HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èerven 2011

èíslo 6

roèník 17

cena 2 Kè

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

„Afrika je krásná“
„Wontanara“ – Projekt ZŠ a MŠ Hanušovice

„Adopce na dálku“
Dne 20. 4. 2011 se celá naše škola tìšila na mimoøádnou návštìvu z Afriky, na guinejského koordinátora Zainouli Abidine Barry, který spolupracuje s naší organizací
v Praze „Wontanara“ pøi projektu „Adopce na dálku“.
Uèitelé a áci naší školy se v 10.00 hodin pohodlnì usadili v DK v Hanušovicích, a
kdy se rozeznìla krásná rytmická africká písnièka , všichni se na idlích zaèali vrtìt.
Úvodní slovo s pøivítáním hostù - guinejského koordinátora Zainouli Abidine Barry
a praské koordinátorky a pøekladatelky Táni Bednáøové, mìl pan øeditel naší školy
František Felner a paní starostka Ivana Vokurková, která zároveò pøedala dárky našim
vzácným hostùm.
Neèekanì naše áky pøekvapil guinejský koordinátor, kdy pozdravil naše áky
èesky - ahoj! Se zaujetím jsme shlédli promítnutý film o ivotì dìtí v Africe a Táòa Bednáøová, naše pøekladatelka z Prahy, pøekládala v besedì dotazy dìtí a naopak odpovìdi
Zainoula. Na závìr se naši áci nauèili keòskou písnièku: ,,Jambo Kenya!“, Ahoj,
Keòo!, kterou si spoleènì se Zainouli zazpívali.
Zainoula pøi rozhovoru s koordinátorkou projektu na naší škole p. uè. Janou Winklerovou pøiznal, e se mu v Hanušovicích velice líbí a urèitì naší školu navštíví i pøíští
rok.
(pokraèování na 2. stranì)
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Prázdniny
Co by škola?
Ta teï není,
kadý to ví,
e o prázdninách se vše mìní.
Na prázdniny pojedeme,
to se ví, i k vodì,
koupati se, potápìt se,
vezmeme si lodì!
Ne však jen tak ledajaké,
pojedeme na parníku,
e by v Praze? e by v Plzni?
Pochutnám si na perníku.
Taky potom za babièkou,
vynechat to nemùeme,
pojedeme za ní rádi,
s prací jí dnes pomùeme.
Terezie Felnerová 7. A

Pøejeme všem dìtem k jejich svátku
hodnì radosti a dobrých kamarádù.
redakce

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
11. jednání RM - 6. 4. 2011
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku organizaci SONS
ÈR, Šumperk
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na èinnost støedisek
RES-SEF, o. s. Šumperk
- souhlasila s vyvìšením plakátu – 8. roèník stavební výstavy
OMNIS Olomouc, a. s.
- schválila bezplatný pronájem vývìsky na ul. Hlavní (u pošty)
v Hanušovicích
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o uzavøení MŠ v období
18. 7.-14. 8. 2011 a uzavøení školní jídelny v období 18. 7.–31. 7.
2011
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek DK Hanušovice na
poøádání 30. roèníku dìtského filmového festivalu
- zamítla návrh na pøehodnocení poplatku na provozní náklady
na svatební obøady konané v obøadní síni mìsta Hanušovice
- rozhodla uskuteènit místní šetøení na základì ádosti
spoleèenství vlastníkù domu èp. 268 na Zábøeské ul.
v Hanušovicích o rozšíøení chodníku
- schválila bezplatný pronájem vývìsky na ul. Hlavní
- souhlasila s umístìním orientaèních nálepek Informaèního
centra Hanušovice na smìrové tabule
- vzala na vìdomí informaci ZŠ Hanušovice o konání sbírky pro
obèanské sdruení Píšalka ve dnech 6. 4.–8. 4. 2011
- vzala na vìdomí informaci ZŠ Hanušovice o navýšení limitu na
potraviny
- vzala na vìdomí zprávu o zamítnutí odškodnìní úrazu
- vzala na vìdomí ádost o pùjèku z FRB
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti støeleckého oddílu ZO
AVZO Hanušovice za rok 2010 a zprávu o výsledcích Mistrovství
ÈR ve støelbì ze vzduchových zbraní ve dnech 26. a 27. 3. 2011
- vzala na vìdomí informaci o kontrole na úseku poární ochrany
s výsledkem bez nedostatkù
- vzala na vìdomí ádost na zmìnu územního plánu
- vzala na vìdomí návrh smlouvy – Smlouva o dílo
è.INV/05/2010 - prodlouení vodovodu a kanalizace, ul. Jesenická
- vzala na vìdomí ádost Ol. kraji o souèinnost pøi realizaci
oprav komunikací, které jsou ve vlastnictví Ol. kraje
- vzala na vìdomí ádost Ol. kraji o sníení poplatku za zøízení
vìcného bøemene na vybudování kanalizaèních pøípojek
v komunikaci ve vlastnictví Ol. kraje
- vzala na vìdomí informaci o vyúètování provozu hracích
pøístrojù za rok 2010

