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

Mìsto Hanušovice spolu s mìstem Králíky
pøipravuje na 9. 3. 2013 v dopoledním èase

MASOPUSTNÍ VESELÍ
V HANUŠOVICÍCH
Masopustnenípøímo svátkemcírkevního roku, ale velmitìsnì s ním
souvisí. Je to krátké období pøed zaèátkem postní doby, v nìm se lidé
radují, veselí, poøádají zábavy, hostiny a maškarní prùvody.
Skvìle se pobavit, pøipomenout tradice, zatanèit si a smát se, to
byl hlavní cíl masopustního dìtského karnevalu, který poøádalo
mìsto Hanušovice ve spolupráci se základní školou v pátek 8. 2.
2013. Celá akce byla zamìøena na dìti I. stupnì hanušovické školy a probìhla v prostorách Domu kultury v Hanušovicích.
K prastaré tradici masopustu patøí pøevlékání za maškary. Ani
naše masopustní veselí se bez nich neobešlo. Hned první vyuèovací hodinu se dìti strojily do rùzných kostýmù a masek, take
školu ovládla pohádková atmosféra. Prùvod masek se následnì
pøemístil do kulturního domu, kde vypukla ta pravá masopustní
zábava. Šašek Viki se svým pomocníkem pøipravili pestrý program plný rùzných soutìí. Dìti se celou dobu velmi dobøe bavily
a mnohé vyhrály sladké ceny.
Pro další roèník masopustu plánují organizátoøi rozšíøení této
spoleèenské akce a její zamìøení nejen na I. stupeò základní školy,
ale pøedpokládají zapojení celé široké veøejnosti.
-mp

Jízdu nostalgickým vlakem
z Hanušovic do Králík.
Podrobný program bude na plakátech, na
www.hanusovice.info, uvnitø novin.

SPORTOVNÍ STØELCI
AVZO HANUŠOVICE
oznamují svým pøíznivcùm a spoluobèanùm, e
z povìøení Republikového kolegia a Rady støelectví
AVZO TSÈ ÈR budou ji podeváté v øadì za sebou
v termínu 30. a 31. bøezna 2013 poøádat Mistrovství Èeské
republiky AVZO ve støelbì ze vzduchových zbraní.
Soutì probìhne v tìlocviènì základní školy
v tradièním èasovém rozvrhu: sobota dopoledne kategorie
actva, sobota odpoledne kategorie dorostu a koneènì
v nedìli pak kategorie juniorù a dospìlých.
Pøijïte podpoøit domácí závodníky. Firmám a
podnikatelùm, kteøí jsou schopni tuto akci sponzorsky
podpoøit, garantujeme reklamu pøímo v prostoru
tìlocvièny. Kontaktujte prosím na 605 405 669 – Petr
Fiedler, trenér mládee. Zveme a pøedem dìkujeme.
Za sportovní støelce ZO AVZO Hanušovice, Petr Fiedler

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY!
Upozoròujeme obèany, e v roce 2013 ji nebudou rozesílány sloenky k úhradì poplatku za pronájem pozemku,
který je splatný do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku.
Poplatek mùete uhradit hotovì na pokladnì mìsta Hanušovice nebo bankovním pøevodem (informace o èísle
úètu a variabilním symbolu získáte na telefonním èísle
583 034 439 – pan Oldøich Mikoláš).

UPOZORNÌNÍ PRO MAJITELE PSÙ!

