HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2012

èíslo 10

roèník 18

cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Okrsek è. 3 : sociální budova Pivovaru Holba a. s., ul. Pivovarská è. p. 261, 788 33 Hanušovice

Oznámení
o dobì a místì konání voleb do zastupitelstva kraje
a Senátu Parlamentu ÈR
Starostka mìsta Hanušovice dle § 27 zákona è. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajù a o zmìnì nìkterých zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, a dle § 15 zákona è. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
o z n a m u j e dobu a místo konání voleb.
Volby do Zastupitelstva kraje Olomouckého a do Senátu Parlamentu ÈR se uskuteèní ve dnech 12. 10. 2012 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a 13. 10. 2012 od 8,00 hod. do 14,00 hodin.
Místa konání voleb:
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, ul.
Hlavní è. p. 92, 788 33 Hanušovice
Okrsek è. 2 : budova Domu kultury v Hanušovicích, ul. Hlavní è. p. 182, 788 33 Hanušovice

Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svoji
totonost a státní obèanství Èeské republiky (obèanským prùkazem nebo cestovním pasem ÈR). Neprokáe-li uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umonìno.
Volièi budou dodány 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb voliè mùe obdret hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a Horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava, jízdní øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.
V pøípadì konání druhého kola voleb do senátu se tyto volby uskuteèní ve dnech 19. 10. 2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a 20. 10. 2012 od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
Voliè obdrí hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.
starostka mìsta Ivana Vokurková

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY
V návaznosti na „mimoøádné opatøení“ z pátku 14. 9. 2012, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ÈR, kterým se provozovatelùm potravináøských podnikù, vèetnì osob provozujících stravovací sluby zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotøebì lihovin o obsahu etanolu od 20 % objemových, vèetnì tuzemáku a konzumního lihu, a to a do odvolání
mimoøádného opatøení, upozoròuji všechny obèany na potøebu vyvarovat se konzumace alkoholu zejména z neovìøených a neidentifikovatelných balení, a to a do odvolání.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2012

www.hanusovice.info

1

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
44. jednání - 27. 8. 2012
- schválila program 44. zasedání RM dne 27. 8. 2012
- schválila návrh rozpoètového opatøení èíslo III. roku 2012
a jeho zapracování do úèetní závìrky 8/2012
- schválila výbìr nejvhodnìjší nabídky na dodání a montá
podlahové povlakové krytiny pro jevištì DK
- schválila doplnìní Smìrnice è. 6/2012, Obìh úèetních dokladù – zmìna zpùsobu úhrady za odebrané poukázky na stravování
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek na vybudování
umpy
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout
èást pozemku pè. 1663, TTP o výmìøe 100 m2, v kú. Hanušovice na úøední desce mìsta Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit nabytí nemovitosti – pozemku pè. 1627/2 ostatní plocha o výmìøe 295 m2, v kú. Hanušovice do vlastnictví mìsta Hanušovice
bezúplatným pøevodem od státu ÈR
- schválila ádost o bezplatný pronájem místnosti DK Hanušovice dne 17. 10. 2012
- schválila pronájem nebytového prostoru v objektu na ul.
Zábøeská, Hanušovice
- rozhodla zveøejnit nabídku volného bytu na ul. Hlavní
134, Hanušovice
- schválila výsledek výbìrového øízení na opravu poárního vozidla CAS 32 T a schválila smlouvu o dílo
- schválila návrh KC Doprava, s. r. o. o zaøazení vlakových spojù na trati Hanušovice-Králíky-Staré Mìsto p/Sn. do
pøipravovaného celostátního jízdního øádu na den 9. 3. 2012
- schválila vyhlášení výzvy na nákup zásahového vozidla
pro JSDH Hanušovice a schválila výbìrovou komisi
- schválila Dodatek è. 2 ke smlouvì o podnájmu nebytových prostor na èp.1 ul. Hynèická, Hanušovice, na dobu urèitou
- schválila smlouvu o poskytování slueb – prodlouení –
doménového jména hanusovice.info

