HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2012

èíslo 8

roèník 18

cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Zveme všechny na výstavu fotografií

Zveme malé i velké na

Jeseníky oèima Ivo Netopila,

31. Dìtský
filmový festival

která bude probíhat v Domì kultury v Hanušovicích
od 20. 8. do 31. 8. 2012, vdy pondìlí a pátek od 9 do 16 hod.
Pøijïte si pøipomenout krásy našeho regionu,
který jste si vybrali za svùj domov.

27.-30. 8. 2012
v kinì Mír Hanušovice
Více informací uvnitø novin

DOMOV PAPRSEK OLŠANY
poøádá v rámci
31. Dìtského filmového festivalu v pøísálí Domu kultury Hanušovice
Prezentaèní výstavu prací uivatelù Domova Paprsek Olšany
Otevøeno:
pondìlí 27. 8. 2012 a ètvrtek 30. 8. 2012, od 10:00 do 16:00 hodin
Ve ètvrtek 30. 8. 2012 od 10 hod. probìhne prodej vystavených prací.

Neuvìøitelné se stalo skuteèností
Èeská republika má díky Hanušováèku bronz
z ME ve speedmintonu
Chorvatské letovisko Poreè bylo dìjištìm letošního Mistrovství Evropy ve speedmintonu. Tøista hráèù a hráèek, vèetnì absolutní svìtové špièky, soupeøilo o 14 sad medailí. Èeskou republiku reprezentovalo celkem 5 hráèù a 3 hráèky. Své „elízko“ mìlo i
sdruení SPV Hanušováèek, které zastupoval Pavel Podvolecký.
První den byly na programu základní skupiny, ze kterých ti úspìšnìjší postoupili do
dalšího dne, kdy se ji hrálo systémem k.o. Ji v základních skupinách pøišla ÈR o zastoupení v mládenických kategoriích, jednoho hráèe v kategorii muù a velice pøekvapivì také o jedinou medailovou nadìji Janu Scholzovou z Pardubic. Našemu
zástupci se vùbec nevydaøil první zápas na mistrovství a s domácím favoritem turnaje a
souèasnì tøetím hráèem svìtového ebøíèku Damirem Ilièem prohrál po špatném výkonu 0:2. Dalším vítìzstvím ve skupinì, 2:0 nad nìmeckým reprezentantem, však svoji
další úèast na turnaji zachránil.
(pokraèování na 6 stranì)

ZAHRÁDKÁØI, POZOR!
V posledních letech se naši zahrádkáøi potýkali s velkým problémem. Zahrádky jim doslova zaplavilo velké
mnoství zrzavých slizkých plzákù.
Pøemnoili se a nièili doslova vše, na co
pøišli. Pìstitelé zkoušeli vše, aby se
tìchto nezvaných hostù zbavili. Nìkteøí
je sbírali a všemonými zpùsoby zabíjeli, jiní pouívali dostupné chemické pøípravky, jiní je jednoduše solili
obyèejnou kuchyòskou solí. Všechno
bylo marné, plzákù bylo stále mnoho.
Letos, kdy se zdá, e po silných mrazech
jich na našich zahrádkách ubylo, se na
trhu objevil v novém designu pøípravek
Mesurol. Je to úèinný návnadový pøípravek s úèinnou látkou proti všem slimákùm a plzákùm. Má rychlý úèinek a
navíc je odolný proti dešti a vlhkosti.
Dobøe odolává i nízkým teplotám a má
velice ekonomické dávkování pøi velké
pùsobnosti (50 gramù na 100 metrù
ètvereèních).
Výrobek lze zakoupit ve specializovaných zahrádkáøských prodejnách a
v sítích OBI, Baumax, Hornbach, Bauhaus, Globus a ve vybraných drogeriích.
Ze Zpravodaje ÈZS vybral -hp

MÌSTSKÁ KNIHOVNA Hanušovice
oznamuje ètenáøùm, e v mìsíci srpnu zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00 - 12:00 – 13:00 -18:00, Út - ZAVØENO, St 9:00 -12:00 – 13:00 -18.00, Èt - ZAVØENO, Pá 9:00 12:00 – 13:00 – 18:00
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
41. jednání - 25. 6. 2012
- schválila program zasedání RM dne 25. 6. 2012
- schválila ádost DK Hanušovice na výmìnu elektroventilu na topení
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu
mìsta Armádì spásy
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta
Hanušovice na akci „Døevosochání“
- schválila Dodatek ke smìrnici mìsta Hanušovice è.
5/2012, Zadávání veøejných zakázek mìstem Hanušovice
- schválila smìrnici mìsta Hanušovice è. 6/2012, Obìh
úèetních dokladù
- schválila pøedloený návrh na likvidaci døevní hmoty v r.
2012
- povìøila starostku mìsta provést zmìnu v obchodním
rejstøíku po jmenování nových jednatelù Hanušovické obchodní, s. r. o.
- schválila vyhotovení pasportu veøejného osvìtlení
- schválila zajištìní a vyhotovení pasportu veøejné zelenì
- zamítla podaný návrh na zmìnu obecnì závazné vyhlášky
mìsta Hanušovice è. 1/2011
- schválila zakoupení vozidla pro JSDH Hanušovice a doporuèuje rovnì projednat a schválit v ZM dne 27. 6. 2012
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí oznámení H.O., s. r. o. o uvolnìní bytu
v DPS Hanušovice a nebytového prostoru na ul. Zábøeská
(býv. kotelna)
- vzala na vìdomí informaci ohlednì pøípravy nových jízdních øádù osobní dopravy na období 2012/2013
- vzala na vìdomí informaci ohlednì vyádaného stanoviska, za jakých podmínek by byl pøeveden pozemek pè. 1627/1
v kú. Hanušovice ze státu na mìsto Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o èinnosti fy ASI, s. r. o. Mohelnice
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní, s. r. o.
o plánu oprav bytového fondu

