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èíslo 9
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cena 2 Kè

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

Milí áci, váení rodièe,

opìt utekl další školní rok a sám nemohu uvìøit, e píšu jeho hodnocení, jak èas
rychle plyne.
Díky stavu naší spoleènosti a celkové finanèní situaci slyšíme za kadou druhou vìtou slova krize, úspory, uskromnìní. V této atmosféøe vstupujeme do nového školního
roku. Moná dnes více ne døív mùeme øíci, e opravdu nevíme, co bude dál, pøesto si
dovolím tvrdit, e škola je pøipravena ve spolupráci s Vámi, rodièi, jako kadý jiný
školní rok zaèít.
Dovolte mi uèinit krátké ohlédnutí za skonèeným školním rokem. Stav ákù se stabilizoval, poèet tìch, kteøí vyšli èi se odstìhovali, je vyrovnaný novì pøíchozími prvòáèky, take se stabilnì pohybujeme v poètu kolem 360 ákù. Základním partnerem
pro školu, jak pravidelnì uvádím, je mìsto Hanušovice, které podle svých finanèních
moností zajišuje chod a rozvoj školy. V minulém roce probìhla obnova školního nábytku, malování tøíd a chodeb, oprava svìtel v tìlocviènì, pravidelné opravy støech budov po zimním období. Uplynulý školní rok byl opìt ve znamení velmi dobré
spolupráce s mìstem Hanušovice, sponzory a pøáteli školy.
Pro èinnost školy se nespoléháme jen na sponzory a zøizovatele, ale vlastní èinností
se snaíme zabezpeèit a vylepšit stav výuky a vybavení ve škole. Podrobný popis projektù, do kterých jsme zapojeni, najdete na webových stránkách školy, take jen struènì: v letošním roce pokraèuje projekt EU „Peníze školám“ a „Ovoce do škol“, MIŠ Minimalizace šikany; v rámci jeho realizace chceme dále rozvíjet komunitní kruhy
jako nástroj pro zlepšování klimatu ve škole. Dalšími projekty jsou Adopce afrických
dìtí a Fond Sidus - projekt pro nemocné dìti. Na jaøe 2012 jsme vstoupili do nového
projektu – „Na správné cestì“, jeho obsahem je zapojení ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami, vèetnì ákù ohroených pøedèasným odchodem ze vzdìlávání. Se zaèátkem nového školního roku 2012/13 vstupujeme do vzdìlávacího projektu z
Operaèního programu Vzdìlávání pro konkurenceschopnost (OPVK) s názvem “Materiály pro nové tisíciletí” (MAT21), kde má škola jedineènou monost spolupracovat
se spoleènostmi Vítkovice - výzkum a vývoj, Èeskou kosmickou kanceláøí, Ústavem
fyziky plazmatu Akademie vìd ÈR a Asistenèním centrem. Projekt je zamìøen na popularizaci nìkterých vybraných moderních vìdních oborù.
(pokraèování na 2. stranì)

A jak bylo u nás v mateøské škole?
Máme tu další školní rok. S radostí plánujeme budoucnost a díváme se „pøed sebe“ .
Tìšíme se na nové dìti, které se k nám do školky chystají, a plánujeme, co všechno spolu budeme podnikat.
Ale na loòský školní rok ještì zapomenout nemùeme. Tolik jsme toho zaili…
O zpívání, malování, tanèení, cvièení, o vyrábìní rùzných výtvarných dílek nebo o
hravém „uèení“ a pøípravì do základní školy ani mluvit nemusíme.
Vzpomínáme na rùzná zábavná divadla, která k nám pøijídìla do školky a svým vystoupením pobavila všechny dìti. Jednou k nám dokonce pøijely i ivé sovy a my se
mohli dozvìdìt spoustu zajímavostí o jejich ivotì a také si je pohladit.
Nìkolikrát jsme byli v kinì v DK Hanušovice na dìtských filmech jako napø. Šmoulové, Pan Popper a jeho tuèòáci nebo také na dobrodruné pohádce Kocour v botách.

Mìsto Hanušovice se podílí na
spolufinancování provozu sociálních
slueb Charity Šumperk, která je
nestátní neziskovou organizací.
Mìsto pøispìlo èástkou 50 000 Kè,
která bude pouita na krytí provozních
nákladù, napø. na financování benzinu,
telefonù apod.
Ch a r ita Š u mp e r k p o s k ytu j e
v Hanušovicích a okolí sociální a
zdravotní sluby v domácnostech,
pronajímá zdravotní a kompenzaèní
pomùcky, poskytuje základní sociální
poradenství a j e o rg anizátorem
Tøíkrálové sbírky v regionu.
Na podzim roku 2012 oslaví Charita
Šumperk 20. výroèí vzniku a také
pùsobení v oblasti poskytování
terénních slueb.
Marie Vychopeòová,
øeditelka Charity Šumperk