12. jednání RM - 18. 4. 2011
- schválila, aby se vybraného školení zúèastnili minimálnì
pøedsedové komise finanèní a kontrolní, a to dne 17. 5. 2011
- souhlasila se zámìrem zajistit protipovodòovou ochranu
v MParku Hanušovice

„Afrika je krásná“
(dokonèení z 1. strany)

Podìkování paní starostce mìsta Hanušovice
Ivanì Vokurkové
Chci podìkovat paní starostce Ivanì Vokurkové za pøijetí pozvání a úèast na mimoøádné akci naší školy besedì s guinejským
koordinátorem Zainouli Abidine Barry a za její vlídné a milé
pøijetí našich hostù.
Za ZŠ a MŠ Hanušovice,
koordinátorka projektu Adopce na dálku Jana Winklerová
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- souhlasila s pøístavbou skladové haly u firmy Kostka-Kolobka,
s. r. o. Potùèník
- uloila oslovit adatelku o prodej pozemku pè. 176 v kú.
Vysoké ibøidovice, k jakému úèelu prodej pozemku poaduje
- vzala na vìdomí zprávu o stavu pøíjmù a výdajù mìsta
Hanušovice za 1. ètvrtletí roku 2011
- vzala na vìdomí informaci o prùbìhu schùzky pøedstavitelstva
VHZ Šumperk a informaci o doèasném zastavení øízení ve vìci
kanalizace z dùvodu probíhajícího šetøení Policie ÈR
- vzala na vìdomí informaci, e se v souèasné dobì hledá øešení
na uloení zeminy ze stavby kanalizace
- vzala na vìdomí informaci ohlednì monosti nabídek
výkopových prací pro fyzické osoby