42. jednání - 16. 7. 2012
- schválila program zasedání rady mìsta
- schválila cenovou nabídku sluby firmy ASI, s. r. o. Mohelnice ve vìci modernizace úøední desky na webových stránkách mìsta Hanušovice
- rozhodla o prominutí penále z dluné èástky jen za podmínek pravidelných splátek
- rozhodla vyzvat adatele k doplnìní své ádosti o pronájem garáe

- vyslovila souhlas s vyjádøením mìsta Hanušovice ke stavu
inenýrských sítí v rámci rekonstrukce koleje è. 1, 3 v st. Hanušovice
- rozhodla projednat vyšší finanèní náhradu k návrhu smlouvy
o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a práva
provést stavbu na pè. 862/94 a 862/5 v kú. Hanušovice
- rozhodla zamítnout ádost o prodej pozemkù pè. 542/3 TTP a
1532, ost. komunikace v kú. Hanušovice a nedoporuèila prodej
schválit ani zastupitelstvu mìsta
- rozhodla, e se zrušením pøeloky silnice pøes pozemky pè.
897/11 a 897/12 v kú. Hanušovice se bude poèítat jako s návrhem
na zmìnu územního plánu
- rozhodla nechat udìlat znalecký posudek k odkoupení bytu
vèetnì souvisejících nemovitostí umístìných na pozemku pè.
371/1, zastavìná plocha a nádvoøí v kú. Hanušovice
- schválila návrhy o ukonèení nájemních smluv o pronájmech
pozemkù k 30. 10. 2012
- schválila ádost DK Hanušovice o zakoupení koberce na jevištì
- schválila ádost DK Hanušovice o zmìnu termínù divadelních pøedstavení z dùvodu konání krajských a senátních voleb
- schválila zakoupení 20 ks euroklipù pro výstavu fotografií
v DK Hanušovice
- rozhodla nestát se èlenem Sdruení cestovního ruchu Jeseníky
- rozhodla pozvat zástupce firmy STAVOPROGRES Brno,
spol. s r. o. na jednání ZM
- rozhodla nechat stanovit rozpoèet na vnitøní rekonstrukci tìlocvièny ZŠ
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta na
dopravu pro seniory na sportovní hry do Šumperka
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informaci ve vìci problematiky promítání
filmù v DK Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o veøejnosprávní kontrole u fy Stavrel, v. o .s. v oblasti financování KD ve dnech 19. a 20. 7. 2012
- vzala na vìdomí zápis z jednání pøedstavenstva VHZ Šumperk dne 29. 6. 2012
- vzala na vìdomí nabídku sluby v oblasti ochrany osob a majetku fy WAZA Security, spol. s r. o.
- vzala na vìdomí výsledky soutìe Šumperská liga mládee
2012
- vzala na vìdomí informaci o výstavì v DK Hanušovice ve
dnech 27.- 30. 8. 2012 - prezenèní výstava prací uivatelù Domova Paprsek Olšany
-mú

