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

Váení ètenáøi,

Základní umìlecká škola Šumperk,
poboèka Hanušovice
uvádí
hudebnì-literární poøad

Pohádky od Králického
Snìníku

Vánoce tu jsou, co by dup, pøíští èíslo
Hanušovických novin bude ji poslední
v tomto roce.
Pøispìjte prosím do tohoto vydání
svými sváteèními nápady, inspirací, recepty, i nápaditá fotografie s vánoèní tematikou mùe být zveøejnìna.
Své pøíspìvky posílejte elektronicky
na adresu:badalova@mu-hanusovice.cz nebo pøedejte na podatelnì MÚ
Hanušovice. Pøedem dìkujeme.
-redakce

ve ètvrtek 22. 11. 2012
v 18.00 hodin
v obøadní síni Mìstského úøadu v Hanušovicích
Srdeènì Vás zveme na setkání s paní Miluškou Bròákovou,
autorkou nové kníky pro dìti.
Kniha vyšla v loòském roce a je sbírkou pohádkových pøíbìhù odehrávajících se
v místní krajinì plné olšin, kterou autorka obraznì a pøíznaènì nazývá Olšovskou
zemí u pramene øeky Moravy.
Bìhem veèera se dozvíte, jak a proè kniha vznikla, a zároveò uslyšíte úryvky
jednotlivých pohádek dokreslené hudebním doprovodem v podání ákù základní
umìlecké školy.

Váení spoluobèané,
jak jistì víte, v minulém roce a v nìkterých oblastech k 30. 6. 2012 skonèilo televizní analogové vysílání. Z tohoto dùvodu, pøechodu na digitální vysílání, mi dovolte, abych Vás poádala o vyplnìní krátkého dotazníku, který se týká obèanù Hanušovic (mimo
místní èásti). Anketní lístek Vám bude doruèen na zaèátku listopadu do Vašich poštovních schránek. Dotazník prosím odevzdejte
na MÚ Hanušovice na podatelnu paní Badalové do 26. 11. 2012.
Ivana Vokurková, starostka mìsta Hanušovice

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu Sluko ulová.
Sbìr: pondìlí od 8:30 do 11:00 hod. Výdej: pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo nemusí být oznaèeno. Informace na tel. 603 579 163.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
46. jednání - 24. 9. 2012
- schválila program 46. zasedání RM dne 24. 9. 2012
- nevydala souhlasné stanovisko k ádosti o postoupení
práv a povinností k bytu na tøetí osobu v domì èp. 88, Hanušovice
- schválila pøedloený návrh na vyøazení knihovních fondù
z mìstské knihovny
- schválila dodatky k nájemním smlouvám o pronájmu bytových jednotek ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila ukonèení nájemní smlouvy o pronájmu pozemku pè. 1663, st. 299 v kú. Hanušovice
- schválila souhlas mìsta Hanušovice ke stavbì zahradního
domku na pozemku pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- schválilapronajmoutèástpozemku pè.1663 o výmìøe100 m2
- rozhodla neposkytnout úhradu výloh na základì ádosti o
odškodnìní
- schválila Dodatek è. 2 ke smlouvì s firmou SITACZ, a. s.
- rozhodla o pøidìlení bytu vel. 2+1 na ul. Hlavní 134, Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. st. 159/1, zastavìná plocha a nádvoøí v kú.
Hanušovice, na úøední desce mìsta Hanušovice
- rozhodla realizovat pøedloené návrhy na montání práce
na veøejném osvìtlení ve Vysokých ibøidovicích a v Hanušovicích
- schválila pouívání znaku mìsta Hanušovice v logotypu a
materiálech H.O., s. r. o.
- schválila zapracování pøedloených návrhù IV. rozpoètových zmìn do období úèetní uzávìrky 9/2012
- schválila smlouvu o zprostøedkování poøadu – „MIKULÁŠOVÁNÍ 2012“ v DK Hanušovice dne 8. 12. 2012
- schválila smlouvu o vystoupení umìleckého divadelního
souboru s pøedstavením „Zmýlená platí“, které se uskuteèní
dne 7. 12. 2012 v DK Hanušovice
- schválila ádost o bezplatný pronájem DK Hanušovice
obèanskému sdruení na akce dne 20. 10., 10. 11. a 1. 12. 2012
- schválila zvýšení celkového poètu zamìstnancù mìsta
Hanušovice zaøazených do MÚ Hanušovice z 19 na 20 od 1. 1.
2013
- schválila vyhlásit výbìrové øízení na vedoucího Ekonomického oddìlení MÚ
- schválila souhlas mìsta Hanušovice ke stavbì rodinného
domu na pozemcích pè. 816 a 856/20 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pøepsání nájemní smlouvy na byt