13. jednání RM - 2. 5. 2011
- schválila ádost o pronájem pozemkù pè. 2252- or. pùda, a pè.
2253/2, TTP
- schválila ádost o pronájem pozemkù pè. 2256/2 a 2252 v kú.
Hanušovice
- uloila zjistit podrobnosti úèelu ádosti o finanèní pøíspìvek,
který ádá Svaz tìlesnì postiených ÈR, o. s., místní organizace
- souhlasila s návrhem smlouvy o uzavøení smlouvy k vìcnému
bøemenu - ÈEZ Distribuce, a. s. Dìèín – pøeloka sítì, ul. Jesenická
u èp.355, Hanušovice
- schválila zaplacení èástky za vyúètování topení v bytech Domu
s peèovatelskou slubou v Hanušovicích za rok 2010 Hanušovické
obchodní s. r. o.
- schválila zakoupení 3 ks astronomických hodin na VO
- rozhodla zveøejnit informaci o uvolnìní bytu vel. 2+1
v Potùèníku èp. 95 k pronájmu na úøední desce
- schválila II. rozpoètovou zmìnu mìsta Hanušovice
- schválila ádost o pronájem pozemkù pè. 2256/1, 22253/2
v kú. Hanušovice
- rozhodla zveøejnit informaci o uvolnìní bytu vel. 2+1
v Potùèníku èp. 428 k pronájmu na úøední desce
- vzala na vìdomí ádost o pùjèku z FRB
- vzala na vìdomí informaci o probíhající kontrole FÚ Šumperk
na Hanušovické obchodní s. r. o. a informaci o výsledku
hospodaøení za 1. ètvrtletí roku 2011
- vzala na vìdomí informaci o projednávání „územní studie“ –
návrh vodovodu - napojení vodních zdrojù – Leština, Hrabová,
Litovel
- vzala na vìdomí informaci o chystané rekonstrukci kolejí è. 1 a
3 v eleznièní stanici Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta o uskuteènìném
jednání v Králíkách ohlednì rušení tratì Hanušovice-Králíky
- vzala na vìdomí informaci o jednání a šetøení na místì ohlednì
smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a
práva provést stavbu – nová zemní pøípojka pro domy èp. 17 a 69
- vzala na vìdomí informaci - vyjádøení ke stavbì ÈOV a kanalizace, Vysoké ibøidovice.

Závìrem
Jsem rád, e naše škola adoptovala dvì dìti z Afriky. Je to
díky dobrovolným finanèním pøíspìvkùm dìtí MŠ, zamìstnancù ZŠ a MŠ Hanušovice, ákù naší základní školy a jejich rodièù. Je vidìt, e kdy se jedná o dobrou vìc, funguje mezi námi
solidarita a hlavnì dìti vidí, e je na svìtì jejich pomoci potøeba.
Jsem pøesvìdèen, e i tato akce je forma výuky, jak dìti pøipravit
na ivot.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Prázdninová

ZŠ a MŠ Hanušovice informuje o uzavøení MŠ v období
18. 7.-14. 8. 2011 a uzavøení školní jídelny v období 18. 7.–31. 7. 2011

Prázdniny jsou dìtí svátky,
volné pondìlky i pátky!

Den osvobození
66. výroèí osvobození ÈR a našeho mìsta si pøipomenuli v hodinì obèanské výchovy áci
6. roèníku základní školy a následnì 6. 5. 2011 v dopoledních hodinách uctili památku padlých
sovìtských vojákù kyticí kvìtù a tichou vzpomínkou u pomníku hrdinù v Hanušovicích. K projevùm úcty, stateènosti a hrdinství vojákù se pøipojili i
pøedstavitelé mìsta.
Vlaïka ídková,
uèitelka obèanské výchovy

Pojedeme do Švýcarska,
do Francie, do Slovenska,
koupíme si èokoládu,
suvenýry, marmeládu!
Navštívíme Bern i Zûrich,
Eiffelovku, Bratislavu,
pak se s naší super lodí
vypravíme na Vltavu.
Na dva týdny za babièkou,
za strejdou i za tetièkou.
Pak u musím rychle domù,
koupit štìtce, tuky, gumu.
Terezie Felnerová, 7. A
recitaèní krouek

