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Proč multifunkční centrum?
Vážení a milí spoluobčané,
jelikož se schyluje k dokončení rekonstrukce budovy multifunkčního
centra, rád bych vám tento projekt podrobněji představil. Rekonstruovaná budova patřila v minulosti Českým drahám, a.s., která sloužila jako ubytovna pro zaměstnance ČD. Několik dalších let budova
chátrala a neměla smysluplné využití. Proto se město Hanušovice
v roce 2016 za starostování paní Ivany Vokurkové rozhodlo odkoupit
tento objekt a vytvořit v něm multifunkční centrum sociálních služeb, protože jinak budova č. 199 na ulici Školní mohla být snadno
předělána další komerční ubytovnu. Město Hanušovice ve spolupráci
s MAS Horní Pomoraví a projektantem Ing. Ladislavem Trčkou podalo
žádost o dotaci do 30. výzvy IROP, na kompletní rekonstrukci domu
č. 199 s celkovou podlahovou plochou 1284 m2 na vytvoření zázemí
pro sociální služby.
Realizace projektu byla novým zastupitelstvem města Hanušovice schválena 24.4.2019, kdy byla předložena kompletní finanční
analýza způsobilých a nezpůsobilých nákladů spojených se vznikem
multifunkčního centra sociálních služeb a zároveň schválena smlouva
se společnosti FORTEX STAVBY, s.r.o. Realizace stavebního díla byla
spojena jen s minimem neočekávaných víceprací, za což může kvalitní
projektová příprava, dobrý stavitel a svědomitý dozor investora.
Celková rekonstrukce stála 36 mil. Kč, z toho přidělená dotace
činila 23 mil. Kč a 13 mil. Kč bylo hrazeno z vlastních zdrojů města
Hanušovice. Díky multifunkčnímu centru bude moci Charita Šumperk
snadněji obyvatelům Hanušovicka poskytovat kompenzační pomůcky
a bude mít kvalitní zázemí. Společnost Podané ruce bude moci provádět doučování a aktivizaci mládeže v nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež v kvalitním zázemí. Dále bude multifunkční centrum slou-

žit jako zázemí pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých a také pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ
– JEKHETANE, o.p.s.
Druhé patro multifunkčního centra, které bylo hrazeno mimo dotační titul, poskytne zázemí pro Základní uměleckou školu Šumperk,
kde kromě výuky hry na hudební nástroje bude možné provádět
i výuku tance, která dosud byla pouze v Jindřichově. Tato výuka bude
prováděna v novém tanečním sále, který do budoucna nabídne širší
využití pro naše občany.
Dále do tohoto patra bude přemístěna naše Městská knihovna,
která je nyní v nevyhovujících malých prostorech, za které město
Hanušovice hradilo nájem. Nově v multifunkčním centru bude mít
knihovna dvakrát větší zázemí, širší nabídku služeb vč. nového vybavení a nábytku za více jak 1 milion korun. Do multifunkčního centra
bude přesunuta služebna městské policie a asistentů prevence kriminality, aby jejich základna byla ve středu města se snadnou dostupností na problémové lokality.
Udržitelnost projektu sociálních služeb v rámci dotačního titulu je
nastavena na 5 let. Což znamená, že po pěti letech bude moci město
Hanušovice tento objekt užívat dle aktuálních potřeb.
Se všemi budoucími nájemníky z řad poskytovatelů sociálních
služeb, organizačních složek města a základní školou umění je dohodnuto nastěhování v průběhu měsíce prosince 2021 tak, aby se
multifunkční centrum sociálních služeb Hanušovice mohlo představit
veřejnosti na dni otevřených dveří v lednu 2022.
Těšíme se na viděnou.