Oznámení
Dne 19. 3. 2013 v dobì od 8:00 do 14:30 hod.
se v budovì Mìstského úøadu Hanušovice, Hlavní 92,
uskuteèní pro obèany konzultaèní den Finanèního úøadu
pro Olomoucký kraj, Územní pracovištì v Šumperku.
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Upozoròujeme majitele psù, e v roce 2013 ji nebudou
rozesílány sloenky k úhradì místního poplatku za psa. Dle
Obecnì závazné vyhlášky mìsta Hanušovice è. 5/2010, o
místním poplatku ze psù, je poplatek splatný do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku.
Poplatek mùete uhradit hotovì na pokladnì mìsta Hanušovice nebo bankovním pøevodem (informace o èísle
úètu a variabilním symbolu získáte na telefonním èísle
583 034 430 – paní Lenka Féllingerová).
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
54. jednání - 21. 1. 2013
- schválila program 54. jednání dne 21. 1. 2013
- schválila zøízení vìcného bøemene k pozemku pè. 846/34
v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 1599/1 a pè. 2315
v kú Hanušovice
- schválila návrh kupní smlouvy ke koupi pozemku pè.
1578/7 a doporuèila odkoupení pøíslušného pozemku projednat
a schválit zastupitelstvem mìsta
- schválila zøízení vìcného bøemene ke kupujícímu pozemku
pè. 1578/7 v kú. Hanušovice
- nevznesla pøipomínky ke stavbì „Pøestavba jímek na hnojištì - stavební úpravy, na pozemcíc“ pè. 786 a 787 v kú. Hanušovice
- schválila podepsání kupní smlouvy pro odprodej nemovitostí – pè. st. 151/11 a pè. st. 151/5
- schválila pøedloené dodatky smluv na rok 2013 o poskytování knihovnických, informaèních a metodických slueb
v místních a obecních knihovnách støediska Hanušovice a
uloila starostce mìsta dodatky podepsat
- schválila zvýšení poplatku z 50,- Kè na 100,- Kè od 1. 1.
2013 za zajištìní meziknihovní výpùjèní sluby Mìstskou knihovnou Hanušovice
- neschválila úhradu koncesionáøských poplatkù za rozhlasové pøijímaèe v kanceláøích
- schválila zaplacení faktury èlenského pøíspìvku STMOÚ
ÈR za rok 2013
- schválila Dohodu o ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu
nebytových prostor v domì èp. 92, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila Dohodu o ukonèení nájemní smlouvy o podnájmu
nebytových prostor v II. NP v domì èp. 1 ul. Hynèická, Hanušovice
- schválila bezplatný pronájem DK Hanušovice obèanskému sdruení na akce dne 23. 2. 2013, 9. 3. 2013, 16. 10.
2013 a 30. 11. 2013
- schválila návrh na stanovení ceny šatny v DK Hanušovice
- schválila ádost o povolení uspoøádat diskotéky v DK Hanušovice ve dnech 2. 2. a 22. 3. 2013
- schválila ádost o úlevu poplatku z pronájmu DK Hanušovice na akci dne 15. 2. 2013
- zamítla poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit bezúplatný pøevod
osobního vozidla Škoda Yetti, reg. zn. 5M04720 ve vlastnictví
mìsta Hanušovice pro HZS Olomouckého kraje, poární stanice Šumperk
- rozhodla prominout penále z dluhu na nájemném z bytu
adatele za dodrení urèitých podmínek
- schválila smlouvy o pronájmu nebytových prostor v DK
Hanušovice
- schválila Dohodu o zmìnì pracovní smlouvy
- schválila zakoupení výzdoby do sálu DK Hanušovice
na 10. Mìstský ples
- schválila revokaci usnesení è. 903/51/2012
- schválila revokaci usnesení è. 908/52/2012
- vyslovila souhlas s podepsáním Smlouvy o právu provést
stavbu - stabilizace svahu na ul. Na Výsluní
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemkù
na pronájem èásti pozemkù pè. 199/4, 1969/7 a 889/2

- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí vyjádøení SSOK, støedisko údrby Šumperk k zimní údrbì
- vzala na vìdomí oznámení vodoprávního øízení - zmìna povolení k nakládání s vodami z vrtu HV 201
- vzala na vìdomí usnesení o pøerušení správního øízení týkající se hornické èinnosti
- vzala na vìdomí informaci o povinnosti zøízení úètu u ÈNB
- vzala na vìdomí zápis z veøejnosprávní kontroly u mìsta
Hanušovice, ekonomické oddìlení

55. jednání - 4. 2. 2013
- schválila program 55. jednání dne 4. 2. 2013
- schválila pøedloený ceník pronájmu DK Hanušovice
- schválila pøedloené návrhy vstupného pro kino „Mír“ Hanušovice
- schválila Licenèní smlouvu VP 013 10676 – uití hudebních dìl k tanci
- nevyhovìla ádosti o sníení platby nájemného z bytu
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemkù
pè 896 a 889/2 v kú. Hanušovice
- schválila stanovisko mìsta Hanušovice ve vìci výstavby
oplocení na parcele è. 877/2 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o zmìnu nájemní smlouvy o pronájmu pozemkù – sníení výmìry
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì pøípojkové
skøínì pro pøipojení nového adatele na el. energii
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
na pronájem èásti pozemku pè. 174 v kú. Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice MAS Horní Pomoraví, o. p. s. jako èlenský pøíspìvek mìsta Hanušovice
- schválila návrh Smlouvy o spolupráci pøi provozování TIC
v Hanušovicích a uloila starostce mìsta smlouvu podepsat
- schválila pøedloenou Smlouvu o zajišování èinnosti koordinátora a projektového manaera a uloila starostce mìsta
smlouvu podepsat
- schválila odmìnu za èinnost koordinátora a projektového
manaera mìsta Hanušovice
- schválila ádost o sníení nájmu u domovní kotelny v objektu DPS Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí oznámení MÚ Šumperk o zahájení vodoprávního øízení
- vzala na vìdomí usnesení Obvodního báòského úøadu ve
vìci povolení hornické èinnosti
- vzala na vìdomí rozhodnutí vodoprávního øízení MÚ Šumperk
- vzala na vìdomí Zprávu o èinnosti za mìsíc leden 2013 koordinátora a projektového manaera mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o novele zákona è. 243/200 Sb. a
zákona è. 561/2004 Sb.