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
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- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí poadavek firmy HZ Ostrava
- vzala na vìdomí protokol o výsledku z veøejnoprávní kontroly v MK Hanušovice
- vzala na vìdomí smlouvu o koupi vozu zn. Škoda Yetti Active
- vzala na vìdomí návrh OZV è. 3/2012 o místním poplatku za
provoz systému komunálního odpadu
- vzala na vìdomí opatøení pøi pronajímání školní stravovny
k soukromým úèelùm v období prohibice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

47. jednání - 8. 10. 2012
- schválila program 47. jednání RM dne 8. 10. 2012
- schválila smìrnici è. 7/2012 – aplikace reálné hodnoty u majetku urèeného k prodeji
- zamítla ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku
- vyslovila souhlas s navreným dopravním znaèením v rámci
pøejezdù v km 7,623 a v km 71,018
- schválila podepsat Smlouvu o bezúplatném pøevodu nemovitosti – pozemku pè. 1627/2 v kú. Hanušovice do vlastnictví mìsta
Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. st. 377/3; 2069/1;
2067/1 a 2068 v kú. Hanušovice od 1. 11. 2012
- schválila výmìnu bytù
- rozhodla nepøijmout nabídku cenu elektøiny ze strany ÈEZ
prodej, s. r. o. Zábøeh
- rozhodla vystavit objednávku na produkci hudební skupiny
na 10. Ples mìsta Hanušovice
- schválila Smlouvu o dílo na dodávku a montá herních prvkù
- schválila zajištìní ozvuèení koncertu BONEY M v DK Hanušovice dne 24. 10. 2012
- schválila pronájem DK Hanušovice na cvièení zumby od
2. 10. 2012 do 30. 6. 2013
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí usnesení o zastavení vodoprávního øízení
z MÚ Šumperk
- vzala na vìdomí zápisy Finanèního výboru Zastupitelstva
mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí sdìlení H.O., s. r. o. o uvolnìní bytu
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Poradní den:
pátek od 16.30 do 18 hodin, prosinec 2012 - 14. 12.
V tento poradní den 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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Den èeské státnosti
Konfederace politických vìzòù ÈR poøádala pod záštitou prezidenta republiky ve Španìlském sále Praského hradu dne 18. øíjna
2012 slavnostní setkání k oslavì Dne èeské státnosti. Na tomto setkání bylo øada významných hostù z veøejného a politického ivota. Po pøednesené zdravici pøedsedkynì KPV ÈR se ujal slova pan prezident a v krátkém projevu vyzdvihl význam Dne èeské státnosti - 28. 9. - sv. Václava a podìkoval všem zúèastnìným za jejich èinnost a pøipomenutí jejich odkazu pro souèasnou dobu. Poté
následovala promluva praského kardinála. Setkání bylo doprovázeno hudbou autorù - Mozart, Händel, Dvoøák, Smetana, Eben. Z
Hanušovic se tohoto slavnostního setkání zúèastnil pan Jan
Jankù se zástupci mìsta Hanušovice - starostkou Ivanou
Vokurkovou a Františkem Felnerem.
-mú