MC Donald CUP 2011
Okrskové kolo Hanušovice
Dne 28. dubna 2011 odehráli naši kluci ze 4. a 5. roèníku na fotbalovém høišti v Hanušovicích okrskové kolo v MC Donald CUPU. Jedná
se o fotbalovou soutì ákù do 11 let a hraje se dle pravidel fotbalu, kategorie pøípravek.
Naše škola se této školní soutìe zúèastòuje pravidelnì ji od roku
2003 a za tuto dobu dosáhla u velkých krajských úspìchù. V letošním
šk. roce zmìøili naši hráèi v okrskovém kole síly s tìmito školami - ZŠ
Ruda nad Moravou, ZŠ Staré Mìsto p. Snìníkem.
Oba soupeøe naši kluci dokázali porazit (4:0 a 3:0) a postoupili tak
do kola okresního, které se konalo dne 6. 5. 2011 na Tyršovì stadiónu
v Šumperku. Podìkování patøí fotbalovému klubu Hanušovice za zapùjèení prostor a fotbalového høištì.
Naši hráèi:
Kadlec Martin (3. A), Barèík Jakub, Léhar Jakub, Chrudina Filip a
Lukáš (všichni 4. A), Fibich Radek, Jaroš Èestmír, Matýs Jiøí, Štastný
Jakub (všichni 5. A), Novák Daniel, Kadlec Jan (5. B)
Okresní kolo Šumperk
Dne 6. kvìtna 2011 odjeli naši kluci na Tyršùv stadión do Šumperka. Zde na nì èekala mnohem silnìjší konkurence ne na kole okrskovém. OF se zúèastnilo celkem 11 škol a ty byly rozdìleny do 3 skupin. 2
skupiny, Aa B, byly po 4 školách a skupina 3, tedy C, byla po tøech školách. Ze skupiny A a B postoupily do finálové (pìtièlenné) skupiny
první dvì školy a ze skupiny C pouze vítìz. Druhý v poøadí ve skupinì
C a 3 v poøadí ze skupin A a B hráli o koneèné 6. – 8. místo. V poøadí
ètvrté týmy ze skupin A a B a 3. tým ze skupiny C hrály o koneèné 9. –
11. místo.
Naše škola byla nalosovaná do skupiny C, kde zmìøila síly s tìmito
školami a uhrála tyto výsledky:
ZŠ Hanušovice X ZŠ Nový Malín 2:2

ZŠ Hanušovice X ZŠ Postøelmov 1:0
Vzhledem k tomu, e Nový Malín vstøelil proti Postøelmovu o jednu
branku více, na skóre zvítìzil naši skupinu a šel do finálové skupiny
mezi nejlepších 5 škol.
Naši kluci hráli tedy jen o umístìní o 6. – 8. místo a jejich výsledky a
soupeøi byli:
ZŠ Hanušovice X ZŠ Zábøeh n. Moravì 0:1
ZŠ Hanušovice X ZŠ Údolí Desné 0:0
Celkovì jsme tedy obsadili na okresním finále 8. místo, i pøes to, e
jsme jen jednou prohráli.
Naši hráèi:
Kadlec Martin (3. A), Barèík Jakub, Léhar Jakub, Chrudina Filip a
Lukáš (všichni 4. A), Fibich Radek, Jaroš Èestmír, Matýs Jiøí, Štastný
Jakub (všichni 5. A), Novák Daniel, Kadlec Jan (5. B)
-tr

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
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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SK Silový trojboj HOLBA Hanušovice, o. s.
Mistrovství Èeské republiky v silovém trojboji
Dne 23. 4. 2011 se v Krnovì konalo MÈR v silovém trojboji muù
a en Masters (kategorie muù a en nad 40 let), kterého se zúèastnil i
náš závodník Rùièka Lubomír, a to ve váhové kategorii do 120 kg.
V silné konkurenci se náš závodník neztratil a v trojboji ve své váhové
kategorii obsadil 2. místo. Výkonem 670 kg (døep 230 kg, tlak v lehu
190 kg a mrtvý tah 250 kg) si tak vylepšil svùj dosavadní osobní rekord o celých 45 kg.
MÈR se celkovì zúèastnilo 48 závodníkù, z toho 3 eny. Nejstarší
úèastník závodù mìl 67 let. V prùbìhu soutìe padlo neuvìøitelných
24 nových èeských rekordù. V absolutním poøadí náš závodník obsadil pìkné 15. místo.
Závìrem bychom rádi podìkovali všem našim sponzorùm.
Pøedseda oddílu Lubomír Rùièka