Upozornìní
Jeliko se stále opakují stínosti obèanù na nepoøádek na ulicích po domácích
mazlíècích, upozoròujeme všechny majitele psù na vyhlášku mìsta Hanušovice
è. 1/2011, kterou jsou stanovena pravidla
pro pohyb psù na veøejném prostranství
ve mìstì Hanušovice a místních èástí
mìsta a která udává povinnost majiteli
odklízet exkrementy po svém
psovi na veøejném prostranství.
Nedodrení této povinnosti
mùe být klasifikováno jako
pøestupek.
„Udrujme si veøejná prostranství v èistotì, patøí
toti všem.“
mìsto Hanušovice

(pokraèování na 2. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
43. jednání - 6. 8. 2012
- schválila program zasedání RM dne 6. 8. 2012
- schválila cenovou nabídku na montá transmodulaèního
zaøízení pro dùm èp. 72, Hanušovice
- uloila pøedloit k seznamu návrhu oprav a obnovy vybavení DK Hanušovice cenovou kalkulaci na jednotlivé
poadavky, stanovit jejich priority
- schválila ádost o pøepsání nájemní smlouvy
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èásti pozemkù pè. 2068; st. 377/3; 2069/1 a 2067/1 v kú. Hanušovice od 1. 11. 2012
- rozhodla zveøejnit zámìr o pronájmu nebytového prostoru
v bývalé kotelnì na ulici Zábøeská, Hanušovice
- schválila návrh na odepsání dluhu z úèetní evidence z dùvodu nedobytnosti dluhu a další z dùvodu úmrtí dluníka
- schválila konání cvièení seniorù v „Taj-èi“ pro zaèáteèníky v DK Hanušovice od 4. 10. 2012 do 23. 5. 2013
- ve vìci opravy poárního vozidla schválila rozsah zadání
pro výbìrové øízení, navrhované firmy pro výbìrové øízení a
èleny výbìrové komise
- rozhodla zaslat adatelce písemné sdìlení k ádosti o pøidìlení bytu – zpùsob podávání ádostí a pøidìlování bytù mìstem Hanušovice
- schválila vypsání výbìrového øízení na nákup herních
prvkù dìtského høištì dle seznamu návrhu s maximální cenou
300.000,- Kè vèetnì instalace a schválila výbìrovou komisi

- schválila prodlouení smlouvy pro poskytování slueb spojených s vedením a aktualizacemi kontaktních údajù v telefonním
seznamu (mìstská knihovna)
- schválila prodlouení smlouvy pro poskytování SMS zprávy
pro mìstskou knihovnu do 31. 12. 2012
- schválila uzavøení smlouvy - Licenèní smlouva o veøejném
provozování – OSA, o. s. s mìstem Hanušovice (koncert skupiny
Plavci)
- schválila uzavøení smlouvy mezi mìstem Hanušovice a
K + M, umìlecká divadelní agentura ve vìci zabezpeèení divadelního pøedstavení „Milenka za dveømi aneb Tahat èerta za nos“
- schválila pøedloený plán oprav v bytech na mìsíc srpen 2012
HO, s. r. o.
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí zpracování stavebních úprav v tìlocviènì ZŠ
Hanušovice vèetnì cenových kalkulací
- vzala na vìdomí informaci Finanèního výboru ve vìci veøejnoprávní následné kontroly u fy Stavrel, v. o. s.
- vzala na vìdomí návrh Finanèního výboru na revokaci usnesení ZM è. 64/2011
- vzala na vìdomí informace podané starostkou mìsta
- vzala na vìdomí seznam smluv uzavøených mìstem Hanušovice, které v minulosti nebyly projednány a schváleny RM
-mú

Jak bylo u nás v mateøské škole?
(dokonèení z 1. strany)

Milí áci, váení rodièe,
(dokonèení z 1. strany)

V únoru pro nás paní uèitelky z naší školky pøipravily Dìtský karneval, kde
jsme se šaškem Vikim protancovali celé odpoledne.
Pro maminky a vlastnì pro všechny, které máme rádi, jsme pracnì nacvièili
vystoupení. Na pódiu jsme ukázali vše, co umíme, a tìšili se z potlesku a úsmìvù
našich blízkých.
Také jsme se nìkteøí, díky plaveckému výcviku, pøestali bát vody! Na bazénu
Aquatol v Šumperku byly prima paní plavèice a ty nás nauèily, jak se správnì pøi
plavání dýchá, jak si máme správnì na vodu lehnout, jak se skáèe šipka a jak se dá
s vodou krásnì hrát.
Témìø na konci školního roku jsme vyrazili na školní výlet. Mohli s námi jet i
rodièe, a tak nás bylo víc ne dost. Vypravili jsme se na Bouzov, kde nás èekal
pøíjemný den plný rytíøských soubojù, støílení z kuše, pohádky o loupenících a
spousta dalšího.
Pro dìti, které od nás odcházely a v novém školním roce u chodí do školy,
paní uèitelky vymyslely dvoudenní výlet na chatu na Kronfelzovì. Jeli jsme vlakem do Ostruné, pak cestou plnili úkoly, hledali poklad…, celý den byl sportovní, zábavný a velice pøíjemný. K veèeru nás navštívili rodièe (asi si chtìli
s námi opékat), ale pak u jsme je poslali domù a jako správní „školáci“ vše
zvládli sami. Veèerní pochod s baterkami a spaní ve spacáku bylo nejvìtším dobrodrustvím.
Doufáme, e i nastávající školní rok bude pro všechny dìti i rodièe pøínosem, a
vìøíme, e naše mateøská školka bude díky pøispìní zøizovatele, mìsta Hanušovice, jen a jen vzkvétat.
Pavla Sedlaèíková, vedoucí uèitelka MŠ Hanušovice
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podatelna@mu-hanusovice.cz