Váš starosta Marek Kostka

Informativní schůzka pro rodiče žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
V pondělí 4. října 2021 v 15 hodin se uskutečnila v naší Základní
škole a Mateřské škole v Hanušovicích informativní schůzka pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří k naplnění
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění či užívání svých práv na
rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných
opatření za využití speciálních učebnic a kompenzačních pomůcek.
Náplní této informativní schůzky bylo navázat spolupráci s rodiči,
ukázat nové formy práce ve výuce, poskytnout informace při domácí
přípravě žáků, zodpovědět veškeré dotazy směřující k zařazení žáka
do integrace včetně komplexního a kontrolního vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálním pedagogickém centru,
vytvoření individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zákonných zástupců,
správný výběr cizího jazyka jako jedné z forem volitelných předmětů,
využití testů profesní orientace při zodpovědném výběru střední školy
i budoucího povolání. Rodičům byla vysvětlena realizace pedagogické prevence formou doučování z jednotlivých vyučovacích předmětů
v rámci Šablon III Národní podpory vzdělávání.
Dalším námětem uvedeného setkání bylo poskytnout rodičů informace souvisejících s legislativou na téma společného vzdělávání dle
novely vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění novely č. 270/2017 Sb.
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Zákonní zástupci žáků byli podrobně informováni o možnostech
poskytnutí podpůrných opatření. Zpočátku prostřednictvím 1. stupně
bez využití služeb pedagogicko-psychologické poradny formou Plánu
pedagogické podpory, který bude nejméně 3 měsíce realizován a následně školou vyhodnocen. Pokud se vyučující bude domnívat, že se
u žáka projevuje porucha učení či chování, nabídne rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Podpůrná opatření se týkají také vyrovnávání podmínek
u přijímacího řízení na střední školy a úpravy podmínek při ukončování studia.
Novinkou v souvislosti s kontrolními speciálně pedagogickými vyšetřeními je skutečnost, že zákonný zástupce nejdříve objedná své
dítě ve školském poradenském zařízení a následně pak požádá třídního učitele žáka o zpracování Pedagogické zprávy školy a podepíše
písemnou žádost o vyšetření.
Ráda bych touto cestou poděkovala za účast a poskytnuté informace pro rodiče paní učitelce Mgr. Petře Matouškové, paní učitelce
Mgr. Anně Podgrabinské, paní učitelce Mgr. Marcele Pudilové a paní
asistentce Martině Sekaninové.
						

PaedDr. Vladimíra Žídková

výchovná poradkyně školy
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Odemykání zahrady MŠ Hanušovice
Po dlouhé době pečlivých technických úprav kolem školky, výroby
nových herních prvků a zrekonstruování stávajících se mohla „odemknout“ školková zahrada. Ke splnění této výzvy byl požádán pan
starosta města Hanušovice p. M. Kostka. Úkolu se chopil s plnou vervou a s dětmi absolvoval nejen výsadbu tulipánů a narcisů, ale zahrál
si i fotbal, vyzkoušel skluzavku a akrobatické herní prvky. Na závěr pan
starosta na zahradě zasadil třešeň jako symbol cyklu života. Poděkování patří firmě KOSTKA - kolobka, s.r.o., která dětem do mateřské

školky věnovala krásná odrážedla a bezpečnostní helmy.
Sladké koláčky k občerstvení nám upekly paní kuchařky ze školní
jídelny a výborné pomazánky na jednohubky připravily všechny děti
se svojí paní učitelkou ze třídy. Akce se díky příznivému počasí vydařila
a rodiče měli možnost zhlédnout šikovnost svých dětí.
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Za MŠ Hanušovice
Sedlačíková P.
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Kostel sv. Mikuláše

Obr. 2 – pohled na horní část obce kolem roku 1903, okolí kostela, fary a rychty

Obr. 1 - Kostel sv. Mikuláše, foto rok 2014

Farní kostel sv. Mikuláše se nachází v někdejším centru historické
obce Hanušovice, jež se rozprostírá při horní části toku Hanušovického potoka a spolu s bývalou dědičnou rychtou patří k nejstarším
a nejcennějším památkám našeho města.
Zakladatel kostela ani přesný rok stavby není znám. První
zmínku o kostele máme z roku 1350, kdy byly Hanušovice součástí litomyšlského biskupství, které zaniklo během husitských
válek. Život tehdejšího středověkého člověka podléhal zvyklostem a rituálům církevního roku. Hanušovičtí poddaní v neděli a o svátcích mířili na mši svatou do svého farního kostela, kde
život každého začínal křtem a končil mší za zesnulého. Farnost
byla vrácena k biskupství olomouckému za husitských válek