- projednala aktualizaci cenové nabídky provedení energetického auditu a pasportu VO
- schválila pøedloený návrh na zkrácení pøestávek v ZŠ Hanušovice
- schválila nákup nábytku a vybavení pro dìti MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí sdìlení MÚ Šumperk o podaném odvolání
- vzala na vìdomí ádost o zproštìní funkce opatrovníka
- vzala na vìdomí informaci Finanèního výboru o zahájení veøejnosprávní kontroly
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- projednala ádost o umístìní reklamního panelu na pozemcích mìsta Hanušovice

45. jednání - 10. 9. 2012
- schválila program 45. jednání RM dne 10. 9. 2012
- rozhodla ve vìci ádosti o zproštìní vykonávání funkce opatrovníka a ustanovila opatrovníka nového
- rozhodla ve vìci ádosti o umístìní reklamního panelu na pozemku mìsta Hanušovice v rámci pøedvolební kampanì
- rozhodla pronajmout èást pozemku pè. o výmìøe 126 m2 a èást
pozemkù pè. 377/3, st. o výmìøe 8 m2, pè. 2069/1 o výmìøe 5 m2 a
pè. 2067/1 o výmìøe 17 m2, v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu
P ÈR a uloila ji starostce mìsta podepsat
- navrhla doplnit Smìrnici è. 7/2012 – aplikace reálné hodnoty
u majetku urèeného k prodeji
- vyslovila souhlas s pøevodem závazkù INFOKANÁL, s. r. o.
vùèi mìstu Hanušovice na spoleènost KONZULTA Brno, a. s.
- rozhodla ukonèit smlouvu o poskytování slueb TELEINFO,
s. r. o.
-mú

Jste nezamìstnaní a je Vám 15-25 let?
Projekt Integra-ce je urèen právì Vám!
Projekt je financován z prostøedkù Operaèního programu lidské zdroje a zamìstnanost a státního
rozpoètu ÈR.
Projekt Integra-ce je urèen nezamìstnaným mladým lidem se základním vzdìláním ve vìku 15- 25 let s bydlištìm v Hanušovicích a okolí. Tento projekt probíhá souèasnì také v Zábøehu, Šumperku a v Mohelnici. Poskytovatelem je obèanské sdruení
Res-sef, o.s., které v Hanušovicích a okolí poskytuje slubu streetwork. Spolupráce v projektu INTEGRA-CE probíhá formou skupinových setkání, individuálních konzultací a 3 mìsíèní placené stáe u vybraného vhodného zamìstnavatele. Pro úèastníky projektu pak mùe být vytvoøeno nové pracovní místo u daného zamìstnavatele.
Jak uvedla vedoucí projektu Lenka Davidová: „Projekt má zejména pomoci s vyhledáváním a výbìrem vhodného zamìstnání,
se zorientováním se v poadavcích trhu práce, má pomoci zvýšit sebevìdomí, sebepøijetí, schopnost se pozitivnì prezentovat, motivovat k dokonèení vzdìlání nebo rekvalifikaci. S kadým úèastníkem projektu spolupracujeme dle individuálních potøeb a moností. Veškeré sluby jsou pro zájemce zdarma.“
Více informací o projektu podá vedoucí sluby – Bc. Lenka Davidová, DiS. – 777 720 781.
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Exkurze PVE Dlouhé stránì – 8. roèník
Dne 17. 9. 2012 se tøídy 8. Aa 8. B zúèastnily v rámci pøedmìtù zemìpis a fyzika exkurze na Pøeèerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stránì (dále jen PVE). Exkurzi jsme mìli domluvenou na 9. hodinu ranní, a tak jsme od školy vyjídìli hned se zaèátkem vyuèování.
Po pøíjezdu do Koutù nad Desnou k nám byl pøidìlen prùvodce, který nás celou exkurzí provázel.
Nejprve jsme pøijeli na nádvoøí k samotné elektrárnì. Náš prùvodce nám v informaèní hale na elektronické tabuli pøedstavil celý
komplex pøeèerpávací vodní elektrárny, vysvìtlil nám, jak v areálu vše funguje, kolik se o nìj stará zamìstnancù, kdo ji øídí atd.
Promítnul nám cca 20minutový filmový dokument o vodních elektrárnách v ÈR a pøedevším o samotné PVE Dlouhé Stránì, její
historii, stavbì a provozu.
Poté jsme se pøes nádvoøí elektrárny pøesunuli tunelem vedoucím do turbínové kaverny, kde nám pan prùvodce opìt øekl zajímavé informace o provozu kaverny, vysvìtlil nám princip turbín. Následnì jsme si prohlédli vývod elektrického vedení z podzemí, dozvìdìli se, kam vyrobený elektrický proud smìøuje, a pøemístili se na prohlídku dolní nádre PVE.
Nakonec jsme od dolní nádre vyjeli úzkou klikatou cestou autobusem a na vrchol hory Dlouhé stránì v nadmoøské výšce 1350 m.
Zde jsme obdivovali velikost a krásu horní nádre PVE, prohlédli si její okolí a asli nad velikosti „témìø moøských vln“ na vodní hladinì.
Vál tam toti velmi silný a studený vítr, který popohánìl jak vlny na hladinì, tak i nás. Vzhledem k tomu, e nám vyšlo slunné poèasí, vidìli jsme z vrcholu horní nádre panorama Jeseníkù, napø. Pradìd, Keprník, vìtrné elektrárny na Medvìdí hoøe atd.
Závìrem lze tedy øíci, e se exkurze na PVE Dlouhé stránì vydaøila. Témìø vìtšina ákù byla nadšena (a na výjimky) a odvezla si
spoustu nových informací, které jistì v rámci svého všeobecného pøehledu vzdìlání vyuijí.
Touto cestou bych chtìl podìkovat panu uè. Zerzáòovi za pedagogický doprovod a firmì Vobus za dopravu. Pøedevším ale za trpìlivost a toleranci našeho øidièe pana Ivoše Vokurky, protoe brát nìkteré souèasné „vychované áky z rodin“ autobusem na takové typy exkurzí èi jiné zajímavé akce, je opravdu jen pro silné povahy s pevnými nervy!