Informace - volby 2012
Na podzim roku 2012 se v Èeské republice uskuteèní volby do Senátu a do krajských zastupitelstev. Pøesný termín konání voleb
vyhlásí prezident republiky, proto na stránkách našich novin bude vyhranìn prostor od záøijového èísla pro prezentaci kandidátù
v rámci tìchto voleb. Termín pro zaslání pøíspìvkù je do 18. 8. 2012 na noviny@hanusovice.info.
Ceník prezentace:
A5 - 500,- Kè vè. DPH
A4 - 1000,- Kè vè. DPH
redakce
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Rozlouèení se školou
Zkusím-li se podívat do budoucnosti, devìt let je pro mì nepøedstavitelnì dlouhou dobou. Ovšem pøi pohledu zpìt se mi tento
uplynulý èas, celá povinná školní docházka jeví jako jeden jediný rok. Stejnì jako v záøí 2003 jsme s obavami z nového prostøedí
vstupovali do nic neøíkající budovy, nyní, v èervnu 2012 dotahujeme posledními krùèky devátý roèník.
Pokud bych mìl vzpomenout na první setkání, vidím nervózního kluka tìšícího se na razítka, jednièky, paní uèitelku a v neposlední øadì na nové kamarády. Den, kdy jsme jako prvòáèkové dostávali naše první vysvìdèení, byl rozhodnì velmi krásný. Pozdìji
se samozøejmì ukazovaly nejen jednièky, ale i dvojky, trojky atd. Jak jsme proplouvali prvním stupnìm, kupily se skvìlé záitky z
výletù a rùzných akcí, tvoøila se nová pøátelství. Nìkolik spoluákù odešlo, stejnì tak ale noví pøicházeli, jádro kolektivu se témìø
nemìnilo.
Nestihli jsme se ani rozkoukat, a u tu byl druhý stupeò. Spoleènì s ostatními tøídami jsme kromì bìného vyuèování jezdili na
výlety, chodili do kina, èi na jiné akce školy. Vypravovali jsme se na školy v pøírodì, kde jsme nejen mìli monost ještì lépe poznat
své spoluáky, ale také vztahy mezi námi a uèiteli se zlepšovaly. Všichni jsme rostli, nabírali nové zkušenosti a hlavnì získávali
nový pohled na ivot, jinými slovy utváøeli jsme si vlastní názory.
Umìní èíst, psát nebo poèítat je snad vìcí samozøejmou. Základní škola mi opravdu dala hodnì vìdomostí, ovšem dostalo se mi i
ostatního, èeho si moná váím mnohem více. Nauèil jsem se poznávat lidi kolem sebe. Ne vdy jsem narazil správnì, pøesto jsem
našel spoustu kamarádù. S novì nabytými zkušenostmi o ivotì, o lidech a vztazích mezi nimi se ve svìtì bezpochyby neztratím. Tohoto poznání si cením asi nejvíce.
Fakt, e jsme pøijatí na støední školy a jiné obory, je výsledkem snahy všech uèitelù. V tìkých chvílích mì nasmìrovali dobrým
smìrem, nìkdy se dokonce stali oporou. Je obdivuhodné, e pøestoe to s námi opravdu nemìli jednoduché, byli vdy ochotní a
vstøícní.
Letos poprvé cítíme urèité rozpaky a nejen èisté nadšení z nadcházejících prázdninových dnù. Dnes se musíme rozlouèit s kouskem svého ivota a zároveò pøivítat novou ivotní etapu.
Jiøí Slavíèek, 9. A

Na BIOSLAVNOSTECH 2012
se holdovalo špaldì a slavilo 20. výroèí firmy
Do areálu spoleènosti PRO-BIO, s. r. o. ve Starém Mìstì pod Snìníkem dorazilo druhou èervencovou sobotu rekordních 2 200
návštìvníkù. Sedmý roèník BIOSLAVNOSTÍ, zvaných „špaldové“, vìnovala spoleènost PRO-BIO, s. r. o. této tradièní a zdravé
plodinì, která ve vývoji firmy i v jejím souèasném podnikání hraje velmi dùleitou roli.
„Špalda byla plodina, s ní jsme v roce 1992 zaèínali. Místo, kde první špalda v Èeskoslovensku po mnoha letech opìt vyrostla,
pøipomíná dnes informaèní tabule,“ objasòuje zakladatel a jeden ze spolumajitelù firmy Martin Hutaø. Na BIOSLAVNOSTECH
mohli návštìvníci ochutnat špaldové peèivo, rizoto, dezert, sušenky, kafe a další obèerstvení z této chutné a nutriènì velmi bohaté
plodiny.
Tradièní trh se stánky nabízejícími pestré biopotraviny a ekologické produkty doplnil bohatý program pro dospìlé i dìti. Své
zkušenosti s biopotravinami a zajímavé tipy pøedávali napøíklad gastronomický guru Pavel Maurer, výivová poradkynì Zdeòka
Kolláriková nebo biopekaøka Michaela Holaòová. Všechny zúèastnìné pøekvapil gigantický 130kg dort, který vìnoval tým zamìstnancù k 20. výroèí firmy jejím zakladatelùm. „Na dort jsme pouili celkem 720 vajec a byl zhotoven z 8 druhù korpusù“ prozradila jeho autorka paní Zdeòka Zendulková z cukrárny Karamel. Malé návštìvníky potìšilo loutkové pøedstavení o Udatném
Špaldíkovi z království BIOHARMONIE. Usmìvavá dvojice Špaldíka a Hrašinky v ivém provedení pak provázela dìti po celý
den.
Veèer patøil hudebnímu programu, v nìm excelovala dnes ji legendární bigbítová kapela Plastic People of the Universe. Podle
slov Martina Hutaøe jsou si svérázná hudba a alternativní zpùsob zemìdìlství velmi blízké. „Myslím, e to, jak dìláme zemìdìlství
a zpracováváme bioprodukty, má filozoficky mnoho spoleèného s alternativními kapelami, které na BIOSLAVNOSTECH vystupují. Dobrý zemìdìlec i dobrý muzikant musí pochopit podstatu toho, co dìlá, aby mohl vytvoøit nìco poctivého a pøesvìdèivého,“
vysvìtluje.
Letošní vysoká návštìvnost BIOSLAVNOSTÍ a ohlasy návštìvníkù dokazují stále vzrùstající zájem o kvalitní biopotraviny. BIOSLAVNOSTI poøádá firma PRO-BIO, s. r. o. tradiènì od roku 2006 vdy druhou èervencovou sobotu. Ji dnes je urèený termín
tìch dalších, bude to 13. èervence 2013 a firma je vìnuje pohance.
-bh