Obr. 3. – fara s kostelem, kolorovaná pohlednice kolem roku 1900

Obr. 5 – kostel sv. Mikuláše
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v roce 1425. Zdejší území, které bylo obydleno převážně německým
obyvatelstvem, nebylo husitstvím dotčeno, takže místní lidé vyznávali katolickou víru. Další informace o této farnosti máme až z druhé
poloviny 16. století, kdy se v Hanušovicích, stejně jako v celém regionu, značně šířilo luteránství. V srpnu roku 1604 vydal Jan Bruntálský
z Vrbna (dědic Kolštejna) listinu, v níž kolštejnským měšťanům udělil
řadu privilegií, kde hned v prvním bodě uděluje svobodu náboženského vyznání, zejména augšpurské konfese (luteránství). Kolštejnští luteráni dostali od Bruntálských v roce 1614 nový kostel (dnešní
farní kostel archanděla Michaela). V té době zde existoval starý dřevěný katolický kostel, nový luteránský chrám a čeští bratři měli svou
modlitebnu na zámku. Fara byla od roku 1570 zcela pod luteránskou
správou a od roku 1587 již v Hanušovicích nebyl žádný katolický kněz.
V době protireformace, někdy po roce 1620, byl pak kostel opět
vrácen katolické církvi.

Obr. 4 – pohled na kostel a jeho okolí kolem roku 1935

Obr. 6 - fara s kostelem, pohlednice kolem roku 1900
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Existence kostela je doložena k roku 1350, kdy se dle historických
pramenů jednalo o dřevěný svatostánek, který byl v následujících
obdobích několikrát přestavován, možná i nově vystaven. Zápis
kostela sv. Mikuláše do státního seznamu nemovitých kulturních
památek v roce 1966 uvádí: „ R. 1656 vystavěn zděný kostel na
místě starého dřevěného. Kostel byl do dnešního stavu přestavěn
roku 1738. Z hmoty kostela, který zde stál na přelomu 16. a 17. se
dochovala kamenná zvonice do výšky zvonového patra, na níž se
v podkroví lodi svatostánku nachází neporušené renesanční omítky.
Ty se nacházejí i na vnějších stěnách věže. Z nejstarších povrchových
vrstev fasády se dochovala okrová renesanční bosáž na nárožích, ve
stejné barvě malované okenní ostění a sgrafitový horizontální pás
s psaníčky pod dnešní korunovou římsou. Tyto omítky byly objeveny
při rekonstrukci fasády věže v roce 1998 a z větší části se nacházely
v poměrně dobrém stavu.
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je pokryt stylizovaným ornamentem s jednořádkovým nápisem: Sit
nomen dei benedictum ex hoc usaque in saeculum, což ve volném
překladu znamená „Budiž jménem Božím na věky požehnán tento
svět“. Není známo, kdo zvon odlil, ani kdo jej vysvětil. Nutno doplnit, že kromě tohoto největšího zvonu se v kostele nacházely ještě tři
další, které však byly zrekvírovány za 1. a 2. světové války.
V roce 1754 nechal tehdejší farář Augustin Kastner postavit
u kostela kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého a zhotovit v kostele nové varhany. Po roce 1757 nahradil v kostele starý mobiliář
za nový, úpravy pak dokončil jeho nástupce farář Schwarzer. Nově
vytvořen byl hlavní oltář sv. Mikuláše, boční oltáře nejsvětější trojice
a sv. Jana Nepomuckého, kazatelna a křtitelnice. Oltář nejsvětější
trojice dal na své náklady zhotovit v roce 1759 staroměstský víceděkan Johann Beck. Na oltář sv. Jana Nepomuckého byly zhotoveny
sochy sv. Petra a sv. Pavla olomouckým sochařem Janem Michaelem Scherhaufem – skulptury byly ve 20. století přemístěny na faru.
K dokončení úprav patřil i hlavní oltář, který je zasvěcen sv. Mikuláši biskupovi, jenž je také kostelním patronem. Oltář je ozdobený
soškami cherubínů a andělů. Oltářní obraz sv. Mikuláše namaloval
roku 1767 vynikající olomoucký barokní malíř Jan Kryštof Handke
z Olomouce. Vedle postranních oltářů jsou sochy patronů země moravské – Cyrila a Metoděje. Obraz oltáře na evangelické straně zobrazuje Nejsvětější Trojici a byl vytvořen malířem Austem z Adamova
u Branné. Na opačné straně jsou obrazy svatých apoštolů Petra
a Pavla, a také sv. Jana Nepomuckého, pocházející z dílny malíře
Josefa Reichla ze Starého města.