Mistrovství Èeské republiky AVZO- vzduchové zbranì, 30.-31. 3. 2013 v Hanušovicích
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Odpoledne s poezií

Pøíjemné odpoledne s poezií se vydaøilo a umonilo nám zaposlouchat se do veršù èeských básníkù a pøipomenout si, jak
krásný a vznešený je náš jazyk.
„Nikde nenajdete poezii, jestlie ji nenosíte v sobì.“
Alexandr Sergejeviè Puškin

„Svìt mì u dávno nauèil,
e hudba a poezie jsou to nejkrásnìjší,
co nám ivot mùe dát.
Ovšem kromì lásky.“
Jaroslav Seifert

Vlaïka ídková, pøedsedkynì poroty školního kola v recitaci

Ve ètvrtek 14. února 2013 ve 14 hodin se uskuteènilo školní
kolo v recitaci urèené pro áky I. a II. stupnì za úèasti 42 soutìících recitátorù, rodièù, prarodièù i povzbuzujících spoluákù a odborné poroty ve sloení - paní uèitelky L.Cikrytové,
J. Pitákové, A. Podgrabinské, A. Suchánkové a pøedsedkynì
V. ídkové. Recitaci doprovázela pøíjemná atmosféra a soutìivost. Podle rozesmátých tváøí dìtí spolu s pochvalnými
slovy zúèastnìných posluchaèù lze soudit, e se jim odpoledne
s poezií líbilo a v mnohém je obohatilo o kulturní záitek z této
uskuteènìné akce.
A jaké byly výsledky?
I. kategorie - áci II. a III. tøíd
I. místo Adéla Kremlièková, II. A
II. místo David Pikner, II. A
III. místo Kateøina Fedáková, II. B
II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
I. místo Anna Šimková, IV. B
II. místo Martina Pospíchalová, IV. B
III. místo Jiøí Marinov, IV. A
III. kategorie - áci VI. a VII. tøíd
I. místo Nikola Kreifová, VII. A
II. místo Jiøí Reichl, VI. A
III. místo Tereza Scholzová, VII. A
IV. kategorie - áci VIII. a IX. tøíd
I. místo Romana Winterová, XI. A
II. místo Karolína Davidová, IX. A
III. místo Jan Šimek, VIII. A

ZÁPIS DO 1. TØÍDY
Ve ètvrtek 7. 2. se na naší škole uskuteènil zápis nových prvòáèkù. Celý zápis byl ji po
nìkolikáté pojat formou dílen, ve kterých dìti, které byly rozdìleny do skupinek, plnily
rùzné úkoly. Jako èervená nit se celým zápisem vinula kniha od Josefa Èapka „Povídání o
pejskovi a koèièce“.
Dìti se se svými rodièi shromádily v 15 hod. v jídelnì školy, kde se po nezbytných
formalitách podívaly na kousek pohádky „O panence, která tence plakala“. Po skonèení
ukázky se i v jídelnì objevila panenka, která byla smutná, e nemá ádné hraèky, a poprosila
dìti, aby jí nìjaké donesly. Dìti se se svými rodièi rozdìlily do skupinek, kadou skupinku si
vzal na starosti jeden deváák, aby ve škole nazabloudily, a všichni se spoleènì vydali do
jednotlivých dílen, které byly pojmenovány podle jednotlivých pøíbìhù z knihy o
pejskovi a koèièce. V dílnách dìti ukázaly, jak umí barvy, jak rozlišují geometrické
tvary, jestli dokáou nakreslit postavu a obkreslovat podle pøedlehy, zda jsou
obratné a také tøeba, jaká znají zvíøátka a jestli umí nìjakou básnièku.
V kadé dílnì dostaly dìti na pomátku drobný dárek a také celá skupinka dostala
pro smutnou panenku hraèku. Po absolvování pìti dílen se všichni vrátili do jídelny,
kde dìti pøedaly penence získané hraèky a pøevzaly si pamìtní list a potvrzení o
pøijetí do školy.
I kdy tato forma zápisu je oproti „klasickému“ delší, všem se moc líbila a
budoucím prvòáèkùm ukázala, e i ve škole mùe být zábava. Dìkuji za pomoc pøi
organizaci zápisu všem uèitelkám I. stupnì, dále pak deváákùm a ostatním ákùm
školy za pomoc pøi organizaci jednotlivých dílen a v neposlední øadì také
kuchaøkám, které upekly pro dìti muffiny a nachystaly nápoje.
-pj
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Lyaøské výcvikové kurzy
ákù ZŠ a MŠ Hanušovice
áci sedmých roèníkù naší školy se ve dnech 21.–25. ledna
2013 zúèastnili povinného lyaøského výcviku v lyaøském
støedisku X-Park Františkov u Branné.
Výše uvedený lyaøský areál splòuje veškeré moderní
poadavky pro výuku lyování, a to jak po stránce sociálního
zázemí (WC, bufet, vyhøívaná místnost na pøezutí a pøevleèení),
tak i po stránce obtínosti svahu a kapacity vleku. Lyaøský kurz
je organizován tak, e kadé ráno se zaèátkem vyuèování
odjídí áci od školy a kolem 13 hod. se vrací zpìt do Hanušovic. áci tak stíhají stravování ve školní jídelnì a dojídìjící áci
z okolních obcí také své dopravní spoje. Tento zpùsob organizace lyaøského kurzu je v dnešní dobì pøedevším finanènì dostupný pro témìø všechny zákonné zástupce jednotlivých ákù.
Naše škola nabízí výuku lyování na lyích a na snowboardu.
Výuku lyování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoøi a cvièitelé s platnou licencí (p. uè. Rajnoha, p. uè. Zerzáò, p. uè. Jorda, pí uè. Jánová, pí uè. Kotrašová a pí uè.
Janoèková). Pøed zahájením lyaøského kurzu jsou áci vdy
proškolení o bezpeènosti a chování na lyaøském výcvikovém
kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyaøská federace) pro chování lyaøù a snowboardistù na lyaøských sjezdových tratích.