V tomto školním roce chceme zlepšit informovanost školy smìrem k rodièùm a samozøejmì od rodièù ke škole. Je to systém
elektronických ákovských kníek a dalších
nástrojù pro školu i rodièe, o kterých Vás
vèas budeme informovat pøes tøídní uèitele.
Vìøím, e i tento krok pøispìje k lepší informovanosti jak školy, tak ákù a rodièù.
Akce, které nás èekají v novém školním
roce, budou podrobnìji uveøejnìny ve zpravodaji a na webových stránkách školy.
Opìt si pøeji, aby byla v tomto školním
roce komunikace mezi školou a rodièi zas o
kousek lepší, vdy jde o „naše“ dìti.
Pøeji všem ákùm úspìšný vstup do školního roku, svým kolegùm, spolupracovníkùm dobré nervy a rodièùm trpìlivost se
svými ratolestmi.
František Felner,
øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice
více na www.zshanusovice.cz
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Pøijmeme
nováèky,
chlapce i dìvèata!
Váení rodièe, ahoj, kamaráde, kamarádko,
jmenuji se Miloslav Pecho a jsem vedoucím klubu mládee Salix-SK Hanušovice, který se z organizaèních dùvodù slouèil s klubem
Dìti slunce Kunovice. Dále tedy vystupujeme pod spoleèným názvem
Dìti slunce. Naši èinnost zastøešuje dìtská organizace s celostátní pùsobností DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi.
V našem klubu hrajeme rùzné hry, lovíme foglarovské bobøíky a plníme odborné zkoušky pøimìøené vìku dìtí (pochodové znaèky, uzly,
morseovku, základy táboøení aj.).
Poøádáme pùldenní a jednodenní výpravy. S dìtmi od osmi let jezdíme té na víkendové srazy s jinými oddíly a o prázdninách dle moností
na letní tábory. Dìti jsou podle vìku a poètu rozdìleny do druin.
Èlenský pøíspìvek na kalendáøní rok èiní 350,- Kè na èlena. Pravidelné schùzky se konají v pracovním týdnu v klubovnì v ulici Dukelská, vedle domu èp. 112 v Hanušovicích, èas upøesníme. Na schùzku si
prosím berte s sebou pøezùvky, psací potøeby a poznámkový blok, prùkazku zdravotní pojišovny.
Bliší informace o nás mùete také získat u pana øeditele ZŠ nebo
u paní starostky Hanušovic.

Podìkování
V sobotu 18. srpna uspoøádala restaurace Lidový dùm
v Hanušovicích zábavné odpoledne pro dìti. Akci
jsme s vnuky navštívili a byli jsme velmi nadšeni a

Rodièe a jejich dìti srdeènì zve vedoucí klubu M. Pecho.

dìti spokojené. Chtìli bychom proto vyjádøit dík

První schùzka pro dìti: sobota 6. 9. 2012 10.00-12.00 hod.
Druhá schùzka pro dìti: støeda 12. 9. 2012 15.00-17.45 hod.

všem, kteøí se podíleli na organizaci celé akce.

Schùzka pro rodièe:
6. 9. 2012 od 15.00 – dùleité informace asi na 2,5 hod.