Obr. 7 – Část okna s lomeným obloukem a sgrafitovými psaníčky – foto rok 2014

Vrstva renesanční omítky byla nanesena na starší, hrubozrnnou
vrstvu bez nátěru. Během rekonstrukce byly sejmuty novější omítkové vrstvy na původní renesanční malovanou omítku. Zvonice je
proražena v přízemí vstupem do kostela. Nad ním se nachází trojice střílnových oken nad sebou ze všech vnějších stran věže. V úrovni čtvrtého patra se nachází viditelná část zrestaurovaných renesančních omítek, kdy malovaná okenní ostění zazděných oken jsou
z části překryta hodinovými ciferníky. Nová korunní římsa i současné zvonové patro vznikly během rozsáhlé barokní přestavby, která
proběhla v roce 1738 za faráře Franze Huga Petsche. Tehdy došlo
k rozšíření kostela, byly postaveny klenby a střecha pokryta šindelem.
Věž kostela měla být podle autorů restaurátorského průzkumu
vystavěna mezi léty 1490–1510 a sgrafitová výzdoba měla vzniknout mezi léty 1530–1560. Tato časová určení se však neopírají
o archivní prameny, ani o analogické stavby, k nimž by se dala zvonice přiřadit. Není tedy přesně
známo, jak restaurátoři k tomuto závěru dospěli. Autor kapitoly o dějinách duchovní správy
v knize Hanušovice zmiňuje existenci inventáře kostela z roku
1804, který uvádí jako původce zděného kostela Bruntálské
z Vrbna a připisuje jim původ
sgrafitové výzdoby věže. To vše
podporuje závěr, že věž byla
postavená nejméně o desítky
let dříve. Ve zvonici se nachází
zvon z roku 1557. Jeho čepec Obr. 8 – Zvon z roku 1557, foto rok 2014

Obr. 9 – Pohled k hlavnímu oltáři sv. Mikuláše, foto rok 2014

V areálu kostela se nachází již zmíněná barokní socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1754, empírový mariánský sloup z roku 1825
a pomník obětem první světové války. K areálu náleží také fara, empírová architektura z 30. let 19. století se starším barokním jádrem
z let 1719-1720. V roce 1827 byly u fary postaveny hospodářské objekty.
Hanušovický kostel patří k nejcennějším památkám našeho města. V současné době je také velmi významnou letní kolonií netopýra
velkého (Myotis myotis), který se nachází na půdě kostela. Netopýr
velký je jedním z největších netopýrů žijící na našem území. S oblibou
vyhledává právě podkroví starých kostelů.
Foto:
Archiv Marie Pecháčková, archiv město Hanušovice
Zdroj:
DOUBRAVSKÝ,Zdeněk - MELZER, Miloš a kolektiv autorů: Hanušovice, 2015,
FALTIČKO, Josef: Pozdně renesanční sakrální stavby na území bývalého panství Kolštejn (Branná). Diplomová práce 2018
JAUERNIGOVÁ Jitka: Farní úřad Hanušovice 1672 – 1951 Inventář
k fondu. Diplomová práce 2008

5

11/2021

5. 11. 2021

TECHNOhrátky 2021

Ve středu 22.září 2021 se dvacítka zájemců z řad žáků osmých a
devátých ročníků zúčastnila již tradiční akce s názvem TECHNOhrátky
spolupořádané Pardubickým krajem, kde jim bylo představeno Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách.
Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol v Pardubickém
kraji.
Naši žáci, společně s žáky dalších škol, si měli příležitost si vyzkoušet práce na jednotlivých odborných pracovištích. Vyzkoušeli si ruční
obrábění kovů, svařování, a to včetně práce na virtuálním svařovacím
simulátoru, práce při opravách a údržbě osobních automobilů, strojní

obrábění kovů, kovářské řemeslo, a nakonec si nanečisto vyzkoušeli
autoškolu. Součástí akce byla i ukázka integrovaného záchranného
systému. Dětem se věnovali policisté Policie ČR, členové hasičského
sboru a záchranáři. Součástí ukázky byla i možnost se seznámit se zásahovou technikou.
V závěru na děti čekalo občerstvení v podobě grilované klobásy,
chlazeného nápoje a zmrzliny. Počasí vcelku přálo a společně s dětmi
jsme si celou akci báječně užili. Akce většinu našich žáků velmi zaujala
a podle jejich slov jim pomůže při výběru jejich budoucího povolání.