Poslední den výcviku organizují instruktoøi ákùm slalomové závody. V závodech není dùleité vyhrát, ale vyzkoušet si
ovládnout lye èi snowboard v co nejvyšší rychlosti a v urèité
slalomové trati.
Výsledky závodù u sedmých roèníkù:
Kategorie „lyaøi“:
1. místo – Kamila Fictumová, 2. místo – Ondøej Brázda
3. místo – Kryštof Kadlec
Kategorie „snowboarïáci“:
1. místo – Jan Kadlec, 2. místo – Martin Hanuš
3. místo – Miroslav Doleel
Ve dnech 29. 1. – 31. 1. 2013 vyzkoušeli svah na Františkovì
také áci 3. – 6. roèníku. áci tìchto roèníkù nemají lyaøský výcvik povinný, ale vzhledem k tomu, e se mohou ji v mladším
vìku seznámit s lyováním, anebo se dokonce nauèit základy
lyování, tak se tohoto tøídenního pobytu v pøírodì s výukou
lyování kadoroènì zúèastòuje velká èást našich ákù.

(pokraèování na 5. stranì)

Jednotliví áci byli na zaèátku kurzu rozdìleni do tìchto výkonnostních drustev:
- Lyaøi „zaèáteèníci – mírnì pokroèilí“
- Lyaøi „pokroèilí“
- Snowboard – „zaèáteèníci“
- Snowboard – „pokroèilí“
Zaèáteèníci lyaøi projdou ve výuce pøes všeobecnou a specializovanou lyaøskou prùpravu, jízdy na vleku a k obloukùm
pøívratným a paralelním (snoným). Pokroèilí lyaøi se po pøívratných a snoných obloucích vyuèují díky moderním carwingovým lyím základy carwingového lyování (tzv. øezaných
obloukù). V rámci rozšiøujícího programu si áci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém snìhu aj.
Zaèáteèníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace a
zapínání snowboardù, pøes padání a základní rovnováné cviky,
jízdy na vleku a po výuku sesouvání, jízdy za pøední nohou a
nácvik základního oblouku.
Pokroèilí snowboardisti procvièují ve výuce oblouk smýkaný, snaí se nauèit øezaný oblouk a celkovì zdokonalují jízdu.
Všichni lyaøi a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skonèení lyaøského kurzu provádí
vyuèující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní tabuli.
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Lyaøské výcvikové kurzy ákù ZŠ a MŠ Hanušovice
(dokonèení ze 4. strany)
V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu v pøírodì s výukou lyování zúèastnilo témìø 70 ákù.
Ve dnech 5.–7. února 2013 zakonèili lyaøské kurzy áci 8.–9. roèníku. Lyaøský výcvik v tìchto roènících je organizován v rámci zkvalitnìní výuky lyování a snowboardingu a je zamìøen na pokroèilou výuku lyování a snowboardingu. V letošním školním
roce se zúèastnilo 40 ákù.
Naše škola a jednotliví instruktoøi se tìmito pobyty v pøírodì s výukou lyování snaí o podporu efektivního vyuití volného èasu
ákù naší školy. K výuce vyuíváme rùzné hravé pomùcky.
Organizace tìchto tøídenních pobytù v pøírodì s výukou lyování a snowboardingu je organizována stejnì jako u povinného
lyaøského kurzu ákù sedmých tøíd.
Podìkování patøí všem instruktorùm za pøíkladnou práci, vedení školy, dále také zamìstnancùm X-Parku Františkov za ochotu a
dobrou spolupráci a pøedevším firmì Vobus za dopravu.
Za kabinet Tv, uèitelé Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová

MAS Horní Pomoraví na veletrhu Regiontour
V letošním roce se Místní akèní skupina (MAS) Horní Pomoraví spoleènì s Turistickým informaèním centrem (TIC) Hanušovice úèastnila ve dnech 17. a 20. ledna mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu Regiontour. Letošní roèník opìt kladl dùraz na prezentaci regionù Èeské republiky. Bìhem ètyø dnù navštívily expozici tisíce
návštìvníkù - profesionálù v cestovním ruchu i koncových klientù.
Hejtman Olomouckého kraje Jiøí Rozboøil spoleènì s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským a pøedsedou Asociace krajù Michalem Haškem
slavnostnì otevøeli stánek Olomouckého kraje.
Mimo církevní turistiku, která se stala i v letošním
roce hlavním mottem veletrhu, byla expozice zamìøena na pohodu a relaxaci. Oblast lázeòství a wellness zastoupilo v rámci kraje sedm lázeòských
lokalit s mnoha pøíleitostmi pro relaxaci. Stejnì
jako kadý rok i v letošním roce se turistická lokalita
Hanušovicka prezentovala na stánku Olomouckého
kraje spoleènì se Starým Mìstem prostøednictvím
znaèky JESENÍKY originální produkt®. Originální
výrobky zastupovala v Brnì firma Via Delicia ze Zábøeha, která nabízela své delikatesy ve skle. „V letošním roce mìli dritelé znaèky monost své
výrobky nejen ukázat, ale také nabízet
k prodeji návštìvníkùm veletrhu. Poslední
dva dny výstavy se pøedstavilo obèanské
sdruení Stránské zastoupené paní Vladimírou Køenkovou, která se prezentovala
s plstìnými výrobky z ovèí vlny. Návštìvníci mohli také zhlédnout, jak se døíve
pøedlo na kolovrátku,“ uvedla Andrea
Merèáková z TIC Hanušovice. Novì se na
stánku Olomouckého kraje objevily kolobìky Kostka - kolobka z Potùèníku u Hanušovic, které se staly atraktivitou
veletrhu. Na prezentaèním stánku nechybìly propagaèní materiály oblastí
Hanušovicka a Staromìstska. Jednalo se
pøedevším o mapy, katalogy ubytování,
jednotlivé tipy na výlety, pexesa nebo
pohledy. Mezi tìmito materiály se objevily
i propagaèní letáky MAS Horní Pomoraví.
-mas
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10. JUBILEJNÍ MÌSTSKÝ PLES
V pátek 25. ledna se v prostorách kulturního domu uskuteènil ji 10. Mìstský ples, kterým byla zahájena plesová sezona v Hanušovicích.
Hudebním doprovodem celého veèera byla skupina STYL A MORAVŠTÍ MUZIKANTI. Pro hosty byl pøipraven bohatý program. Pøedtanèení klasických a latinskoamerických tancù pøedvedli taneèníci KTS Šumperk. áci místní základní školy potìšili
úèastníky plesu originálním taneèním vystoupením se stuhami. Šikovné ruce, milý úsmìv a perfektní znalost koktejlù nám ukázal mladý barman
pøi svém vystoupení. Jeho barmanská show se
stala milým zpestøením veèera.
Jedním z hlavních bodù programu plesu bylo
losování bohaté tomboly, proto bychom touto
cestou chtìli vyslovit podìkování všem dárcùm a
sponzorùm, díky nim se mohl celý ples uskuteènit.
Zábava pak pokraèovala ve všeobecném veselí a do tøetí hodiny ranní.
Podìkování za pøípravu a celkovou realizaci
plesu patøí všem, kteøí se o jeho prùbìh zaslouili,
sponzorùm, ale i úèastníkùm, kteøí se v takovém
poètu pøišli pobavit a zároveò podpoøit tuto kulturní akci.
Všechny pøíznivce plesové zábavy zveme na
pøíští ples v roce 2014.
-mp
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Nabízíme pronájem 2 vybavených kanceláøí v Hanušovicích.