Zápecovi a Lanèovi

Pátý rok cvièení TAJ-ÈI v Hanušovicích
Dùm kultury v Hanušovicích pøipravil ve spolupráci s DDM Vila Doris Šumperk další, ji pátý roèník cvièení Taj-èi, které bude
tradiènì probíhat kadý ètvrtek od 17.30 do 19.00 hodin v sále Domu kultury v Hanušovicích, a to od prvního øíjnového týdne 2012
a do konce kvìtna 2013. I tentokrát je cvièení urèeno pro úplné zaèáteèníky, kdy bude postupnì bìhem roku probrána základní sestava 24 prvkù stylu JANG a navíc tentokráte trenér pøipravil speciální sestavu Støedu, která obsahuje výbìr nejatraktivnìjších cvikù z rùzných sestav. Cvièení vede zkušený trenér II. tøídy Jaroslav Voráè ze Šumperka (www.javorac.com), který je èlenem Èeského
centra tradièních èínských cvièení Praha (www.wudang.cz) a má i praxi cvièení v klášteøe v Èínì.
Tajèi je pùvodnì tajné bojové umìní, které se pøedávalo po staletí jen osobnì z mistra na áka. Dnes je toto tradièní èínské cvièení,
pøi kterém se pomalými koordinovanými pohyby dosahuje zlepšení zdravotního stavu a psychické pohody, dostupné všem a je stále
populárnìjší i v Evropì a pøedevším v USA. Kromì zlepšení pohybového ústrojí má cvièení tajèi blahodárný vliv zejména na obìhový systém a aktivací ivotní energie èchi pùsobí na harmonizaci èinnosti vnitøních orgánù. Cvièení je té dobré na zmírnìní èi odstranìní následkù stresu, který je pøíèinou tzv. civilizaèních onemocnìní.
Toto nenároèné cvièení je vhodné pro kadého od 12 do 99 let. Chce to jen odhodlání nìco udìlat pro své zdraví a pevnou vùli se
jednou za týden odpoutat od poèítaèe èi televize. Pro ty, kteøí váhají, je zde monost zúèastnit se prvních tøí lekcí a pokud Vám cvièení bude vyhovovat, mohou teprve pak uhradit cenu kursu. Mimochodem, ta je, i díky vstøícnosti orgánù mìstské samosprávy, oproti
jiným obdobným kursùm velmi pøíznivá. Z dùvodu kapacity sálu Domu kultury je však potøebné se pøedem nahlásit u paní Vlasty
Halfarové, tel. 737 884 650, e-mail: halfar.v@seznam.cz. Tajèi není o inteligenci, sestavy se dají zvládnout pouze praktickým cvièením. Chce to tedy jen na kurzy pravidelnì docházet, cvièit a pak jen s údivem pozorovat, jak se Vaše zdraví a celkovì i ivot mìní
k lepšímu.
Vlasta Halfarová, Taj-èi Hanušovice
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Váení spoluobèané,
oslovuji Vás jako pøedseda obèanského sdruení Filmová spoleènost Orfilm. Dovolte mi úvodem pøedstavit dosavadní èinnost
našeho sdruení. Jsme obèanské sdruení, vzniklé, mimo jiné, s cílem tvoøit regionální filmová, fotografická a multimediální díla.
Cílem sdruení je rovnì pøispìt svojí èinností a tvorbou k rozvoji a propagaci regionu èesko-polského pohranièí. Tolik výòatek
z našich stanov.
Z naší dosavadní èinnosti lze zmínit podíl našich èlenù (spoleènì s obèanským sdruením Spolek pøátel vzduchoplavby Letohrad) na poøádání filmového festivalu Mít køídla v obci Dolní Dobrouè nebo úèast s vlastní tvorbou na nìkolika celostátních akcích
v uplynulých letech. Z naší tvorby lze zmínit dokumentární film s názvem „Havárie 2010“ o cvièení druhosledových jednotek IZS
v Ústí nad Orlicí. Nejnovìjším dílem produkce Orfilmu je dokument „Lanovka 2011“ o cvièení IZS, které uspoøádal Pardubický
kraj dne 25. 5. 2011 ve Skiareálu Buková Hora.
V poslední dobì, jak se zlepšuje dostupnost technologií k výrobì filmù, má hodnì lidí videokameru a hodnì z nich se vìnuje støíhání videa. Ne kadý natáèí jen události rodinné, urèitì existuje mnoho zábìrù ze ivota mìsta èi vesnice v našem okolí, se kterými
by se jejich tvùrci rádi pochlubili i ostatním. Rádi bychom proto dne 10. listopadu 2012 v 15.00 hodin uspoøádali v sále Kina v Jablonném nad Orlicí pøehlídku filmù s regionální tematikou „Orfilm Fest 2012“.
Pøehlídka bude sestávat z filmù o historii i souèasnosti regionu pod Orlickými horami a dále ze soutìe filmù z regionu, „regionálních filmù“, které budou doplnìny dalším kulturním programem. Vyzýváme autory amatérských snímkù èi filmù, aby zváili
svoji úèast a pøipravili své vlastní dílo.
Podmínky úèasti v soutìi:
• region – Orlické hory, èesko-polské pomezí, pøiblinì okresy Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Knìnou, Náchod, Šumperk, Svitavy; dílo by mìlo mít vztah k tomuto regionu – autor, téma
• film – amatérský film, doporuèená délka maximálnì 20 minut, dokument, hraný, reportá ...
• téma – kultura, sport, osobnost, historie, pøíroda, spoleènost, zájmová èinnost, spolky ...
• formát obrazu – libovolný (4:3, 16:9, ...)
• film na nosièi DVD v obalu, obojí viditelnì oznaèené názvem festivalu „ORFILM FEST 2012“, názvem filmu a celou adresou
autora, je moné zaslat do 31.10. 2012
• pøedat osobnì v Informaèním centru, námìstí 5. kvìtna è. p. 30, Jablonné nad Orlicí, 561 64
• zaslat na adresu Mgr. Miloš Štìpán, Na Vyhlídce 588, Jablonné nad Orlicí
Bliší informace, ukázka z naší tvorby a podmínky úèasti v soutìi jsou zveøejnìny rovnì na internetových stránkách našeho
obèanského sdruení Orfilm – www.orfilm.eu. Festival se koná za podpory mìsta Jablonné nad Orlicí.
za obèanské sdruení Filmová spoleènost Orfilm Miloš Štìpán