Informace ZŠ a MŠ Hanušovice - v dobì letních prázdnin:
je MŠ uzavøena od 16. 7. do 12. 8. 2012.
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává Mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z èinnosti Sportovního klubu Hanušovice
Vodní turistika
V mìsíci dubnu brázdily v rámci akce „Sportovní víkend pro všechny“ lodì Sportovního klubu Hanušovice øeku Moravu, pøedevším v úseku Hanušovice–Bohdíkov. Po celý jeden den se na nafukovacích kánoích Pálava a raftu Colorado støídaly posádky. Nìkteré získávaly své první zkušenosti na lodi spoleènì s vodáckým instruktorem, jiné ji sjezd zvládaly zcela samy. Jedinou
podmínkou úèasti byly plavecké dovednosti a vìk nad 12 let. Po celý den nemuseli poøadatelé „lovit“ ádného plaváèka.

Speedminton
Èervnový turnaj ve speedmintonu byl skvìlou pøíleitostí pro všechny úèastníky zmìøit síly se zcela èerstvým medailistou mistrovství Evropy. Hrálo se s novými oficiálními míèi ISBO a úèastníci mìli monost si vyzkoušet i další novinky, napø. rùzné typy
speedmintonových raket, nový speciální míèek pro venkovní hru.
Poøadí:
1. Pavel Podvolecký (Hanušovice), 2. Jiøí Barboøík (Pardubice), 3. Milan Bis (Sebranice)

Turnaj v kubb
Po vydaøených loòských turnajích v hrách kubb, mollky a bollo-ballu se v letošním roce opìt soutìilo v kubb. Tentokrát ve smíšených pìtièlenných drustvech. Na zaèátku mìsíce záøí se uskuteèní také první Mistrovství ÈR v mollkách. Informace na
skhanusovice@seznam.cz.
Poøadí:
1. Klub SPV Pardubice, 2. Piráti Èeské Budìjovice, 3. SK Hanušovice

Èinnost a akce SK Hanušovice jsou realizovány také za podpory
Mìsta Hanušovice, Olomouckého kraje a Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice.

Soutì v lovecké støelbì
Dne 30. 6. 2012 probìhla na støelnici mysliveckého sdruení PRAMENY Hanušovice v Hynèicích nad Moravou soutì ve støelbì na asfaltové terèe na baterii „O putovní pohár starostky mìsta Hanušovice“. Do soutìe se pøihlásilo celkem 47 støelcù a jedna
støelkynì. Soutì byla tradiènì rozdìlena
na dvì kola po dvaceti terèích. Zahájení
závodu a pøedávání cen vítìzùm se zúèastnila rovnì starostka mìsta Ivana Vokurk o v á . O rg a n i z a è n í v ý b o r d ì k u j e
sponzorùm za hodnotné ceny, všem zúèastnìným za hladký prùbìh soutìe a tìší
se na setkání s pøáteli myslivosti a lovecké
støelby pøi dalším roèníku. Lovu zdar!
Výsledky:
body
1. Barva Josef
34/40
2. Kuèera Pavel 32/40
3. Juøík Rostislav 31/40
4. Svoboda Karel 28/40
5. Hampl Vratislav 27/40