Jan Vrba, sociální pedagog školy

Tenisový turnaj
Dne 2. 10. 2021 se uskutečnil tradiční podzimní tenisový turnaj
TK Hanušovice, kterého se zúčastnili i sportovci z Jindřichova a ze
Šumperka. Akce se díky krásnému počasí vydařila. Tímto chceme
poděkovat všem sponzorům za ceny.
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Již nyní zveme všechny milovníky tohoto bílého sportu na turnaj,
který se bude konat na jaře 2022. Pokud máte zájem, rádi Vás přivítáme i jako nové členy.

TK Hanušovice z.s.
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Hanušovice v pohybu…
Milé dívky, ženy,
každé pondělí a středu probíhá v Kulturním domě v Hanušovicích kondiční cvičení pro ženy.
Přijďte si zacvičit a hodit starosti a špatnou náladu za hlavu… Těšit se můžete na lehkou formu aerobiku, tance, posilování a závěrečného strečinku. Cvičíme každé pondělí a středu v KD Hanušovice od 17:30 – 18:30 hodin. Cena lekce je
50 Kč.
A co ještě s sebou? Vhodnou obuv, podložku, pití a v neposlední řadě dobrou náladu!
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Těším se na Vás, Věrka
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Hanušovické úspěchy
Náš hanušovický reprezentant v mushing sportu Lubomír Kubíček
opět vyrazil se svojí smečkou závodit do divočiny. V říjnu se společně
zúčastnili dvou závodů. Tím prvním byl 25. ročník závodu „Fitmin
2021“, který pořádá Mushing club Metuje z Červeného Kostelce,
kde Lubomír obsadil 8. místo ve své kategorii. Druhým závodem
byl tradiční závod Radíkovský cross (Mushing pod Věží), pořádaný
Hanáckým musherským klubem. V tomto závodě se Lubomír umístil
na 5. místě.
Posíláme gratulace jemu i pejskům a budeme se těšit na další
skvělé závodní výsledky!

Informace k třídění odpadů
Vzhledem k malému počtu červených nádob na třídění nápojových kartonů je možno tyto odkládat do žlutých nádob na plasty.



Děkujeme, že třídíte
Město Hanušovice
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Rozšiřujeme sběrnou síť
V rámci zkvalitňování služeb, jsme vytvořili dle zájmu našich
občanů v Potučníku nové sběrné místo.



Děkujeme, že třídíte
Město Hanušovice

Změny v odpadovém hospodářství Hanušovic – další informace.
Odpadové hospodářství se musí upravit! Tato informace vyplývá ze
zpracované Studie nakládání s odpady ve městě Hanušovice. V pravidelných příspěvcích Vám přiblížíme nejpodstatnější nedostatky a doporučení ke změnám a úpravám.
Základní strategií hospodaření s odpady, které se řídí legislativními povinnostmi ČR a také EU, je nutnost předcházet vzniku odpadů.
Pokud to jde odpad by vůbec neměl vzniknou. Předcházením vzniku
odpadu se rozumí opatření přijatá předtím, než se movitá věc stane
odpadem, která omezují nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a zdraví lidí, omezují obsah nebezpečných látek v materiálech a výrobcích nebo omezují množství odpadu, a to i prostřednictvím
opětovného použití výrobků nebo jejich částí k původnímu účelu nebo
prodloužením životnosti výrobků.
Odpady produkujeme denně. Každý den rozhodujeme, kolik jich
bude. Každé opatření má smysl. Význam drobných opatření je v tom,
že je může udělat hodně lidí. Jestliže průměrný obyvatel ČR produkuje
celkově přibližně 400 kg odpadů za rok a z toho vytřídí kolem 55 kg
surovin, pak v obcích, kde jsou lidé motivování k prevenci, je jejich produkce i třikrát nižší
K nejúčinnějším způsobům redukce množství odpadů v domácnostech patří:
- používat nabíjecí baterie místo jednorázových (úspory v gramech)
- vyhnout se jednorázovým nákupním taškám (úspory do 2 kg/ob/rok)
- omezení zbytečných obalů, pití vody z vodovodu
- odmítnutí nevyžádané reklamy do schránek (úspory kolem 8 kg/ob/
rok)
- stop plýtvání potravinami
- jednorázově potřebné věci lze často zapůjčit
- nepotřebné oblečení darovat na charitativní účely
- starý nábytek nabídnout zdarma na internetu
- domácí kompostování (úspory od 40 do 200 kg/ob/rok)
- použití látkových plen (úspory do 100-300 kg/dítě/rok)
Znáte také nějaké způsoby, jak snížit množství odpadů? Napište nám,
rádi zveřejníme dobré typy.
V Hanušovicích nám vzniká velké množství komunálních odpadů,
v roce 2020 to bylo:
- směsný komunální odpad (v popelnicích) 677 tun – ten je odvezen
a odstraněn na skládce
- biologicky rozložitelný odpad 339 tun – ten je odvezen a využit na
kompost
- objemný odpad 116 tun – ten je odvezen a odstraněn na skládce
- papír 65 tun – ten je odvezen na dotřídění a následně zpracován
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v nové výrobky
- plast 58 tun - ten je odvezen na dotřídění a následně zpracován
v nové výrobky
- sklo 41 tun - ten je odvezen na dotřídění a následně zpracován
v nové výrobky
- textil 12 tun - ten je odvezen na dotřídění, část je využita jako
oblečení a část jako materiál v průmyslu
- nebezpečné odpady 1,6 tuny – ten musí být odvezen a odstraněn
ve speciální spalovně
Celkové množství je vysoké, a to 435 kg/občan/rok. Z toho je směsného komunálního odpadu v popelnicích 224 kg/občan/rok, tj. nejhorší druh odpadů, který obsahuje velké množství různých využitelných odpadů.
Skladba SKO z obcí ČR; 2020 [% hm.]