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice

Krátce pøed veèeøí jsme stihli ještì zahrát házení kamenù ke
krouku a Na skrytý kamínek.
Po veèeøi následovaly dvì nesoutìní hry na procvièování
vzájemné spolupráce. Potom jsme v pøedstihu oslavili Ondrovy
narozeniny. Zahráli jsme si stolní hru Závody na papírové drá-

Kamenní jezdci

ze, po setmìní vyvrcholil program Bojem o plameny svíèek.
Druhý den následovalo ji balení, úklid a vyhodnocení akce.

Duha, Dìti slunce Hanušovice, tábornický klub uspoøádal po

V mladší vìkové kategorii vyhrála Terezka, v kategorii starších

mnoha pøípravných pracích pro dìti o víkendu 11.-12. 8. 2012

Ondra. Blahopøejeme! Ovšem zase platilo – vyhráli všichni,

akci Kamenní jezdci na chatì za Bohdíkovem.

kdo se zúèastnili! Protoe záitkù byla spousta a všichni mají na

Po ubytování následovala seznamovací hra a vyvolávaná Zachy smeták. Pozdìji se úèastníci akce dozvìdìli zajímavost ze
ivota mravencù, kteøí se stali hlavním motivem akce.

co vzpomínat.

Následovaly soutìe Hledání mravenèích hnízd, Boj mravencù s vetøelci, po svaèinì hledali „mravenci“ v lese další potravu a pøi støetu s protivníky bojovali o (papírové) ivoty.
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Duha, Dìti slunce Hanušovice dìkuje za spolupráci: kamarádùm Miloši Gronychovi, Silvestru Salajovi, panu Vyroubalovi
a panu Zdráhalovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Statek Ptaèí kámen ve lebu

nabízí jehòata ke spásání i na poráku
(poráka moná). Objednávky a informace

Autoškola

na tel. 606 399 833.

Nabízím k odprodeji vybavenou

prodejnu
novin, tabáku, obèerstvení a drobných pøedmìtù
v pronájmu na nádraí ÈD v Hanušovicích.
Tel. 605 943 968

Staré Mìsto
Pavel Franìk

NAŠE SLUBY PRO VAŠE ZDRAVÍ
Provádíme léèbu svìtelnou terapií
(postiení pohybového aparátu,
koní, zubní, gynekologické atd.).
Masáe speciálním pøístrojem.
NIKAM NEMUSÍTE, PØIJEDEME ZA VÁMI!
Objednávky na tel.: 774749950

Výuka ØP skupiny B
Školení øidièù
- referentské
- profesní

Hledám podnájem garáe,
i jen na zimu od listopadu 2012 do dubna 2013.
Ulice Školní, proti èalounictví, Sportovní,
za zdravotním støediskem, Hlavní,
u viaduktu nebo i za domovem seniorù.
Cena dohodou.
Pøípadné nabídky a informace na tel.: 737 178 513.
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Monost i na splátky.
Tel.: 776 845 673
HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2012

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
Provedu veškeré

ZEDNICKÉ PRÁCE,
cena dohodou, i rekonstrukce komínù.
Tel.: 732 487 291

Email: Mirek.Han@seznam.cz

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 záøí 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Kristina Kunaková,
Filoména Navrátilová, Zdeòka
Kobzová, Boena Dobešová,
Helena Jeøábková, Darina
Záhorová a Anna Vafková;
pánové František Vanický,
František Pavelka, Petr
Štefanec, Josef Polách, Jiøí
Kovalèík, Oldøich Indra,
František Troják, Vojtìch
Švécar a Miloš Zahradský.
Blahopøejeme!

Blahopøání
Dne 20. 9. 2012 oslaví naše milovaná babièka,
paní Filoména Navrátilová
své krásné 85. narozeniny.
Pevné zdraví, štìstí a pohodu Ti pøejí synové a dcera
s rodinami, vnouèata a pravnouèata.

Tak jako krásný sen, pøichází Tvùj Velký den.
Dne 29. 9. 2012
Boenka Dobešová
sedmdesátiny slaví – hodnì štìstí,
hodnì zdraví, a ji ivot stále baví!
A den co den si uívá,
a ze ivota radost má
a starosti nemívá,
to jí ze srdce pøeje celá její rodina!

Blahopøání
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
Nejvìtší láska na svìtì zemøela,
kdy víèka Tvá navdy se zavøela.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi il,
za vše Ti dìkujem, hodný jsi byl.