Tel.: 607 890 834.
Koupím byt v Hanušovicích. Horší stav nevadí. Tel: 734 255 150
Dùchodce shání chalupu se zahrádkou v okolí Hanušovic. Tel: 734 622 739

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Koupím
poštovní známky,
pohledy, obálky,
staré bankovky,
tuzexové bony,
losy, staré akcie,
jízdenky ÈSD,
celé sbírky - vìtší
mnoství - pozùstalost
po sbìrateli.
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2013
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:
paní Aneka Winklerová,
Gertruda Recová, Eliška
Kavanová, Anna Vilèková,
Marie Drui, Vlasta Kuèerová,
Marie Matysová, Vìra
Grivalská, Alena Mrázová,
Zdeòka Nováková, Aneka
Bavlšíková, Miroslava
Babišová a Jana Johnová;
pánové Karel Pagáè, Josef
Sedlaèík, Jan Mazák,
Drahomír Camfrla, Jiøí Fojt a
Jiøí Sommer.
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

Váení ètenáøi,
upozoròujeme, e všechny pøíspìvky do
novin, vèetnì vzpomínek na Vaše blízké a
blahopøání, musí být psané strojopisem, ne
ruènì. Pøedejdeme tak nedorozumìní a
chybám pøi jejich pøepisu. Dìkujeme za
pochopení. -redakce

Vzpomínka

Oèi se zavøely, odešly spát,
však kdo Tì miloval,
vzpomene rád.
Dne 12. 3. 2013 uplynou 4 roky od
chvíle, kdy nás opustil skvìlý
èlovìk, náš milovaný tatínek,
tchán, dìdeèek,
pan Zdenek Svoboda.
Se stálou vzpomínkou, manelka a
dìti s rodinami.
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice

Po stopách lupièe
V sobotu 19. 1. 2013 dopoledne jsme v našem klubu uspoøádali stopovací hru.
S ohledem na poèasí jsem trasu „prošlápnul“ ji den pøedem. Nejprve se úèastníci dozvìdìli nìkolik zajímavostí o lidských stopách ve snìhu za rùzných podmínek – chùze, bìh, délka kroku apod.
Motivace akce znìla: „Lupiè vyloupil místní samoobsluhu, a protoe byl pøi svém
èinu vyrušen náhodným chodcem, prchal i s lupem daným smìrem. Policie se sluebním psem brzy vyráí po jeho stopách.“
Aèkoli pøes noc snìilo jen málo, musel Ondra vyrazit s náskokem kupøedu a tra
znovu prošlápnout. S ostatními hochy jsme vyrazili po urèité dobì za ním. Lupiè se
snail rùznì klièkovat, vytváøel falešné stopy, chodil pozpátku… Lukášùv pes Mija
byl z výpravy tak nadšený, e ho chlapec nemohl ani udret. Kdy se stopy ji po nìkolikáté opìt rozdìlovaly, znovu jsem vyslal prùzkumníky napøed a sám èekal na
køiovatce na výsledek pátrání. Znenadání se mi Mija vytrhla a pelášila za svým páníèkem, naštìstí se vodítko nezachytilo o ádnou vìtev.
Lupièe jsme dostihli u mladého smrkového lesíka. Psa jsme radìji pøivázali ke stromu, aby neutekl, a pak následovala závìreèná pøestøelka s papírovými míèky, protoe
sypký sníh nebyl vhodný na výrobu snìhových koulí. „Ale, hoši, vy musíte pronásledovat lupièe, a ne aby tomu bylo naopak!“ povzbuzuji malé nezkušené stopaøe. Nakonec je lupiè zneškodnìn. Chlapci poté ještì hledají zlodìjùv lup, odmìna je nakonec
sladká – èokoládové figurky.
Pøi návratu nám zbylo ještì trochu èasu, a tak jsme hráli soutìe s hùlkou. Všichni
úèastníci se shodli na tom, e stopovaèka byla bezva akce!
Perlièka: Pøi pøípravì trasy týden pøed akcí jsem v lese ztratil rukavici a nemohl jsem
ji najít. Naštìstí se to povedlo následující den. Radìji jsem trasu vyznaèil nenápadnými
znaèkami, kdyby bylo opìt tøeba vracet se po pøesné trati kvùli další ztracené vìci.
Vedoucí klubu M. Pecho

Toulky po okolí
Po delší dobì zavítáme do Mohelnice a
povíme si o akci, která probìhla v lednu
v místním muzeu.
Za úèasti pøedstavitelù našeho Olomouckého kraje a významných odborníkù, kteøí se zajímají o dobu pravìkého
èlovìka, se ve ètvrtek 24. ledna konala
slavnostní vernisá expozice Pravìk Mohelnicka. Vlastní realizace v mohelnickém muzeu probíhala ve druhé polovinì
loòského roku a navazovala na bohatou,
více ne stoletou tradici, které se tìší ar-

cheologie v tomto kraji. Podle vìdcù toti
byla klimaticky pøíznivá oblast Mohelnicka na levém bøehu øeky Moravy osídlena u ve starší dobì kamenné. Expozice
byla vytvoøena z nesmírného bohatého a
unikátního fondu archeologických sbírek
Vlastivìdného muzea v Šumperku. Kromì mnoství keramiky a kamenných nástrojù zaujmou i unikátní artefakty, jako
napøíklad torza neoletických venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník
z mìdìných drátkù a provrtaných perel
z pozdní doby kamenné nebo vzácné mìdìné nástroje.
(pokraèování na 9. stranì)