Co je na obrázku? Odpady v popelnicích obsahují velké množství
různých druhů, které se samostatně třídí papíru, plastu, skla, kovů nápojových kartonů, textilu. Téměř 25 % tvoří bioodpad! Pokud bychom
vytřídili vše využitelné, pak nám zůstane v popelnici jen 46 % odpadu!
Nutné je, aby se každý zamyslel nad potřebou třídit odpad. Proč? Je to
ekologické, správné, normální a také je to levnější.
Správným nakládáním s odpady občané ovlivňují nejen množství,
ale také výdaje města. Čím méně SKO v popelnicích, tím nižší výdaje
města a tím nižší místní poplatek za obecní odpadový systém. Občané
si tedy sami ovlivňují výši poplatku!
O dalších informacích z odpadové studie a následných krocích města
Vás budeme informovat v dalším zpravodaji.


Město Hanušovice
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Městská knihovna Hanušovice
Už jsem čtenář!
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Ve čtvrtek 30. září a 7. října 2021 proběhlo v naší
knihovně pasování žáčků loňských prvních tříd na
čtenáře, odložené z červnových termínů. Všichni
letošní druháčci dokázali, že se skamarádili
s písmenky. Seznámili se s knihovnou, řekli jsme si,
jak se v knihovně chovat a jak zacházet s knihami.
Poté byli řádně pasováni. Jako dárek si odnesli knihu První školní výlet - od spisovatelky M. Fišarové, která
byla vydána výhradně pro účastníky projektu, pasovací
-MKlistinu a sladkou odměnu.

Tradiční vánoční soutěž pro dětské čtenáře:

Přijď do knihovny a napiš na anketní lístek název
knížky,
kterou toužíš najít pod stromečkem.
Lístek odevzdej paní knihovnici.
Budeš mezi vylosovanými a právě tvoje přání
bude splněno?
Soutěž bude ukončena 29. listopadu 2021.
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Vzpomínky
Život je veselý i smutný, to všichni víme.
Jaký je čas každému vyměří, neovlivníme.
Dne 20. listopadu 2021 by oslavila milovaná manželka,
maminka a babička, paní

Boženka Vrbová 75 roků.
S láskou vzpomíná manžel František,
syn a dcera s rodinami.

Dne 3. listopadu 2021 by se dožila 100 let paní

Emilie Vrbová z Hanušovic.
S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Dne 23. října 2021 by se dožil 80 let pan

Zdeněk Jiříček.

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 27. listopadu 2021 by se dožila 100 let paní

Marie Chrudinová.
S láskou vzpomíná celá rodina.
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Dýňové recepty našich čtenářů

Dýňový krém
Potřebujeme:
dýně – Hokaido, 2 mrkve, cibule, máslo, smetana, koriandr, pepř, sůl
Postup:
Na rozpuštěném másle orestujeme cibuli nakrájenou na kostičky. Až cibule zezlátne, přidáme na kousky nakrájenou dýni (Hokaido i se slupkou) a mrkev. Přilijeme vodu a krátce povaříme do měkka. Poté rozmixujeme, osolíme, opepříme, přidáme drcená semínka koriandru (klidně
Potřebujeme:
může být více) a nakonec také smetanu. Polévku lze podávat s chlebovými krutony, s dyňovými semínky a je zakápnutá olejem z dýňových
dýně – Hokaido, 2 mrkve, cibule, máslo, smetana, koriandr, pepř, sůl
semínek.