Dne 15. 9. 2012 oslaví zlatou svatbu
naši rodièe
Zdenìk a Boenka Dobešovi
z Hanušovic.
A to slyší celý svìt,
e jsou spolu 50 let.
Pøejeme do dalších spoleèných let
hlavnì zdraví.
To vše pøeje syn Zdenìk a dcery Ivana
a Eva s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 3. záøí 2012 uplynulo 5 let, co nás navdy
opustil náš manel, tatínek, bratr a dìdeèek,
pan Jaroslav Jelínek.
S láskou vzpomíná manelka Jana s rodinou.

Dne 31. srpna 2012 jsme vzpomnìli
13. smutné výroèí úmrtí našeho
manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jana Jurdièe.

Vzpomínka
Tìko se s Tebou louèilo, tìké bez Tebe ít,
vzpomínka smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále, tatínku, budeme mít...
Dne 16. 9. 2012 vzpomeneme druhé smutné
výroèí úmrtí našeho manela, tatínka, dìdeèka, pradìdeèka,
pana Rudolfa Navrátila.
Dne 29. 11. 2012 vzpomeneme
jeho nedoité 85. narozeniny.

S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manelka, synové
a dcera s rodinami.
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Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají manelka, synové a dcera s rodinami, vnouèata a pravnouèata

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Dnes zavítáme do Irska a podíváme se na zajímavé místo,
nacházející se asi 50 kilometrù od Dublinu.

Nìkteré kameny jsou zdobeny rùznými geometrickými vzory.
Proè jsou tyto vzory nìkdy viditelné a jindy otoèeny a tím ukryté?
V jiném bodì je více jasnosti. Hlavní archeolog prof. O´Kelly pou-

Mui, kteøí odkryli Newgrange v roce 1699 pøi hledání staveb-

kázal na to, e hrob je konstruován tak, aby svìtlo vycházejícího

ního materiálu, oznaèili svùj nález jako jeskyni. Byla pøipsána

slunce v dobì zimního slunovratu padalo na podélnou stranu

Keltùm a povaována za pohøebištì králù z Tary, které údajnì

chodby a do hrobky. A u tehdy, kdy byl Newgrande budován,

vzniklo v prvních letech po Kristu. Po pozdìjším pátrání bylo

svítilo svìtlo na jeden jediný kámen na konci hrobky. Vchod byl

upøesnìno, e se vlastnì jedná o megalitickou chodbovou hrob-

pùvodnì zakryt kamenem. Avšak peèlivì zkonstruovaná škvíra

ku z poloviny tøetího tisíciletí pøed naším letopoètem a je tedy

v pøíkrovu umoòuje, aby sluneèní svìtlo proniklo. Pøipomínám,

mnohem starší ne Mykénské kultura a egyptské pyramidy. Po-

e tento efekt lze pozorovat jen v dobì zimního slunovratu. Nìco

drobným prùzkumem bývalé hrobky vládnoucích Boynù se uká-

podobného je známo i o pohøebišti na Orknejských ostrovech.

zalo, jak rozvinutá byla tehdejší spoleènost v mladší dobì

Doba jeho vzniku je asi 2 700 let pøed Kr., ale tam hrob ozaøuje

kamenné v údolí øeky Boyne.

zapadající slunce pøi jarním slunovratu.

Do hrobky se vchází chodbou 16,7 metrù dlouhou 0,9 m širo-

Proto i dnešní vìdci asnou nad tím, jak vyspìlí byli lidé pøed

kou a 1,5 m vysokou, která je orámovaná a støeená velkými

necelými 5 000 lety. Udivuje je, jak dokázali vypoèítat bez jakých-

monolity. Hrobka a chodba jsou zakryty kamenným návrším,

koliv pomùcek pohyby planet, Slunce a Mìsíce a dokázali posta-

které se sestává odhadem z 200 000 tun volnì loených kame-

vit hrobky, které byli osvìtlovány v urèité dobì jejich svitem.

nù. Celá stavba byla peèlivì izolována proti prùniku vody a ob-

Význam slunce zde také podporuje teorii, která je odvozová-

klopena kruhem vzpøímenì postavených balvanù. Dodnes je

na z rané irské literatury. Pohøebištì je uvádìno do spojitosti

kolem této stavby mnoho nezodpovìdìných otázek. Proè byly v

s nadpøirozenými bytostmi, zvláštì s „bohem dobra“ jménem

tak peèlivì vybudovaném hrobì pøechovávány pozùstatky pou-

Dagda, který byl uctíván jako bùh slunce.
-hp

ze pìti lidí? Jak dlouho stavba trvala a kolik lidí se na ní podílelo?

Toulky po okolí

tedy Èesnekový dùm, slouící v dané dobì jako pastevecké
obydlí.V okolí chaty, která po pøestavbì zaèala slouit turistùm,
se krávy pásly zhruba do konce druhé svìtové války.