Kolektiv MS PRAMENY Hanušovice
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Neuvìøitelné se stalo skuteèností,
Èeská republika má díky Hanušováèku bronz z ME ve speedmintonu
(pokraèování z 1. strany)
Další den hned v prvním kole k.o. vypadli všichni èeští zástupci kromì Pavla Podvoleckého, který porazil Chorvata Mauro Prodana 2:0, po setech 16:11 a 16:7. V boji o postup mezi nejlepších osm hráèù Evropy byl dalším soupeøem vítìz nìkolika mezinárodních turnajù Torsten Kohler z Nìmecka. Ten se, a velice nerad, musel s turnajem také rozlouèit po poráce 1:2 (12:16, 16:7, 16:7).
Toto vítìzství ji znamenalo nejhùøe 5. místo, co bylo pøed turnajem a po prvním turnajovém zápase s Ilièem absolutnì nepøedstavitelnou myšlenkou a jednoznaènì nejlepším èeským umístìním v krátké historii speedmintonu. To si uvìdomovala nejen èeská výprava, ale i hráèi z ostatních zemí. Znát byla pøedevším podpora slovenských hráèù, kteøí jsou ve speedmintonu jednìmi
z nejúspìšnìjších. K medaili a souèasnì nejvìtší senzaci celého ME u bylo velice blízko, pouhý jeden vyhraný zápas, pouhé dva
vyhrané sety. Do cesty za medailí se postavil „dlouhán“ ze Švédska Hakan Granberg, 18. hráè aktuálního svìtového ebøíèku,
5. z posledního MS a bronzový medailista ve ètyøhøe. Ten ani netušil, e Èesko ji je na „speedmintonové mapì svìta“, a jeho zemìpisné vìdomosti mu Èesko pøiøazovaly k Ukrajinì. A nìkteøí èlenové èeské výpravy mu za smích nad tímto omylem pøed zaèátkem zápasu troufale prorokovali,
e bude smíchem posledním. Dnes u ví, e Èesko existuje a asi se doma podíval i
do atlasu. U zná i èeská slovíèka jako „dík, poslední úsmìv“ a mnoho dalších.
V prvním setu byl sice úspìšnìjší a i za pomoci rad špièkových svìtových hráèù
švédské výpravy vyhrál 8:16. Jene èeská lavièka, za velké podpory i té slovenské, doslova „dorvala“ našeho hráèe do vítìzství ve druhém setu 16:11. Atøetí set
byl od zaèátku labutí písní èeského týmu. Po vítìzství 16:9 mìlo Èesko jistou první „velkou“ medaili. Úspìch vystihla i sms, kterou dostala jedna z èeských hráèek:
„Tak to je borec! Chlapec z provinèního oddílu z malé zemì uprostøed Evropy“.
V semifinále proti Maïarovi Lazslo Raczovi, 10. hráèi aktuálního svìtového
ebøíèku a nìkolikanásobnému vítìzi letošních turnajù svìtového poháru, sice
pøišla po velké euforii a uspokojení z pøedchozího úspìchu v prvním setu ledová
sprcha, kdy první èeský bod pøišel a za stavu 0:11. Kanár byl odvrácen, ale set byl
prohrán v pomìru 4:16. Ve druhém setu mìl ze zaèátku Racz ještì pøevahu, ale
stav 10:10 sliboval nadìjnou koncovku Jene za tohoto stavu byl èárový rozhodèí
dvakrát nepøesný a soupeø ádný tento míèek „nepøiznal“. Marné byly protesty
èeské výpravy. Pøi meèbolu za stavu 10:15 udìlali rozhodèí opìt neuvìøitelnou
chybu, ale tentokrát ve prospìch èeské výpravy. Èeši se však zachovali fair play a
míèek soupeøi „pøiznali“. Radost z medaile tenhle prohraný zápas Èechùm nepokazil. V dìtských oèích došel nejmladší èlen výpravy k poznání, e „s tím, jak se
v turnaji postupnì zkvalitòují hráèi, tak se zhoršují rozhodèí“. Ale tak to snad nebylo. Lazslo Racz ve finále prohrál s loòským mistrem svìta Ulrichem Burkhardtem z Nìmecka 1:2.
Èeská republika se díky SPV Hanušováèku umístila v tabulce získaných medailí na 10. místì. Nejúspìšnìjší byli Maïaøi se
4 zlatými, 5 støíbrnými a
7 bronzovými. Slováci
získali 2 zlaté, 4 støíbrné
a 4 bronzové, a to pøevánì v mládenických
kategoriích.

Poøadí:
1. Ulrich Burkhardt (Nìmecko), 2. László Rácz (Maïarsko), 3. Pavel Podvolecký (Èeská republika), György Váczi (Maïarsko)

A další bronz ze svìtové série
V mìsíci èervenci se v nizozemském Amsterdamu uskuteènil další turnaj
ISBO Speedminton World Series 2012 „DUTCH OPEN SPEED BADMINTON 2012“.
ÈR reprezentovali 3 hráèi z Prahy a Pavel Podvolecký (SPV Hanušováèek), který se díky posledním skvìlým výsledkùm posunul ji na 15.místo svìtového ebøíèku, do kterého se zapoèítávají výsledky turnajù za posledních 12 mìsícù, a díky absenci nejlepších svìtových hráèù si poprvé vyzkoušel pozici nejvýše nasazeného hráèe v turnaji svìtové série. Po velkých „bitvách“ a
semifinálové poráce od pozdìjšího vítìze v kategorii dvouher i ètyøher a loòského mistra svìta, Francouze Jocelyna Pedreaua, „zacinkal“ pro Hanušováèek opìt bronz.
â â â â â â â â
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INFO pro zájemce o speedminton:
Turnaj svìtové série se po roce opìt vrátí do Èeské republiky. Nejlepší hráèi svìta se utkají 15. 9. 2012 v Praze. Turnaj je vyhlášen
jako otevøený, take kromì monosti shlédnout svìtovou špièku máte monost s ní zmìøit i své síly. Podrobnosti na
www.speedminton.cz nebo www.isbo-speedbadminton.com/tournaments/isbo-speedmintonr-world-series-2012 nebo se informujte na níe uvedených kontaktech.
Pøipravujeme ukázku a monost vyzkoušení hry pro všechny zájemce.
Pokud máte zájem si speedminton vyzkoušet, kontaktujte nás na hanusovacek@seznam.cz
èi tel. 732 264 952 nebo na tyto kontakty pošlete jen text:
„speed + jméno a pøíjmení odesílatele + poèet osob do 10 let + poèet osob 11-15 let + poèet osob nad 15 let“, take napø.:
„speed + Jan Novák + 1 + 2 + 2“
Jakmile bude znám termín, budeme zájemce kontaktovat a termín bude souèasnì vyvìšen ve vitrínì SK Hanušovice a
SPV Hanušováèku u pošty.
Od mìsíce øíjna budou v hanušovické tìlocviènì probíhat pravidelné hodiny speedmintonu pro dìti, mláde i dospìlé.
Zájemci se mohou ji nyní pøihlásit na výše uvedených kontaktech.