Dýňový krém
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Dýňové
noky
Postup:
Potřebujeme:
Na rozpuštěném másle orestujeme cibuli nakrájenou na kostičky. Až cibule zezlátne, přidáme na kousky nakrájeDýně Hokaido, polohrubá mouka, olivový olej, parmazán, sůl
nou dýni (Hokaido i se slupkou) a mrkev. Přilijeme vodu a krátce povaříme do měkka. Poté rozmixujeme, osolíPostup:
me,
opepříme,
přidáme
drcenásemínka
semínka
koriandru
může
být více)
a nakonec
smetanu.
lzeolivoDýni
omyjeme,
rozkrojíme,
vydlabeme
a nakrájíme
na(klidně
kostky. Dýni
vsypeme
na plech
vyloženýtaké
pečícím
papírem,Polévku
pokapeme
podávat
s chlebovými
dyňovými
je zakápnutá
olejem
z dýňových
semínek.
vým olejem,
vložíme
do trouby krutony,
vyhřáté nas200
°C a ccasemínky
20 minut apečeme
do změknutí.
Upečenou
dýni necháme
vychladnout a poté ji rozmixujeme. Parmazán nastrouháme na velmi jemném struhadle a vsypeme do mísy. Přidáme mouku se solí, rozmixovanou dýni a zpracujeme v
trochu lepivé těsto, které zabalíme do folie a necháme uležet. Těsto rozdělíme na 4 díly, z každého uválíme váleček a odkrajujeme stejně velké
kousky, které ještě rozmáčkneme vidličkou. Pracujeme na vále podsypaném moukou. Dýňové noky vhodíme do vroucí osolené vody a vaříme,
dokud nevyplavou na povrch. Děrovanou naběračkou je vyjmeme, necháme odkapat v sítku a přelijeme lžící oleje, aby se neslepily. Domácí
dýňové noky podáváme s nejrůznějšími omáčkami jako hlavní chod.
K

Dýňové noky

Potřebujeme:
Dýňové
Dýněkarbanátky
Hokaido, polohrubá mouka, olivový olej, parmazán, sůl

Potřebujeme:
Dýni Hokaido, mrkev, cibule, vejce, česnek, sůl, majoránka, pepř, strouhanka na obalení, olej na smažení
Postup:
Postup:
Dýni
omyjeme,
rozkrojíme,
vydlabeme
nakrájíme na
vsypeme
na plech vyložený
pečícím
Dýni
omyjeme,
rozkrojíme,
vydlabeme
střed se semínka
semínky aanastrouháme
nakostky.
jemnémDýni
struhadle.
Nastrouhanou
dýni osolíme,
necháme
papírem,
pokapeme
olivovým
vložíme
donastrouháme
trouby vyhřáté
na 200
ccabýt
20dvakrát
minutvíce
pečeme
do změkodležet
a vymačkáme
přebytečnou
vodu. olejem,
Mrkev očistíme
a také
najemno.
Dýně°C
byamělo
než mrkve.
Cibuli oloupeme,
nakrájíme
nadrobno.
s mrkví promícháme,
rozklepnutá vejce,
prolisovaný
česnek, sůl, pepř
a majoránku.
Dýňové
nutí.
Upečenou
dýniDýni
necháme
vychladnoutpřidáme
a potécibuli,
ji rozmixujeme.
Parmazán
nastrouháme
na velmi
jemném
karbanátky
smažíme
v rozpáleném
rostlinném
oleji po
obou stranách
struhadle
a vsypeme
do mísy.
Přidáme
mouku
se solí, dozlatova.
rozmixovanou dýni a zpracujeme v trochu lepivé těsto,

které zabalíme do folie a necháme uležet. Těsto rozdělíme na 4 díly, z každého uválíme váleček a odkrajujeme
stejně velké kousky, které ještě rozmáčkneme vidličkou. Pracujeme na vále podsypaném moukou. Dýňové noky
vhodíme do vroucí osolené vody a vaříme, dokud nevyplavou na povrch. Děrovanou naběračkou je vyjmeme,
necháme odkapat v sítku a přelijeme lžící oleje, aby se neslepily. Domácí dýňové noky podáváme s nejrůznějšími
omáčkami jako hlavní chod.