Pozvánka ZŠ a MŠ Hanušovice
Zveme Vás na tradièní setkání rodièù vycházejících ákù se zástupci støedních škol a uèiliš Olomouckého kraje, které se uskuteèní ve ètvrtek 15. listopadu 2012 v 17 hod. v budovì Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích – odborná uèebna VV – 2.
patro.
Na setkání s Vámi se tìší Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Naše zdraví (8)
Mezi moderní disciplíny fytoterapie patøí gemmoterapie. Jejím hlavním principem je vyuití zárodeèních tkání – pupenù, koøínkù, mladých listù èi výhonkù (letorostù). Jak zjistil v r. 1952 belgický lékaø Paul Henry na základì mnoství pokusù s rostlinnými
látkami, v pupenech mají rostliny uschován nejcennìjší genetický materiál, urèený k jejich dalšímu rùstu. Pupen (latinsky gemmon) obsahuje hormony, enzymy, stopové prvky, vitamíny a další látky, kterých má zejména pøi onemocnìní lidské tìlo nedostatek. Dr. Henry po odzkoušení výtakù z pupenù došel k závìru, e jejich úèinky jsou pøíliš silné, a proto sérum øedil podle
jednotlivých pacientù. Výhodou gemmoterapie je, e ji lze kombinovat i s jinými léèebnými procesy.
V naší republice se touto léèebnou metodou zabývali Josef Zentrich a Jiøí Janèa. O této metodì u nás poprvé referovali v médiích a vydali i nìkolik léèebných pøíruèek. V r. 1998 zaèala gemmoterapeutika vyrábìt v ÈR Jarmila Podhorná. Autorka tìchto bylinných kúr doporuèuje na zaèátku nejprve organizmus oèistit podáním tvz. drenáního prostøedku. Nejèastìji pouívaná tinktura
z bøezových pupenù má celkovì oèistný úèinek a podporuje èinnost jater a slinivky. Tím dojde k odbourání a vyplavení toxických
látek z tìla. Poté navazují léèebné kúry, indikované podle druhu nemoci. Podle ní mùeme tuhle metodu pouít u kadé nemoci a
dokonce i u nejasné pøíèiny onemocnìní. Pùsobí toti bez vedlejších úèinkù a umoòuje èištìní tìla pøirozenou cestou. Navíc se
zlepšuje i imunita a funkce centrální nervové soustavy. Tìlo se té bìhem léèebné kúry omladí a posílí.
„Produkty“ dnešní uspìchané civilizace, jako jsou dlouhotrvající stres a deprese, jsou hlavními pøíèinami bolestí hlavy a poruch
nervového systému. Lidé s tìmito problémy vìtšinou sáhnou po antidepresivech, ale ty mnohdy pùsobí jen krátkodobì a navíc se
mohou stát pøi dlouhodobém pouívání drogou. I v tomto problému nám mùe gemmoterapie pomoci. Pomocí tinktur z pupenù
rostlin a tinktur bylinných, je jsou èistì pøírodní prostøedky, nás zbavuje všeho škodlivého a navíc pùsobí blahodárnì na celý organizmus.
Ale pozor, i zde platí stará pravda. To, co mùe pomoci jednomu, nemusí nutnì i druhému.
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Nejlevnìjší varianta, jak ušetøit na energiích:

„Zmìòte jejich dodavatele.“
Na rozdíl od jiných zpùsobù šetøení nákladù na energie, jako
jsou zateplení, výmìna oken, spotøebièù a podobnì,
zákazník nenese pøi zmìnì dodavatele ádné náklady.
Spoleènost Max-call, s. r. o. dlouhodobì monitoruje dìní na
èeském energetickém trhu, naši poradci jsou odbornì
vyškoleni a pøipraveni Vám nabídnout své sluby.

Prodám dvì vrchní matrace,
zánovní zn. Wellpur Gold T65
(pamìová pìna) 85x195 cm, výška 8 cm.
PC 2 500,- Kè za kus, nyní 1 500,- Kè.
Tel.: 739 048 426.