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je realizována také za podpory Mìsta Hanušovice a Olomouckého kraje.

Statek Ptaèí kámen ve lebu

Koupím

na tel. 606 399 833.

chromatickou, knoflíkovou harmoniku
4–5 øad.

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

Tel. 728 965 821

Nabízím k odprodeji vybavenou prodejnu
novin, tabáku, obèerstvení a drobných pøedmìtù
v pronájmu na nádraí ÈD v Hanušovicích.
Tel. 605 943 968
Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub
Hanušovice
Èinnost za mìsíc èerven 2012
áby jsou zákonem chránìní a velmi uiteèní obojivelníci.
Krátce jsme si o nich povídali v klubu poèátkem mìsíce. Poté
jsme si zahráli abí závody (Chytání much, Plavání ab, Skoky
do dálky). Celkovì vyhrál Ondra, blahopøejeme.
V sobotu 16. 6. jsme podnikli Výpravu do Petøíkova. Vlakem
do Branné, odtud pìšky po turistických cestách. V Petøíkovì
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Prodám levnì video zn. Panasonic, barva støíbrná.
K tomu dám zdarma asi 50 ks nahraných videokazet
(pohádky, filmy). Tel.: 739 750 108

akce vyvrcholila jízdami na perfektní bobové dráze. Zpátky
jsme jeli vlakem z Ramzové. Pìší trasa byla dlouhá asi 12 km a
poèasí nádhernì vyšlo, take se výšlap vydaøil.
V sobotu odpoledne jsem v Hanušovicích upoøádal pohybové hry.
Další schùzku si klubáci vyzkoušeli novou cvrnkací hru
Ši-èi-ky, podobnou hru hrávají Korejci. Pak se dìti seznámily
s hrami s „káèou“. V klubu máme dvì soustruené ze døeva,
kdysi to byla v naší vlasti oblíbená hraèka. Bohuel upadla v zapomnìní, my ji opìt oivili. Potom si venku s námi zahrály i cizí
dìti Tyèkrle spojené s Havajským špaèkem – další výborné starodávné hry. Dále následovalo cvrnkání vrškù na branku, nejvìtší ohlas mìla hra Na stráce.
(pokraèování na 9. stranì)
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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
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, akcie
celé sbírky - vìtší mnoství
- pozùstalost po sbìrateli
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info:
tiskarna@komurka.cz
tel.:
724 229 292
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Jubilea
V mìsíci srpnu 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Milada Tunková, Rùena
Halfarová, Jindøiška
Jelínková, Zdenka Pavèová,
Anna Trojáková, Štefania
Bubelová, Dana Renzová,
Hana Hasoòová, Anna
Støelcová a Vìra Havelková;
pánové Zdenìk Roubal, Alois
Haltmar, Alfred Grosser,
Ferdinand Èechoviè, Zdenìk
Chrudina, Josef Gorel a
Vlastislav Machula.
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

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

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

Dne 26. 7. 2012 jsme si pøipomnìli první smutné výroèí úmrtí naší milované
maminky, babièky a prababièky,
paní Marie Manové
z Vysokých ibøidovic.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi. Dcera Marie s manelem.

Vzpomínáme
Dne 13. srpna 2012 si pøipomeneme smutné 19. výroèí úmrtí našeho manela, tatínka a dìdeèka,
pana Karola Warenicha.
S úctou a láskou vzpomenou manelka, dcera a synové s rodinami.

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

Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice - Èinnost za mìsíc èerven 2012
(pokraèování ze 6. strany)
V sobotu 23. 6. jsme na klubovém táboøišti vyrábìli ze starých zbytkù svíèek nové. Svíèky pouíváme pøi slavnosti lutého kvítku v klubovnì, co je náhradní varianta slavnostního táboráku.
Poslední sobotu, 31. 6. se v klubovnì uskuteènilo slavnostní vyhodnocení èinnosti klubu za èerven 2012, a pak za celý klubový
rok. V mìsíèním bodování jednotlivcù za èerven vyhrál Ondra, také byl nejlepší v celoroèní docházce a v celkovém celoroèním bodování. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ p. Felnerovi a všem dalším našim pøíznivcùm, kteøí nám bìhem roku pomáhali.

Èinnost za mìsíc èervenec 2012 (do uzávìrky HN)
V pondìlí 2. 7. a ve støedu 4. 7. probìhlo školení vedoucích druin se zamìøením na letní tábory.
Ve ètvrtek 5. 7. jsme uspoøádali pro dìti na školním høišti Netradièní hry. V dìtské kategorii vyhrál Ondra, v kategorii starších Silva. Oba za vybojované body té získali diplom s recesním titulem „Ranaøík“. Blahopøejeme.
V pátek 6. 7. se hrály nebodované hry (pétanque, hod novinovou kulièkou, kutálení ringo krouku atd.).
Vedoucí klubu M. Pecho
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Cestování po Evropì
Hlavní mìsto Belgie Brusel jsme ji navštívili nìkolikrát, ale o

chlapeèka, který vykonává malou potøebu do mramorové nádre

místním hlavním námìstí jsme se zmínili pouze okrajovì. Dnes

kašny, stojí nedaleko velkého námìstí. Soška je vysoká 61 cm a

to napravíme.