Vzpomínka
Dne 28. 3. 2013 by se doila 80 let
naše milovaná maminka, babièka, prababièka,
paní Jaroslava Vojtková.
I kdy u není mezi námi, v našich srdcích zùstává.
Oldøich, Eva a Ivana s rodinami.
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Cestování po Evropì
Pøi našich pravidelných cestách po „Starém kontinentu“ se

ze rekordù. Slavnostní sklizeò z keøe se odehrává vdy v øíjnu a

podíváme do jednoho z nejmladších státù, do Slovinska a na-

získané víno dostávají ochutnat významné návštìvy na radnici.

vštívíme druhé nejvìtší mìsto zemì – Maribor.

Mìsto je té proslavené známými podzemními vinnými sklepy,
které jsou pøístupné i turistùm.

Úplnì první zmínka o tomto mìstì pochází z roku 1204. Po-

Nejvýznamnìjšími památkami jsou gotická katedrála z 12. stole-

jmenování vycházelo z nìmeckého názvu hradu Marburg.

tí, zámek a renesanèní radnice z 15. století. Nachází se zde i nej-

V dobì, kdy Rudolf Habsburský zvítìzil nad naším králem Pøe-

vìtší univerzita zemì, je zde i nìkolik významných galerií a

myslem Otakarem II., nastal prudký rozvoj mìsta, které zùstalo

muzeí. Na rozdíl od jiných mìst, zde mají dvì námìstí, které

pod kontrolou rakouských Habsburkù a do roku 1918. Pøed

mezi sebou soupeøí, které je to hlavní. První se sice jmenuje

první svìtovou válkou tvoøili populaci z osmdesáti procent Raku-

Hlavní, ale polovina obyvatel tvrdí, e to dùleitìjší je Slomšeko-

šané, ale jeho okolí bylo osídleno témìø výhradnì Slovinci. Slo-

vo námìstí. Nebudeme je soudit a radìji si øekneme, e na tom

vinci se z jugoslávské federace osamostatnili a v roce 1991.

prvním stojí nepøehlédnutelný morový sloup, který pøipomíná ob-

Získání vlastního, národního státu však pøineslo spory se sou-

rovskou tragedii ze sedmnáctého století, kdy jedna tøetina oby-

sedním Chorvatskem, a to jak zejména v otázce jaderné elek-

vatel mìsta zemøela na tuto zákeønou nemoc. Stojí zde té ji

trárny Krško, tak i vymezení státních hranic. Šlo pøedevším o

zmiòovaná budova radnice. Naopak na nedalekém Slomšekovì

pøístup Slovinska do mezinárodních vod. Spor dosud nebyl defi-

námìstí stojí kromì výstavních mìstských domù té pomník,

nitivnì vyøešen.

postavený jako vzpomínka na známého mariborského biskupa

V Mariboru ije asi 113 tisíc obyvatel, dnes ji pøevánì Slo-

Slomšeka.

vanù. Je obklopen krásnou pøírodou, pøedevším východním

Pøi prohlídce mìsta se naši turisté cítí vìtšinou jako doma,

výbìkem Alp, nazvaným Pohorje, a na stranì druhé vinicemi a

nebo jejich kroky vedou ulicemi s názvy Tábor, Masarykova èi

øekou Drávou. Na ní stojí významný øíèní pøístav Lent. Pøi jeho

Slovenska. V posledním pøípadì ale neplést – Slovenska ulica je

renovaci zde objevili starý keøík vinné révy. Pozdìji zjistili, e jde

Slovinská ulice a Slovinci, kteøí si øíkají ve své øeèi Slovenci, mlu-

o rostlinu starou asi ètyøi století. Vzhledem k tomu, e se jedná o

ví slovensky èili slovinsky.
-hp

nejstarší vinný keø, který stále rodí, je zapsán v Guinessovì kni-

Toulky po okolí

ho domu se stìnami vypletenými proutím. Výjevy z historie
èlovìka jsou navíc doplnìny i podaøenými audioefekty.
V expozici najdeme i dvì rekonstrukce hrobù, jeden je áro-

(dokonèení z 8. strany)

vý z doby popelnicových polí, druhý kostrový z období Velké
Výstava je umístìna do støedovìkých sklepních prostor situ-

Moravy. Netradièním prvkem je tzv. „dvorana slávy“, v ní

ovaných pod dvorní èástí muzea. Jedná se o šest místností,

jsou pøedstaveni nejvýznamnìjší amatérští archeologové, kteøí

z nich tøi jsou gotické, zaklenuté kamennými klenbami. Veške-

v regionu pùsobili v minulém století. Milovníci experimentální

ré nutné stavební úpravy byly provedeny citlivì a respektovaly

archeologie si mohou vyzkoušet, jak obtíné bylo vyvrtat otvor

dochované historické konstrukce. Kamenné a z èásti i cihlové

do kamenné sekerky pomocí dutého vrtáku z bezinkové tyèe.