O historii horské chaty Švýcárna, leící na známé turistické
trase z Èervenohorského sedla na Pradìd, jsme si ji v minulosti
povídali. Dnes vás ale seznámím se zvláštností, která se na toto
oblíbené místo v Jeseníkách po témìø 70 letech vrátila.

Druhým dùvodem, proè se tu dobytek pase, je znovuobnovení klasického sloení tamních horských luk. Poté, co pøed zhruba 70 lety pøestali pastevci do této lokality vyhánìt svá stáda, se
toti postupnì zmìnil i pomìr jednotlivých druhù rostlin. Dnes
si více prostoru nárokují plevelné druhy a naopak ty vzácnìjší
jsou jimi utlaèované. Podle odborníkù by se tento pomìr mìl pøi
pravidelném spásání obrátit ve prospìch tìch vzácnìjších.
Ochranáøi vìøí, e znovuzrození tradièního zpùsobu hospodaøení na horských loukách pomùe spontánnímu návratu tøeba
èesneku sibiøského nebo nìkterých druhù horských orchidejí.
První výsledky by mìli být patrné za 3 a 5 rokù. Záleí také na
poètu zvíøat a jejich apetitu, tedy na tom, které rostliny si oblíbí
a které jim nebudou chutnat.

Tou zvláštností jsou tøi rezavì zbarvené dospìlé krávy a tøi
telata, která se teï pasou v okolí chaty v Národní pøírodní rezervaci Pradìd. Jde o odolné stádeèko skotského náhorního skotu
Highland Casttle. Ten je pro svùj pùvod odvozený od keltského
dobytka z oblasti severozápadní Skotské vysoèiny vhodný pro
pastvu v podobné lokalitì. S pomocí odborníkù bylo vybráno
plemeno, které je pøes dvì stì let nešlechtìné a lidé v naší republice se na nìj chodili a ještì chodí dívat do zoologické zahrady.
Ptáte se, proè tu ten dobytek je? Ze dvou dùvodù. Tím prvním je fakt, e v roce 1829 zde nechal kníe Alois Josef II.
z Lichtenštejna postavit salaš. Uíval ji i švýcarský baèa Johan
Aegerter. Právì od jeho rodné zemì je odvozený název chaty.
Louky v jejím okolí byly k pastvì vhodné, protoe byly dobøe
pøístupné z Èesnekového dolu a byl tam i vydatný zdroj vody.
Dlouho pøedtím u na mapì losinského panství z roku 1736 byl
na místì dnešní Švýcárny zaznaèený takzvaný Knoblochhaus,
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Nasazení tìchto „nevšednì vyhlíejících zvíøat se svìtlou
ofinou“, jak se jim jinde v Evropì øíká, se zdaøilo i na jiných
horských pastvinách v sousedních zemích. Proto organizátoøi
akce na obnovu horských luk vìøí, e pokud vše pùjde tak, jak si
naplánovali, objeví se stáda i na dalších vyhlédnutých místech
Jeseníkù, kde se v minulosti dobytek pásl.
-hp
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Podìkování
V pátek 17. a v nedìli 19. srpna probìhl v areálu Hostince na Rychtì ji
druhý roèník mezinárodního setkání
flašinetáøù. Úasný výkon pøedvedli
flašinetáøi z Èeské republiky, Francie,
Nìmecka, Švýcarska, Slovinska a Polska. Setkání doprovázelo v pátek vystoupení bøišních taneènic, pøehlídka
historických vozidel a ivá hudba.
Mìsto Hanušovice dìkuje manelùm
Pecháèkovým za organizaci této neobvyklé, ale zajímavé kulturní akce a Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice za
vìnování upomínkových pøedmìtù.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Podìkování

Senioøi a Dùm kultury Hanušovice za podpory mìsta
Hanušovice uspoøádali ve
druhé polovinì mìsíce srpna
výstavu fotografií „Jeseníky
oèima Ivo Netopila“. Série fotografií zobrazujících krásy
Jeseníkù byla doplnìna døevìnými sochami místního øezbáøe pana Jaroslava Pecháèka.
Na slavnostní zahájení výstavy dorazilo nìkolik desítek
návštìvníkù, vèetnì známého
Výstava fotografií „Jeseníky oèima Ivo Netopila“
fotografa pana Antonína
Øíhy. Mìsto Hanušovice dìkuje paní Danì Urbanové,
panu Janu Šimkovi a všem seniorùm, kteøí se podíleli na organizaci a prùbìhu výstavy a
tìší se na další spolupráci pøi organizaci kulturních akcí podobného rázu. - mú

Naše zdraví (6)