pochází z 19. století, ale nahrazuje mnohem starší sochu, která

Francouzský spisovatel Victor Hugo, který v Bruselu nìjakou

se stala pøedmìtem èastých legend, a jak jsem zmínil, stala se i

dobu il, nazval Grand‘ Place nejkrásnìjším námìstím v Evro-

symbolem mìsta. Chlapeèek je tak oblíbený, e pøi velkých svát-

pì. Mohutná radnice ve stylu brabantské vrcholné gotiky, pùso-

cích a oslavách je oblékán do rùzných kostýmù. První mu údajnì

bivý Maison du Roi (Králùv dùm) a vysoké, zlatem zdobené

poøídil v roce 1698 bavorský kurfiøt, nejdraší mu poslal fran-

domy zámoných kupeckých gild (cechù) udivují návštìvníky

couzský král Ludvík XV., je toti vyroben z brokátu protkávaného

pøehnaným bohatstvím cimbuøí, zdobených štítù, soch, chrlièù

zlatem.

vody, vítìzných znakù, erbovních zvíøat, sloupù a balustrád (zá-

Brusel té proslavila výroba krajek. Nedaleko hlavního ná-

bradlí z kuelek nebo sloupù). Na první pohled se jeví jako kulisy

mìstí stojí muzeum, které jim je celé vìnováno. Uvidíte zde ná-

v marnotratnì výpravné pohádce.

øadí a pomùcky, které lidé pøi jejich výrobì pouívali, nechybí zde

Vlastní výstavba zaèala v roce 1402 stavbou radnice, která

ani staré knihy s návody a vzory. V 18. století prý údajnì jen

zabírá vìtší èást jedné strany námìstí. Hned vedle stojí 91 met-

v Bruselu ilo 10 tisíc lidí, kteøí zhotovovali nejvybranìjší krajky

rù vysoká vì postavená v létech 1449-1455. Na jejím vrcholu je

pro krále, aristokraty a bohaté mìšany v Evropì. A tak nejen

pìtimetrová mìdìná socha archandìla Michaela, který právì

v muzeích, ale i v chrámech, historických budovách, univerzit-

klade nohu na ïábla. Na fasádì vìe je umístìno pøes 100

ních sálech i soukromých domech jsou vystavena krajkaøská

soch, kopií, které vznikly v 19. století podle originálních figur.

umìlecká díla, vyrábìná po staletí místními šikovnými øemeslní-

Prostory uvnitø jsou bohatì zdobeny bruselskými gobelíny a ob-

ky.