Za vedoucí Tomáš Rajnoha

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

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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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.

Pronajmu
drustevní byt v os. vl. 2+kk,
ve 3. podlaí, 2 balkony, sklep
v Hanušovicích v centru mìsta.
Cena 6.500,- Kè. Tel. 737 083 394

Pronajmu
byt 2+kk (66 m2 ) v podkroví
polyfunkèního domu, Hynèická 1, Hanušovice
Nájemné 3.900,- Kè. Tel.: 602 744 866

Koupím
Multikáru M 25-S3 sklápìèku
s platnými doklady a STK za rozumnou cenu.
Tel. 732 280 438

Nabízím k odprodeji vybavenou prodejnu
novin, tabáku, obèerstvení a drobných pøedmìtù
v pronájmu na nádraí ÈD v Hanušovicích.
Tel. 605 943 968
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
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Pøenechám pronájem a prodám
pøíslušenství hrobového místa è. 405
na hanušovickém høbitovì.
Dvojhrob, betonové základy, teraco obrubník a
skøíòka na urny, ulový náhrobek
(nutno pøebrousit jméno rodiny)
20000,- Kè. pavel.zu@seznam.cz, 606 243 855

PEDIKÚRA – MANIKÚRA EWA
Nabízí tyto sluby
Pøístrojová (suchá) pedikúra
Modelace nehtù akrylem – gelem
Potahování nehtù na nohou vydrí a 2. mìsíce
Manikúra - P-shine, dárkové poukazy
Kontakt: p. Krahulová, Staré Mìsto pod Snìníkem,
Dùm s peèovatelskou slubou, ul. Hanušovická 159
tel.: 607 949 628, kadé úterý objednávky
dle tel. domluvy. Tìším se na Vaši návštìvu.