Dobrou chuť!

Dýňové karbanátky
Potřebujeme:
Dýni Hokaido, mrkev, cibule, vejce, česnek, sůl, majoránka, pepř, strouhanka na obalení, olej na smažení
Postup:
Dýni omyjeme, rozkrojíme, vydlabeme střed se semínky a nastrouháme na jemném struhadle. Nastrouhanou
dýni osolíme, necháme odležet a vymačkáme přebytečnou vodu. Mrkev očistíme a také nastrouháme najemno. Dýně by mělo být dvakrát více než mrkve. Cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno. Dýni s mrkví promícháme, přidáme cibuli, rozklepnutá vejce, prolisovaný česnek, sůl, pepř a majoránku. Dýňové karbanátky smažíme
v rozpáleném rostlinném oleji po obou stranách dozlatova.
Dobrou chuť!
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Fobie strachu

Básničky

Praskání, šustot, houkání,
strach zbloudilému nahání.
Strašidelné zvuky lesa
a srdce v hrudi neplesá!

Vážení a milí čtenáři…
jsme velmi potěšeni, že i vy přispíváte do našich novin! Děkujeme, za básničky a mnoho námětů
a připomínek, které nám dodáváte…
Pokud i vy chcete přispět do novin svým postřehem, článkem, básní, zážitky z výletů, neváhejte…

Blesky, hromy, burácení,
vřískot, jekot, rachocení,
teror a psychická muka
a srdce v hrudi rychle ťuká!

2. listopadu
Když ráno obrátím list v kalendáři,
vyloudit úsměv se mi nepodaří.
Rozechvělá duše na večer se těší,
kdy na hřbitov zavede mě chůze pěší.

Když skloním se ke hrobu a položím to kvítí
a okolo mě září těch bezpočet svící,
se ctí musím stát… přemýšlet o smrtelnosti
a světské pokory mám v sobě dnes dosti.

Záře blikajících svící,
psi, vlci venku vyjící,
za okny slyšet vánici
a srdce v hrudi bijící!

Bílý závoj mlhy s černou tmou se mísí
tak, jak v mém nitru se bije chvění s tísní,
a přesto vím, že stejně jako každý rok,
mezi hřbitovní brány zamíří můj krok.

Koloběh života ten je neúprosný,
kdy dneska jsi člověk a zítra jsi kostí.
A když teď tu stojí vnuk u dědouška,
pak za pár let to čeká jeho vnoučka.

Kostel a okolo kříže,
říkají, že jsou nám blíže,
úzkost, strach, trýzeň i muka
a srdce v hrudi pak puká!

Hřbitov je místo ke vzpomínání.
Hřbitov je místo též ku plakání.
Hřbitov je místo smutku i kvítí.
Hřbitov je místo blikajících svící.

Kdo by nechtěl znát, co bude, až zemřeme,
zda půjdem schody do pekla, či do nebe?
A vím jistě, že až přejde celý rok,
že do hřbitovní brány zas zamíří můj krok

Bolest, nemoc také stáří,
cíle, co se nepodaří,
věř tomu, nevěřící brachu,
to přináší fobie strachu!



AUTOŠKOLA
PAVEL LENHART

L. Nikolová



L. Nikolová

Koupím staré pohlednice, bankovky,
tuzexové bony, militaria, vyznamenání
apod.

Tel. 608420808

OZNÁMENÍ OBČANŮM
svoz Bio odpadu.
Hlavní 145,
788 33 Hanušovice
tel. 734 822 466,
lenhartp@seznam.cz
www.autoskolalenhart.eu

Poslední svoz Bio odpadu se
uskuteční v úterý 16. 11. 2021
Pokud dojde k výrazné změně klimatických
podmínek (mráz) budou změny oznámeny
způsobem obvyklým.


František Ambroz

OCHOTNICKÉ DIVADLO V SUDU VÁS ZVE NA TRAGIKOMEDII PAULY VOGEL:

Dům kultury Hanušovice
neděle 14. listopadu 2021
v 18:00 hod.

Vera - Alena Langerová
Edna - Jarmila Lokajíčková
Lilien - Sylva Kvapilová
Uršula - Taťána Kašparová
Mae - Miluše Kouřilová
text sleduje - Milan Šilberský
zvuk - Jiří Sadil, Petr Krejčí
režie - Sylva Kvapilová

11/2021
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