razy. Dvì kašny ve vnitøním dvoøe symbolizují dvì hlavní belgic-

Honosné domy kolem námìstí mají nejenom svá èísla popis-

ké øeky, Šeldu a Maas. Naproti vìi stojí zmiòovaný Králùv dvùr

ná, ale i svá jména podle charakteristických dekorativních zna-

(Broodhuis). Mezi lety 1873 a 1895 byl obnoven ve skvostném

kù. Je tu tøeba dùm Liška, Zlatý strom, Vlèice, dùm Romula a

stylu 16. století a dnes se tu nachází mìstské muzeum. Nejzají-

Rema apod. Dùm èíslo 26, kde bydlel v roce 1852 spisovatel Vik-

mavìjší výstavní sál nabízí více ne 350 rozlièných kostýmù,

tor Hugo, má ve znaku holuba, ten je také zobrazen nad vstupní-

které v prùbìhu staletí dostal Maneneken Pis, figurka na kašnì,

mi dveømi.
-hp

která je symbolem mìsta Brusel. Pøipomenu, e figurka malého

Toulky po okolí
V dnešním vydání zamíøíme do nedalekého Petrova nad
Desnou a podíváme se do provozovny jednoho místního podnikatele.
Pan Gajda se zabývá drobnou výrobou drátovaných výrobkù a výrobou okrasných svíèek z parafínu.
Sám majitel tvrdí, e kdo nezkusil drátování, netuší, e je to
docela velká døina. Je to øemeslo, které lidstvo provází prakticky od doby, kdy èlovìk zaèal provozovat hrnèíøství a nauèil se
zacházet se elezem a drátem. O potulných drátenících, kteøí
putovali po kraji od vesnice k vesnici se svým skromným náøadím, jsme slýchávali z vyprávìní prarodièù a mùeme se o nich
doèíst z literatury popisující jejich dobu. Zdatný øemeslník se
v tomto oboru musí ohánìt kleštìmi, kladivem, šídly, kovadli-
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nou a ostatními dùleitými nástroji. Musí k tomu pøidat ještì
hodnì vlastní fantazie, pak mu pod rukama oívají lidské postavièky, zvíøátka, hraèky, šperky, náušnice, náhrdelníky, náramky, prstýnky a jiné okrasné pøedmìty. Vyplétáním a oplétáním
tak vznikají v rukou šikovného øemeslníka nádherné vìci pro
potìchu oka i duše. Je kouzelné sledovat, jak beztvarý drát se
tak mìní díky nejrùznìjším drátovacím technikám, štípáním,
tvarováním, stáèením, proplétáním a zdobením se promìní
v krásný umìlecký pøedmìt. Podobnì v jeho dílnì vznikají i
další dekorativní pøedmìty jako drátované zvoneèky, andílci,
kraslice, hvìzdièky, srdíèka, sluníèka, brouci, pavouci pro štìstí, rybièky a podobnì.
(pokraèování na 11. stranì)
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Toulky po okolí
(dokonèení z 10. strany)
Svíèkaøství, které pan Gajda také provozuje, patøí k øemeslùm s nìkolikasetletou tradicí. V døívìjších dobách pùvodnì souviselo hlavnì s potøebou osvìtlení pøíbytkù. Elektøina ještì nebyla, a tak vìtšina obyvatelstva pouívala ke svícení louèe a svíce. Pro zajímavost uvedu, e louèe lidé pouívali mnohem døíve ne klasické voskové svíce. Navíc louèe byli lacinìjší a více v domì èoudily,
proto byly spíše pro ty chudé. Voskové svíce byly draší, dávaly více svìtla, a proto je pouívali ti majetnìjší. Svíce lojové a voskové postupem èasu nahradil parafín. V souèasné dobì je teplo a svìtlo svíèek stále krásné, pøíjemné a romantické, a proto oblíbené.
Zároveò se kromì funkènosti zvýšily i poadavky na estetickou stránku, a jak tvrdí pan majitel, musí být krásné, i kdy nesvítí.
Pøesnì takové pro své zákazníky vyrábí. Je tøeba také øíci, e v jeho dílnì se vyrábí dva druhy svící. Jedny jsou klasické lité do forem, do kterých se pøedem vyskládají rùznobarevné kousky parafínu, a pak tzv. motané svíèky. Je to jeho specialita, vlastnì unikát.
Zvláštní technologií vyrábí z parafínu svíce, jaké ostatní svíèkaøi pouívají pouze u výrobkù ze vèelího vosku.
Všechny výrobky pana Gajdy pak mùete obdivovat na prodejních výstavách a jarmarcích, na kterých navíc mùete zhlédnout
tohoto šikovného øemeslníka pøi práci.
-hp

Naše zdraví (5)
Mezi další netradièní léèebné metody patøí lithoterapie, èesky
øeèeno léèba kameny, a magnetoterapie èili léèba pomocí magnetismu.
Lidé, kteøí propagují léèbu kameny, vìøí, e kameny dokáou
obnovit rovnováhu tìla. Pozitivnì prý pùsobí na psychické potíe
jedince i proti bolestem. Léèba pomìrnì drahými kameny se provádí jejich pøikládáním na bolestivá místa, jindy na nervová centra. Speciálnì vybrané kameny prý mají v sobì zvláštní energii,
kterou pøedávají dál. Kadý kámen aktivnì pouívaný pro léèbu
vyaduje èas od èasu oèistu, musí se vybít a znovu nabít. Kámen
se pøitom vybíjí pod proudem vody a nabíjí se na slunci.
Èeská lékaøská komora má na tuhle léèebnou metodu jednoznaèný názor. Metoda podle ní pochopitelnì nemá a ani nemùe
mít ádné pozitivní výsledky.
Podle Centra trvalého zdraví Corpus, které tuto metodu propaguje, je však léèebný úèinek velký. Podle nìj je krystaloterapie
dobrým zpùsobem k harmonizaci energie u èlovìka. Pøikládáním
jednotlivých kamenù na èakry, pøípadnì jiná místa na tìle, probíhá spojení vibrací kamene a èlovìka. Tato forma velmi pøíznivì
pomáhá navrátit èlovìka k pøirozeným procesùm, které v prùbìhu svého ivota ztratil. Jednotlivé kameny odpovídají vibracím,
které jsou tìlu vlastní. Kameny nám mohou zmírnit fyzické èi
psychické potíe jakéhokoliv rázu.
Pojem magnetoterapie je pomìrnì široký. Vedle aplikace
pulzního magnetického pole, které prokazatelnì pomáhá pøi rehabilitaci pohybového ústrojí, se však objevují i další metody,
které ji tak prokazatelné úèinky nemají. Léèitelé mnohdy pøikládají magnety v rùzných podobách na bolestivá místa nebo na akupunkturní body. Vyrábìjí se také magnetické náramky (i pro
pejsky), hodinky, pøívìsky, ale i magnetické jehly, fólie a náplasti. Èasto se magnety všívají do opaskù, vest, polštáøù nebo
podušek.
Názor ÈLK: Aplikace pulzního magnetického pole je bìnì
vyuívána v rehabilitaci pro uvolnìní svalových tkání a ke
sníení bolesti. Naproti tomu nošení magnetických pomùcek a
dalších tretek nemá v ádném pøípadì ádný léèebný úèinek a
povauje ho za šarlatánství.
Naopak prodejci magnetických pomùcek tvrdí, e jejich nošení pøíznivì ovlivòuje krevní obìh, pøispívá ke stabilizaci krevního tlaku, zvyšuje okyslièování krve, sniuje únavu a tlumí
bolesti.
-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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