Autoškola
Staré Mìsto
Pavel Franìk
Výuka ØP skupiny B
Školení øidièù
referentské, profesní

Monost i na splátky.
Tel.: 776 845 673
HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2012

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 øíjnu 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Terezie Sedlaèíková,
Jiøina Jurdièová, Jiøina
Mildeová, Marta Juhaòáková,
Marta Hubaczová, Jindøiška
Kráèmarová a Helena
Bordáèová;
pánové Antonín Horák,
Miroslav Bartoš, Imrich
Kozák, Miloslav Vrána,
František Došek, Jaroslav
Horáèek, Ladislav Kašpar,
Zdenìk Fibich, Vladimír
Navrátil, František Šupák a
Antonín Kufel.
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
Dne 1. øíjna 2012 vzpomeneme
nedoité 90. narozeniny naší
maminky, babièky a prababièky,
paní Zdenky Vinklerové.
Za celou rodinu stále vzpomíná a
nikdy nezapomene dcera Jana
s Mirkem.

Blahopøání
Krásný je ivot, krásný je svìt,
vdy je Ti teprve 80 let.
Èas se nedá zastavit a léta bìí,
ještì dlouho buï zdráva a svìí.
Dne 1. 10. 2012 oslaví naše milovaná maminka,
paní Jiøina Jurdièová
své kulaté jubileum, 80 let.
Vše nejlepší a hodnì elánu do dalších let Ti z celého srdce pøejí dìti
Jana, Jiøí a Miroslav s rodinami, vnouèata i pravnouèata, zkrátka celá
Tvá poèetná rodina – a e nás je!

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Plán èinnosti na mìsíc øíjen 2012
Úterý 2. 10. – slavnost lutého kvítku, sraz u klubovny v 15 hod.,
závìr v 17.45 hod. tamté
Sobota 13. 10. – Letecký den (soutìe s létajícími talíøi), sraz èlenù klubu u
klubovny ve 13 hod., ostatní ve 14.30 hod. na školním høišti;
závìr v 17.45 hod. tamté
Úterý 16. 10. – schùzka, sraz u klubovny v 15 hod., závìr v 17.45 hod. tamté
Pátek a nedìle 19.-21. 10. - víkendovka nebo jednodnní výprava
v sobotu - bude upøesnìno pozdìji
Úterý 23. 10. - schùzka, sraz u klubovny v 15 hod., závìr v 17.45 hod. tamté
Sobota 27. 10. - èištìní malých ptaèích budek, sraz u klubovny ji v 8 hod.,
závìr v 11.45 hod. tamté
- èištìní velké soví budky, jen pro starší klubáky, sraz u klubovny v 14.15 hod.,
závìr asi v 17 hod.
Vedoucí klubu M. Pecho

Toulky po okolí
Dnes navštívíme správní obec Klopina, nedaleko Úsova, Tvoøí ji dvì obecní jednotky, Klopina a Veleboø, které byly administrativnì spojeny v roce 1960.
V historických pramenech je obec pøipomínána nejdøíve kolem roku 1371, a to latinsky jako Clopywa, u Veleboøe kolem tého roku s latinským názvem Weleborze.
Výklad názvu Klopina je rùzný, jeho pùvod však velmi nejasný, od domnìnek, e jde o
odvozeninu z nìmeckého slova klopfe - kutání rudy v blízkém okolí, pøes názor, e jde
o místo ze všech stran obklopené lesy, nebo místo ukládání pastí - vše historicky nedoloeno. Co se týèe názvu obce Veleboø, jde pravdìpodobnì o osobní jméno Velebora,
lokátora, odvozeno od rákosovitého èi bainatého místa. Prvnì a bezpeènì je uveden v
historických pramenech z roku 1437. Obì vsi byly pravdìpodobnì „vysazeny“ v polovinì 14. století, nìkdy mezi roky 1344-1371.
(pokraèování na 7. stranì)
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Cestování po Evropì
Po nìkolika letech se opìt vrátíme do italských Benátek a povíme si nìkolik zajímavostí o místní nejdùleitìjší vodní cestì,
na které se odehrává veškerá osobní i nákladní doprava. Jde o
slavný Canal Grande.