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

Sídlo firmy:
Max-call, s. r. o.
Tø. A. Kašpara 914
789 61 Bludov
Kontakt na tel. è.: 724 173 880,
paní S. Skoumalová.

HLEDÁM PRONÁJEM GARÁE v Hanušovicích,
nejlépe na ulici Školní, mono i jinde.
Nabídky a informace: 776 395 231

Autoškola
Staré Mìsto
Pavel Franìk

Sháním rodinný dùm v Hanušovicích a okolí.

Výuka ØP skupiny B
Školení øidièù

Vesnice nevadí. Tel.: 734 255 150

referentské, profesní

Koupím malý byt v blízkosti centra v Hanušovicích.
Tel.: 734 622 739
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Pokud nejste spokojeni se svým souèasným dodavatelem
elektøiny a plynu, pøípadnì pokud Vás zajímá, zda by se
na Vašich dodávkách dalo ušetøit, neváhejte nás
kontaktovat.

podatelna@mu-hanusovice.cz

Monost i na splátky.
Tel.: 776 845 673
HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2012

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
Pro pojišovací kanceláø na Zábøesko, Šumpersko hledáme

schopné a samostatné obchodníky
na pozici pojišovacího poradce.
Oèekáváme aktivní pøístup k práci, spolehlivost, práci na L.
Nabízíme volnou pracovní dobu. Vzdìlání nerozhoduje.
Pavel Lenhart, tel. 602 515 666.

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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Podìkování

Jubilea

Dìkujeme všem, kteøí se podíleli dne 20.10. 2012 na øemeslné dílnièce - „lampiónové hraní“ - velký dík patøí zvláš Hance Olejníkové.

V mìsíci listopadu 2012
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi

paní Rùena Rámertová, Marie
Köhlerová, Vìra Zbranková,
Cecílie Voráèová, Jana Vrbová,
Marie Kubíèková, Marie
Nantlová, Jana Mrázková, Irena
Pospíšilová, Katarína Pokorná,
Anna Bartošová, Ludmila
Vaòová, Helena Hlaváèová,
Jarmila Trnková, Jana
Hübnerová a Marie Chromková;
pánové Jan Kadlec, Antonín
Havlín, Jaroslav Mrázek, Zdenìk
Hamšík, Milan Prokop,
Dobroslav Procházka, Eduard
Halady a Ivo Pazdera.
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

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

Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc záøí 2012
Bohuel stejnì jako vloni, i letos se nepodaøilo rozjet naši èinnost na plné obrátky
ji od poèátku záøí. Pøitom bylo moné navázat na mnoho akcí z letních prázdnin,
jene rodièe náš klub nepodpoøili a dìti nepustili. Škoda, nebo v záøí ještì bývá pìkné
poèasí.
Na poèátku mìsíce jsme tedy uskuteènili pouze generální úklid klubovny, poradu a
kontrolu inventáøe.
Teprve 25. záøí probìhla schùzka s úvodní historií našeho klubu a s mnoha pohybovými hrami – Výmìna míst, Na èarodìjnické kolo, Škorbet, Hlava nebo lev atd.
Volno pøi státním svátku v pátek 28. 9. jsme vyuili pro výpravu na klubové táboøištì. Nováèky jsme pøi cestì tam i zpìt vedli se šátky na oèích, co je naše tradice, zároveò si dìti alespoò èásteènì uvìdomí, jak tìký ivot mají slepci. Pøed vytvoøením
uhlíkù na ohništi si chlapci zahráli hry Boj o tyè a Na veverky a kunu. Potom si opékali
na ohništi v alobalu jablka, dále jsme na uhlících opékali ampiony s anglickou slaninou a klobásovým kabanosem. K tomu byl sendvièový chleba s tatarkou s pøíchutí „tisíc ostrovù“. Mòam, mòam!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ panu Felnerovi a kamarádu Silvestru Salajovi ml.

