministerstvo vnitra.
Obèan mùe pøi podání ádosti o vydání OP zadat své telefonní èíslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o monosti pøevzetí dokladu.
Pøevzít OP vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro
C, stanice Praského povstání).

Vydání OP v pracovních dnech do 24 hodin
POÁDAT lze – u kteréhokoliv OÚ obce s rozšíøenou pùsobností (ORP) (v Praze u úøadù mìstských èásti 1-22)
nebo u Ministerstva vnitra.
PØEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra.
Vydání OP do 5 pracovních dnù
POÁDAT lze – u kteréhokoliv OÚ ORP nebo u Ministerstva vnitra
PØEVZÍT lze – u OÚ ORPv místì podání ádosti nebo u OÚ ORP, který si obèan uvede do ádosti za správní poplatek 100,- Kè
(nelze pøebírat u Ministerstva vnitra)
Správní poplatky za vydání OP pro obèana mladšího 15 let:
- ve lhùtì do 30 dnù – 50,- Kè, - ve lhùtì do 5 pracovních dnù – 300,- Kè, - ve lhùtì do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kè
Správní poplatky za vydání OP pro obèana staršího 15 let ve zkrácené lhùtì:
- ve lhùtì do 5 pracovních dnù – 500,- Kè
- ve lhùtì do 24 hodin v pracovních dnech – 1000,- Kè
Kde se platí správní poplatek za vydání OP ve zkrácené lhùtì:
Pokud bude obèan pøebírat OP v místì, kde podal ádost, platí se celý správní poplatek pøi podání ádosti.
Pokud poádá o vydání OP u OÚ ORP a pøevezme OP u Ministerstva vnitra, vybírá se èást správního poplatku u ORP
a èást správního poplatku u MV.

Zmìny ve vydávání cestovních pasù od 1. èervence 2018
Vydávání cestovních pasù ve zkrácených lhùtách
Od 1. èervence 2018 dochází ke zmìnám ve vydávání cestovních pasù obèanùm, kteøí potøebují urychlenì vycestovat do zahranièí.
Podání ádosti
Obèan mùe poádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhùtách, a to:
- v pracovních dnech do 24 hodin;
- do 5 pracovních dnù.
Obèan mùe ádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhùtách:
- u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (ORP);
- v Praze u úøadu mìstské èásti Praha 1 a 22 (ORP);
- u Ministerstva vnitra.
Obèan mùe pøi podání ádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní èíslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o monosti pøevzetí vyhotoveného dokladu.
Pøevzetí cestovního pasu
Obèan mùe pøevzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra, adresa: Na Pankráci 72,
Praha 4 (metro C, stanice Praského povstání).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnù mùe obèan pøevzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností èi úøadu mìstské èásti Praha 1 a 22, u kterého podal ádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Obèan starší 15 let: vydání do 24 hodin 6000,- Kè, do 5 dnù 3000,- Kè
Obèan mladší 15 let: vydání do 24 hodin 2000,- Kè, do 5 dnù 1000,- Kè
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ATLETICKÉ ZÁVODY ÁKÙ I. STUPNÌ
Dne 7. èervna 2018 se naši vybraní áci 4. a 5. tøíd zúèastnili okresního finále v atletice na Tyršovì stadiónu v Šumperku.
Jejich úkolem bylo splnit tyto disciplíny: sprint na 50 m, hod míèkem, skok daleký a vytrvalostní bìh na 400 m. Všechny uvedené
atletické disciplíny plnili áci s dalšími závodníky z ostatních škol z okresu Šumperk. Na startu se v kadé kategorii postavilo
minimálnì 12 škol.
Za naši školu startovala ètyøèlenná drustva sloená ze ákù ètvrtých a pátých tøíd.
Výsledky:
Hoši 4 –5. tøída – 7. místo ze 14 škol
Dívky 4.–5.tøída – 5. místo z 12 škol
Dìkuji všem zúèastnìným závodníkùm za sportovní reprezentaci školy.
Tomáš Rajnoha

HANUŠOVICKÝ SLAVÍK
Ve støedu 30. kvìtna 2018 odpoledne se ve tøídì 5. B sešli všichni, kteøí mají rádi zpìv a soutìení. Konal se zde 1. roèník pìvecké
soutìe „Hanušovický slavík“. Záštitu nad touto soutìí pøevzala za zøizovatele školy - mìsto Hanušovice - paní starostka Ivana Vokurková. V porotì s ní zasedly paní uèitelka Anna Janoèková, Hana Jordová a paní asistentka Zdeòka Rutarová. Vùbec nemìly lehké
rozhodování, protoe soutìe se zúèastnilo pøes tøicet soutìících ve tøech kategoriích a všechny výkony byly moc hezké. O klavírní
a kytarový doprovod se skvìle postarala paní asistentka Felnerová a mikrofony a ozvuèení obstaral pan øeditel. Fandící obecenstvo
tvoøili pøevánì spoluáci a nìkteøí rodièe èi prarodièe soutìících. Celé odpoledne provázela paní uèitelka Pìnièková.
- zs

Moravská vlajka na poèest pøíchodu Cyrila a Metodìje
(dokonèení z 1. strany)
Dnešní hojnì rozšíøená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a èervené,
kterých se od poèátku 19. století pouívalo k výzdobì, pozdìji zaèaly být vyvìšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se doèkaly v roce 1848, kdy poslanci Moravského zemského snìmu
schválili 5. èlánek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak a zemské barvy:
„Zemì moravská podrí dosavadní svùj erb zemský, toti orlici vpravo hledící, v poli modrém a
èervenozlatì kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a èervená.“ Od stanovených zemských barev byla následnì odvozena moravská vlajka, kterou tvoøí dva vodorovné pruhy. Horní pruh je
lutý, spodní je èervený. V druhé polovinì 19. století a poèátkem 20. století, v dobì vzestupu nacionalismu, to byla právì moravská vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší zemì bez ohledu na národnost. Aèkoliv události dvacátého století nebyly pro její uívání pøíliš pøíznivé,
najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.

Souèasná podoba moravské vlajky
Nový impuls k rozšíøení pøišel po uvolnìní pomìrù po roce 1989. Tradièní lutoèervené moravské vlajky zaèaly být opatøovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, a to z dùvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato
varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveò získala velmi rychle oblibu
po celé Moravì a stala se základní a všeobecnì uznávanou podobou moravské
vlajky souèasnosti.
Další pouití moravské vlajky
Kromì tohoto nejvýznamnìjšího svátku bývá moravská vlajka vyvìšována i v další dny spjaté s moravskou historií. 28. bøezna si pøipomínáme výroèí
narození svìtoznámého moravského uèence Jana Ámose Komenského, 15. záøí
význaèného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských
práv a svobod Karla staršího ze erotína. Zvolení moravského markrabìte Jošta
Lucemburského, zvaného té Moravský, øímským králem pøipadá na první øíjen, 28. øíjna si pøipomínáme nejen vznik Èeskoslovenské republiky, ale také svatoøeèení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou pøíleitostí jsou výroèí a události spjaté
s obcí (napø. obecní slavnosti, hody) èi s nìkterým z významných rodákù.
Zpracovala Moravská národní obec, z. s. http://zamoravu.eu/
Další informace
Historie moravských barev a symbolù http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/,

http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-a-svatky.pdf
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