skou moc a velikost kadého èasového období od 12. a do 20.
století.
Seznam architektonických pozoruhodností, které si lze u kanálu prohlédnout, je stejnì dlouhý jako samotný Canal Grande.
Zmíníme se pouze o tom nejznámìjším. Jmenuje se Zlatý dùm

Pøipomeòme si, e z lagun na severu Jaderského moøe vybu-

(Ca’d’Oro) a byl postavený v 15. století. Budova, prvotøídní pøí-

dovaly Benátky jedno z nejvìtších impérií zámoøského obchodu

klad benátské gotické architektury, je v souèasné dobì umìlec-

v dìjinách. Jeho ivotním nervem byla voda a kadoroènì u pøí-

kou galerií a po letech peèlivého restaurování je zase veøejnì

leitosti oslav nanebevstoupení Pánì byla tato skuteènost slav-

pøístupná.

nostnì stvrzována, kdy se dóata bìhem ceremoniálu

Dnes se po hlavním, ale i po stovkách menších kanálù, které

Spozalízio del Mar „zasnubovali“ s moøem a do vody házeli zlatý

se mìstem proplétají, prohánìjí menší i vìtší motorové osobní i

prsten.

nákladní lodì. Co tu však po vodì jezdí po staletí a do dnešní

Canal Grande je hlavní dopravní tepnou Benátek, která se

doby, jsou gondoly a za tu dobu se staly symbolem benátské ro-

táhne pøed ètyøi kilometry od hlavního vlakového nádraí na se-

mantiky. Jsou umnì zkonstruované a hodí se zejména k pøepra-

verozápadì mìsta køivkou ve tvaru S k Punta della Salute na ji-

vì maximální zátìe pøi minimálním ponoru v mìlkých kanálech.

hovýchodì. Klenou se pøes nìj tøi mosty, jeden u nádraí, druhý

Raritou je, e je nenajdete nikde jinde na svìtì. K jejich stavbì se

u obrazové galerie a tøetí, nejznámìjší a také nejstarší, most Ri-

tradiènì pouívá osmi druhù døeva. Jejich asymetrická kon-

alto. Na všech ostatních místech je tøeba pouívat k pøevozu

strukce umoòuje gondoliérovi, stojícímu na zádi, øídit je bez ná-

pøes Canal Grande malé loïky nebo gondoly. Z uèebnic zemìpi-

mahy jedním veslem. Odhaduje se, e v 15. století bylo

su a dìjepisu víme, e Benátky jsou vybudovány na mnoství

v Benátkách asi 14 000 gondol, dnes je jich jen k pìti stùm.

malých ostrùvkù, které pùvodnì byly jen bainaté mìlèiny. Mìs-

-hp

to bylo budováno na døevìných pilíøích a èasem vznikl jedineèný
stavební styl, který se pøizpùsobil podmínkám této ostrovní krajiny omývané moøem. Paláce stojící u Canalu reprezentují benát-