Váení rodièe,

pana Antonína Vylíèila.

podpoøte náš tábornický klub a umonìte svým dìtem proít s námi krásnì a smysluplnì jejich krátké období dìtství, veselé i dobrodruné chvíle, na které nikdy nezapomenou.
Náš klub má rùzné závazky vùèi ústøedí v Praze, vyplývající z našeho pestrého programu zamìøeného na pøírodu a táboøení. Plníme krátkodobé i dlouhodobé projekty a
cíle. Bez nováèkù v klubu je nelze realizovat, take je to i otázka existence našeho klubu. Nepromarnìte šanci pro své dìti a tím i pro náš klub Duha, Dìti slunce.
Naše klubovna se nachází na ulici Dukelská, v objektu se sedlovou støechou mezi
garáemi, klubová vitrínka je hned v prvním poli nalevo vedle pošty v Hanušovicích,
kde naleznete i informace o plánu èinnosti klubu na daný mìsíc.

S láskou vzpomíná dcera Jana
s rodinou.

Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínka
Dne 28. 11. 2012 uplyne 40 let od
úmrtí našeho otce,

Toulky po okolí
Nedaleko zámku Velké Losiny pøi cestì smìrem k árové se
nachází známý objekt, o kterém si dnes povíme.
Luxusní Wellness hotel Diana v nedávné dobì získal prestiní certifikát a stal se tak jedním z 346 zaøízení v naší republice, které mùe pouívat logo s oznaèením vysoké kvality èeské
kuchynì. Cílem projektu Czech Specials aneb Ochutnejte èeskou kuchyni, který vznikl ve spolupráci agentury Czech Tourism s asociací hotelù a restaurací ÈR, je zatraktivnit turistické
HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2012

destinace a pøedstavit je prostøednictvím kulináøských specialit
zahranièním i domácím návštìvníkùm. Podmínkou pro získání
certifikátu je nabídka jídel tradièní a moderní èeské kuchynì
vèetnì zdravé a lehké stravy, ale i napøíklad kvalita obsluhy a
stylové prostøedí.
Hotel má 54 pokojù s celkovou kapacitou 107 pevných
lùek. Restaurace je k dispozici po celý den a nabízí domácí i
zahranièní kuchyni, gurmánské akce a rùzné speciality. Její
souèástí je i letní terasa.
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme jedno krásné místo našich východních sousedù. Tím jsou slovenské láznì v Trenèianských Teplicích.

ani významní umìlci, malíøi, sochaøi, vìdci a básníci. Zdejší léèivou vodu vyzkoušeli i bratøi Èapkové.
Ani v posledních letech zájem osobností o místní léèivé pra-

Láznì leí uprostøed Stráovských vrchù, nedaleko historického mìsta Trenèín. První písemná zmínka o existenci zdejších
léèebných pramenù pochází ji z let 1247 a 1431. Lékaøem, který
první popsal jejich léèivou moc, byl v roce 1580 Thomas Jordanus z Klausenburgu. Zdejší láznì zaznamenaly vìtší rozmach
od roku 1594, kdy je koupil maïarský šlechtic Štefan Illésházy.
V majetku jeho rodiny zùstaly celých 241 let a po celou dobu byly
oblíbeným místem maïarské šlechty. V první polovinì 19. století
láznì odkoupil baron Juraj Sina, pùvodem Øek. Byl první, kdo
láznì zveleboval a vyuíval je na komerèním základì. Za jeho
éry se odehrála modernizace a výstavba nových bazénù, aby
láznì obstály v tvrdé konkurenci. Jeho potomci v této èinnosti pokraèovali a i za nich bylo postaveno mnoho nových objektù. Mezi