Veterinární ordinace
MVDr. Kateøina Divišová

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

Dìti slunce Hanušovice
zve chlapce a dìvèata na svou akci

Od 1. 7. 2011 bude novì
otevøena veterinární ordinace
v Hanušovicích,
ulice Školní 343.
Tel.: 776 68 23 81
Ordinaèní doba:
Pondìlí - pátek 13:00–17:00 hod.
• bìná veterinární péèe (vakcinace, èipování, te-

tování, odèervení, krácení drápkù, vyprázdnìní
análních váèkù…)
• chirurgické zákroky (kastrace, operace v dutinì
bøišní, ošetøení ran...)
• stomatologická péèe (odstranìní zubního kamene, trhání mléèných zubù…)
• diagnostika onemocnìní (RTG, USG, EKG vyšetøení, odbìr krve…)
• prodej krmiv a veterinárních diet
Nabízím veterinární sluby i pro hospodáøská
zvíøata.
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Víkendovka na chatì za Bohdíkovem
Záhadné nápisy krále Ašóky
Kdy: 10.-12. 6. 2011
Cena: 70,- Kè
Vání zájemci o víkendovku, pøijïte s rodièem
do naší klubovny pro podrobnosti (ul. Dukelská vedle è. 112).
Vedoucí klubu M. Pecho

Výroba a prodej døevìných briket,
prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon: 737 274 331
V Relax centru Andìlka v Hanušovicích je opìt otevøena
kosmetika, na Vaši návštìvu se tìší kosmetièka
Lucie Heèková, tel. 731 250 281.
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SPV Hanušováèek
Na tradièním turnaji v ringu smíšených trojic v Holicích obsadilo drustvo SPV Hanušováèku výborné, ale pøesto velice smolné,
4. místo. Navazující Den sportu, který se skládá z jedenácti disciplín, tentokrát Hanušováèek svým drustvem neobsadil.
Letošní sjezd horního toku øeky Otavy musel být z dùvodu nedostatku vody nahrazen splutím jiné èásti této øeky a doplnìn o nìmeckou øeku Schwarzen Regen. Všem úèastníkùm se ještì jednou omlouváme a vìøíme, e v pøíštím roce se koneènì po dvou letech
doèkáme poøádného adrenalinu. Zájemci o pøíští roèník této akce si mohou místa rezervovat ji nyní.
V mìsíci èervnu bude SPV Hanušováèek poøádat Miniolympiádu pøedškolních dìtí, v mìsíci èervenci turnaje a soutìe v lukostøelbì, støelbì ze vzduchovky, ringu, kubb, bollo ballu atd. Vìtšina akcí bude pøevánì pro kategorii actva. V pøípadì dostatku
vody v øece Moravì se také uskuteèní sjezd øeky Moravy na nafukovacích lodích. V pøípadì zájmu sledujte plakáty nebo nám svùj
zájem sdìlte e-mailem na hanusovacek@seznam.cz, a my vás budeme o akcích informovat e-mailem èi sms zprávou. -pod

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2011 realizována také za podpory Olomouckého kraje.

Pozvánka Sportovního klubu Hanušovice
Sportovního klub Hanušovice zve všechny své èleny, pøátele, kamarády, pøíznivce sportu a pohybu, rekreanty i turisty na prázdninovou akci spojenou s 15. výroèím zaloení SK Hanušovice.V rámci prázdninového víkendu 16.-17. 7. 2011 se v Hynèicích pod Sušinou a Hanušovicích uskuteèní nìkolik turnajù v mnoha netradièních sportech a hrách. Sobota bude patøit nejen všem „aktivním
sportovcùm“, ale také seniorùm, dìtem, zdravotnì handicapovaným apod. Turnajù v hrách kubb, molkky a bollo-ball se mohou zúèastnit opravdu zcela všichni (jednoduché hry, které pøed turnajem bìhem krátké chvíle všechny nauèíme), sobotní ringo
bude spíše pro znalé. V nedìli se budou moci zapojit pouze ti, kteøí jsou stále ještì alespoò trošku pohybliví. Na programu bude
speedminton a kin-ball (jistì neznáte, ale opìt pøed turnajem zájemce nauèíme, navíc máte monost se zúèastnit jen výuky a turnaj
pouze zhlédnout). Ve stejný den se také uskuteèní samostatná akce, volejbalové smíšené debly. Kadý bude mít pøíleitost zúèastnit
se jedné, více èi všech akcí, vèetnì páteèního a sobotního táboráku.
Propozice na www.hanusovice.info.
-pod