Toulky po okolí
(dokonèení ze 6. strany)
Byl to dùsledek osídlování Mohelnické brázdy ve 13. a 14. století, které postupovaly od níin na jihu dále na sever, do lesù a hor.
Oblast Úsovska tehdy tvoøil rozsáhlý komplex lesù - Doubrava v
níinì øeky Moravy, které nad Úsovem pøecházely v tzv. Bruselský les.
V prvním výètu vesnic úsovského panství z roku 1344 se
však ještì neobjevuje ani jedna k úsovskému hradu náleících
vsí a ve zmínìném roce 1371. Je samozøejmé, e v pùvodním
osídlení šlo vdy jen o nìkolik málo usedlostí soustøedìných
kolem místních potokù.
Osudy Klopiny a Veleboøe i døívìjší Støítìe jsou od prvních
písemných zpráv a do roku 1848 nerozluènì spojeny s historií
hradu, zámku a panství Úsov, jeho existence je bezpeènì
doloena ji roku 1260, pøesto e byl jistì postaven døíve. Jednalo se o majetek moravských markrabat, kteøí jej zastavovali
jiným šlechtickým rodùm za finanèní nebo jiné sluby.
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Koncem 16. století (1597) se pak obec Klopina i Veleboø staly v rámci úsovského panství majetkem Jana Šembery z Boskovic. Lichtenštejnové pak spravovali Úsovsko do roku 1848,
kdy došlo k odstranìní poddanství. Pro zajímavost je mono
dodat, e kolem roku 1690 nechal lichtenštejnský pán Úsova
Jan Adam Ondøej pøistavit na jiní stranì zámek tak, jak jej známe dnes.
Tolik o historii a teï kousek souèasnosti. K obci pøiléhá velká oplocená padesátihektarová obora. Neijí zde jen zvíøata
jako v jiných oborách. Uvidíte zde toti i stádo volnì se pasoucích sibiøských jelenù s mohutným paroím. Byli sem dovezeni
ze Sibiøe, ale vyskytují se i v oblasti mezi Bajkalem, Altajem a
anšanem. Jelen maral je charakteristický ohromným paroím,
u kapitálních kusù dosahuje jejich hmotnost a tøicet kilogramù. Samotný jelen mívá i pøes tøi sta kilo. Pùvodnì jich zde vysadili 8 kusù, další pak získali ze ZOO na Svatém Kopeèku
v Olomouci. Chovné stádo se po léta rozmnoovalo a dnes se po
oboøe prohání 40 kusù. Aby jim nebylo smutno, ije zde i velké
stádo daòkù a muflonù. Pøíštì se do Klopiny vrátíme a povíme
si o další místní raritì.
-hp
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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
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

Naše zdraví (7)

Hanušovická obchodní, s. r. o.

Další netradièní léèitelskou metodou alternativní medicíny je reiki.
Podle ní jsou všechny nemoci jen dùsledkem poruchy a blokády proudìní ivotní síly. Na rozdíl od jiných metod, tøeba akupunktury a reflexologie, se neodstraòuje blokáda pøímo, ale pøikládáním rukou a
pøedáváním reiki energie je v tìle nastavena rovnováha, a tím je nastartován pøirozený samoléèivý mechanizmus. Podle této metody je
v tìle èlovìka sedm hlavních èaker, které pøedstavují centra energie.
Kadá tato èakra je propojena s urèitou èástí tìla a s vnitøními orgány.
Nesprávná funkce èaker mùe mít za dùsledek špatnou funkci tìchto
orgánù.
Aco na to Èeská lékaøská komora? Pod názvem „reiky“ se skrývá
nìkolik metod, které se pohybují mezi neškodnými meditaèními technikami na stranì jedné a psychotronikou na stranì druhé. Ta pøedpokládá monost pøenosu psychických impulzù na nemocného èlovìka,
s tím souvisí biotronika, která pøedpokládá schopnost vysílat „bioenergii“ s léèebnými úèinky. Obì metody pøedpokládají existenci mimosmyslových kontaktù mezi léèitelem a pacientem. Kromì
doèasného zlepšení psychiky nemocného nebyl pøinesen jediný spolehlivì ovìøený dùkaz o léèebném úèinku tìchto metod, stejnì tak
jako nebyl prokázán pøenos tìchto záhadných energií èi jejich existence.
Zastánci této metody ale mají opaèný názor. Na semináøích reiki se
vyuèuje pozitivní pøístup k ivotu a proívání jeho bezprostøednosti.
Je to cesta lásky ke svému vnitønímu støedu bez závislosti na gurovi
(duchovním vùdci) èi náboenství. Cílem metody není diagnostika a
ani stanovení pøesného dùvodu vzniku onemocnìní, které mùe mít
èasto pøíèinu v nezdravém ivotním stylu, proitých traumatech, pøetìování a vnitøní nespokojenosti v souèasném uspìchaném svìtì.
Tak jako øada psychoterapeutických metod má i reiki urèité procento
úspìšnosti. Reiki nebojuje proti „západní medicínì“, je jejím vítaným
doplnìním pøedevším v posílení dùvìry èlovìka v uzdravení a v nalezení smyslu a radosti v ivotì.
-hp
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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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