Mezi další netradièní léèebné metody patøí pro nás nezasvìcené
témìø neznámé homeopatické metody – kineziologie a urinoterapie.
Kineziologové vìøí, e všechny tìlesné i duševní problémy jsou
zpùsobeny poruchou proudìní energie mezi orgány vèetnì mozku a
svalstva. Pokud energie pøestane proudit vlivem nìjakého negativního záitku, pak dojde k oslabení pøíslušného svalu. Pøíèinu choroby
pak lze objevit svalovým testem. Domnívají se, e kdy èinnost svalstva øídí mozek, je mu mono poloit jakoukoliv otázku a odpovìï
bude patrná ze zmìny svalového napìtí. Stresové situace mohou
podle této teorie zablokovat a odpojit a 75 procent mozku. Mozek je
jako poèítaè a zaznamenává všechny naše zkušenosti od poèetí po
souèasnost vèetnì stresujících èi nepøíjemných záitkù.
Èeská lékaøská komora potvrzuje, e kineziologie je jedna z psychoterapeutických metod, která mùe pomoci nìkterým pacientùm,
jejich obtíe mají psychickou, a nikoliv somatickou pøíèinu. Je však
nutné vylouèit organickou pøíèinu jejich obtíí, aby nemohlo dojít
k zanedbání tøeba i závaného onemocnìní.
Zastánci této metody tvrdí, e vìtšina nemocí je psychopatického
pùvodu. K tomuto názoru se pøiklání i klasická medicína. Dùleité je
pro èlovìka si uvìdomit, e kdy strádá po psychické stránce, tìlo vyvolává nìjakou reakci, aby majitele upozornilo, e není nìco v poøádku. A v tom právì lékaøùm tato metoda pomáhá pøi odhalování pøíèin
nemoci.
Urinoterapie. Upozoròuji slabší povahy, aby dále ve ètení nepokraèovaly, nebo se jedná o témìø morbidní „léèebnou metodu“.
Urinoterapie je vlastnì léèení pomocí konzumace moèi. I kdy se
to nezdá, podle zastáncù této metody se jedná o starou vyzkoušenou
metodu dosud velmi rozšíøenou ve východoasijských státech. Moè
zde pouívají k prevenci, terapii, èištìní støev a dokonce i jako
zkrášlovací prostøedek. Teorie vychází z toho, e voda, která je hlavní
souèástí moèi, projde celým tìlem a je schopna uchovat ucelenou informaci o stavu organizmu. V moèi je tak zakódovaná nemoc a tím, e
ji tìlu vracíte, nutíte organizmus stále s ní bojovat. Tím jej posilujete.
Názor ÈLK je jednoznaèný. Tuto metodu absolutnì zavrhuje a tvrdí, e se jedná o totální absurditu.
Naopak nejvìtší propagátorka v ÈR paní Vilma Partyková na tuto
metodu nedá dopustit. Prý staèí ranní proplachování nosohltanu moèí
a vykloktání. Nosohltan je vstupní branou pro infekci do dýchacích
cest, která, kdy ji necháme rozjet, nás v nìkolika hodinách paralyzuje. Tak pár douškù moèi prý proèistí zaívací orgány, proèistí aludek
a støeva.
-hp
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Hanušovická obchodní, s. r. o.
Hlavní 116, 78833 Hanušovice
IÈO: 64617068

Opravíme
na co nemáte èas, chu, sílu èi náøadí…
kapající kohoutek, protékající toaletu,
vadnou kliku – zámek, el. zásuvku, svìtlo,
uvolnìná dvíøka, sestavíme nábytek,
pøipevníme lustr, vyklidíme – pøestìhujeme,
odvezeme starý elektrospotøebiè.

Uklidíme
po malíøích, po zednících, pravidelnì
uklidíme byt, chalupu èi spoleèné prostory.

Poseèeme
zahradu sekaèkou i køovinoøezem.

Pokácíme
strom, jak ze zemì, tak i z 12metrové
plošiny.

Pøivezeme
písky, štìrky, uhlí, døevo a do 5 tun.
Informace a objednávky
na tel. 776 646 633, 583 232 182
Hanušovická obchodní, s. r. o.,
servisní sluby pro domácnosti i bytové domy

www.hanusovice.info

www.ho.hanusovice.info
email: info@hanusovicka.cz
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Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ÈR
Krajská organizace Olomoucký kraj
Gen. Svobody 2800/68,
787 01 Šumperk

Rozpis
poradních dnù Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ÈR
se sídlem v Šumperku pro oblast Hanušovicka na rok 2012

Místo konání:
Kino Hanušovice – zasedaèka, Hlavní ulice, Hanušovice

Poradní den:
pátek od 16.30 do 18 hodin
Záøí 2012 - 21. 9.
Prosinec 2012 - 14. 12.

V tyto poradní dny bude pøítomen pracovník SNN v ÈR, pracovištì Šumperk poskytující informace z oblasti sociálnì právní, pracovnì právní problematiky obèanù se zdravotním
postiením (konzultace k vybraným pomùckám pro sluchovì a
tìlesnì postiené obèany – baterie do sluchadel, zesilovaèe, signalizace pro SP, vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace k bezbariérovým stavbám
dle vyhlášky 398/2009 Sb.
Mojmír Jankù, SNN v ÈR, Šumperk
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