zdivo bylo vyèištìno a ponecháno v rené podobì, podlahy

Expozice je svým celkovým pojetím urèena nejen pro za-

byly vydládìny cihelnou dlabou. Kromì tradièní instalace

pálené archeology, ale také pro širokou veøejnost. Scénáø i sa-

jsou v expozici vytvoøeny i aranované scény, napøíklad Mla-

motná instalace jsou pøizpùsobeny návštìvníkovi-laikovi tak,

deèské jeskynì, lovec mamutù nebo ena drtící obilí na zrnotìr-

aby si kadý odnesl ty základní poznatky o nejstarším a souèas-

ce. Voskové figuríny jsou obleèeny do odìvù zhotovených

nì nejdelším období historie èlovìka. Expozice bude veøejnosti

dobovými technikami, podle dostupných archeologických pra-

pøístupná do 30. prosince 2013.

menù. Zlatým høebem prohlídky výstavy je velkoplošné promí-hp

tání. Oijí pøed vámi scény pøedstavující ivot na vesnici z doby
popelnicových polí, uvidíte i jednotlivé fáze výstavby srubové-
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Naše zdraví (11)
Potravinou, která velice prospívá našemu tìlu a patøí tak právem ke zdravé výivì, je lesní plod, hojnì se nacházející v našem
blízkém okolí – borùvka.
Plody borùvky, podobné temnì modrým korálkùm, mají v sobì spoustu blahodárných látek. Jde pøedevším o pøírodní antioxidanty, jako karoten, antokyan a pterostiben a vitamín C, které mají velký vliv na obranyschopnost tìla. Pokud tedy tøeba v létì bojujete s angínou èi chøipkou, jsou právì èerstvé borùvky tím pravým lékem proti virùm a infekcím. Pokud nemáte k dispozici
èerstvé borùvky, mùete si je dopøát i mraené, ale i konzervované.
Ovoce má té silnì dezinfekèní úèinky – pomáhá pøi prùjmech (staví stolici) a otravách jídlem, které neutralizuje. Borùvky rovnì èistí ledviny a moèové cesty, take musíte poèítat s jejich moèopudnými úèinky. Porci borùvek lékaøi doporuèují i muùm,
nebo jsou dobrou prevencí proti rakovinì prostaty.
Borùvky pozitivnì pùsobí i na oèi, které posilují. Pomáhají i proti šerosleposti (problémy s vidìním v horších svìtelných podmínkách). Prospívají i diabetikùm. Obsahují toti látky, které sniují cukr a cholesterol v krvi. Dopøávat by si je mìli i lidé se sklonem k nadváze. Mají toti v sobì jen málo kalorií, ve sto gramech jich je pouze šedesát.
Borùvky se po sbìru mají zkonzumovat, zmrazit nebo zavaøit zásadnì co nejdøíve. Rychle toti ztrácí svoji chu a kazí se . Ani
v lednièce je nenechávejte dlouho, odborníci tvrdí, e ne více ne dva dny. Máte-li monost nasbírat vìtší mnoství plodù, jde
z nich udìlat výborný dem nebo kvalitní sirup.
Našemu zdraví pomáhají i borùvkové listy, které se sbírají v kvìtnu èi èervnu a suší se na slunci. Èaj, který se z nich pøipraví, zabírá pøi aludeèních obtíích èi pøi odvodòování organismu. Sušené lístky se ve vaøící vodì louhují deset minut a èaj mùete popíjet po celý den. Dá se pouít i vnìjškovì, na obklady pøi lupénce nebo pøi jiných koních onemocnìních.
-hp

Prodej
brambor
Zemìdìlská farma Jandrt,
Hanušovice
Konzumní brambory
Odrùda:
Rosára - lutomasá, pøílohová,
varný typ BA
Princess - lutomasá, pøílohová,
varný typ AB
Balení: 10 kg, 25 kg
Krmné brambory
Kontakt:
583 231 374,
604 204 905
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Obèanské sdruení K2 Hynèice, o. s.
poøádá

23. 3. 2013

Jarní øemeslné
dílnièky
pro šikovné dìtièky, jejich rodièe
a prarodièe v prostorách Pivovarské
restaurace v Hanušovicích.
Zaèátek ve 14.00 hodin.
Prosíme o nahlášení dìtí a ostatních zájemcù
v Turistickém informaèním centru (TIC)
v Hanušovicích do 15. 3. 2013.
Na spoleènou tvorbu a zábavu
pøi tvoøení se tìší poøadatelé

K2 Hynèice.
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