meny neupadá. S oblibou sem kadoroènì zajídí známý herec
Ladislav Chudík a jeho kolegynì Emília Vašáryová. No a kdy
jsme u hercù, nesmím se zapomenout zmínit o tom, e se ve
mìstì kadoroènì koná mezinárodní filmový festival Art Film
Fest. Ocenìní Hercova mise dostali letos napøíklad náš herec
Miroslav Donutil a Ben Kingsley. V minulosti festival navštívili,
prošli se po èerveném koberci a pøevzali nejvyšší ocenìní herecké hvìzdy Jean-Paul Belmondo, Catherine Denevueová, Sophia
Lorenová, Gina Lollobrigida, Annie Girardotová a další. Navíc si
všichni ocenìní na symbolickém Mostì slávy osobnì pøipevnili
tabulku s vlastním jménem. Nemusím ani zdùrazòovat, e se
proto Most slávy stal jednou z nejvìtších atrakcí lázní.
Skoro bych zapomnìl to nejdùleitìjší. Léèí se zde hlavnì or-

nejvýznamnìjší patøí budova tureckých lázní Hammam, dokon-

gány pohybového ústrojí a poruchy nervového systému. Okrajo-

èená v roce 1888. Svou vlastní kabinu zde mìla napøíklad i vnuè-

vì se zde zabývají i léèbou koních onemocnìní. Termální voda,

ka rakouského kancléøe Paulína Metternichová, pravidelná

èerpaná z pìti pramenù, má ideální teplotu od 37 do 40 stupòù

návštìvnice lázní. Láznì navštìvovaly pomazané hlavy mnoha

Celsia a její sloení s vysokým obsahem síry je podobné léèivé

evropských panovnických rodù, procedury místních lázní vy-

vodì z Mrtvého moøe.
-hp

zkoušel napøíklad císaø Leopold I., následník trùnu Rudolf
Habsburský, bulharský car Ferdinand I. Coburg. Nechybìli zde

Toulky po okolí
(dokonèení ze 6. strany)
Nechybí zde ani útulná kavárna v nejvyšším patøe hotelu.
Kromì luxusního ubytování a kvalitní kuchynì, za co zaplatíte
i pøíslušnì vysokou cenu, hotel nabízí i kvalitnì vybavené Wellness centrum. Je v nìm hotelový bazén s bazénovým chrlièem,
whirlpool, nìkolik druhù saun, vany s pøísadovými koupelemi a
masání pøístroje. Pro sportovnì zaloené návštìvníky tu nechybí høištì pro squash, pétanque, nìkolik stolù pro stolní tenis
a venku u hotelu høištì na volejbal a tenisové kurty. I dìti tu najdou mnoho zaøízení pro jejich kulturní a sportovní vyití. Mají
tu dobøe vybavený dìtský koutek a mini kino pouze pro nì.
Uvnitø i venku pøed hotelem mají vše pro sportovní vyití. Vedení hotelu té nabízí málo vídanou slubu – hlídání dìtí. Kdy
si potøebují rodièe od svých ratolestí „odpoèinout“, fundovaný
personál se o nì postará.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2012

Wellness hotel Diana, který se nachází na okraji lesa s nádherným výhledem na oboru, nedaleký rybník a høebeny Jeseníkù, se však mùe pyšnit i další atrakcí. Leí i v tìsné blízkosti
jedineèného projektu, a to obory Eco Park. Tu ocení zejména
rodiny s dìtmi, senioøi a hlavnì pøíznivci Hubertova cechu, tedy
myslivci. Souèástí prohlídky obory je zajímavý výklad zkušeného místního hajného, nechybí ani pozorování daòkù, muflonù, jelenù, srnèí zvìøe, divoèákù a malého stáda ovcí. Zájemci
hlavnì z øad dìtí se mohou pøímo zúèastnit i krmení zvìøe a
ovcí.
A e je o pobyt v tomto areálu velký zájem, svìdèí i pohled do
hotelové knihy. V posledních letech zde mìlo svá soustøedìní
nìkolik sportovních reprezentaèních výbìrù, pravidelnì se tu
hrají tenisové turnaje celebrit. Relaxovalo tady mnoho našich
kulturních a sportovních osobností. Mimo jiné tu byl Karel
Gott, Rychlý, Náhlovský, Bohdalová a témìø celá Amfora.
-hp
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