Èinnost Sportovního klubu Hanušovice
je v roce 2011 realizována také za podpory Olomouckého kraje.

Okrskové kolo dopravní soutìe v Mohelnici
Kadoroènì mohou zájemci z øad ákù naší školy navštìvovat dopravní krouek. Zde se uèí pravidla provozu na pozemních komunikacích, øeší situace na køiovatkách, seznamují se se zásadami první pomoci – nebo úrazù na naších silnicích pøibývá. Své
znalosti si pak áci provìøují v mnoství dopravních testù. Ale nejen tato teorie spadá do náplnì práce dopravního krouku. Dìti se
pøipravují na soutì cyklistù a musí zvládnout i jízdu na kole pøes øadu nelehkých pøekáek. V kvìtnu se pak kadý rok koná soutì
škol v dopravní soutìi mladých cyklistù. Zde se ukáe, kdo co umí a jak kdo trénoval. Dìti øeší dopravní testy, musí ukázat dobré
znalosti v poskytování první pomoci, jezdí na kolech pøes pøekáky a pod dohledem pøíslušníkù dopravní policie jezdí po dopravním høišti. Okrskové kolo této soutìe probìhlo 5. 5. 2011. A jak se umístili naši áci? Obì drustva získala první místo ve své kategorii. Akdo jsou úspìšní úèastníci soutìe - mladší áci – Petr Zatloukal, Daniel Novák, Nikola Kreifová a Tereza Scholzová. Starší
áci – Petr Kolár, Jakub Hýbl, Romana Kadlecová a Romana Winterová .
Blahopøejeme a pøejeme mnoho úspìchù v okresním kole!
-ap
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
PRODÁM DB 2+1
v Hanušovicích Na Holbì.
Byt ve 2. patøe, panelák po celkové
rekonstrukci.
Cena 330 000,- Kè.
Tel.: 606 421 947

V Hanušovicích nebo blízkém okolí
koupím chalupu k rekreaci.
Tel: 777 114 004
Sháním ke koupi rodinný dùm na pìkném
místì v okrese SU. Tel: 734 622 739

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy,

akcie, celé sbírky - vìtší mnoství - pozùstalost po sbìrateli. Platím v hotovosti nejvyšší moné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, nebo tel.: 724 22 92 92

Mladá hanušovická kapela hledá prostory pro zkušebnu.
Nejlépe v místech, kde by nevadilo vìtší mnoství hluku,
podmínkou je rozvod elektøiny. Kontaktní telefon: 728 969 385
(volat po 5. hodinì, sms vdy). Kontaktní email:

HeartOfTheUniverse@seznam.cz

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info 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

Prodám v Hanušovicích byt 3 + 1
v panelovém domì na Zábøeské ulici.
Byt je ve 4. patøe bez výtahu, dùm je zateplený
a po celkové rekonstrukci.
Volný v èervenci, cena 550 000 Kè. Tel. 583 231 709

Hledám k pronájmu menší suchou místnost k uskladnìní nábytku,
ne sklep, pùdu èi gará. Dìkuji. Tel.: 737 712 539

Pronajmeme byt v Hanušovicích 3+1,
Hlavní èp. 413 (Tipsport). Tel. 732 477 848

Prodám DB 2+1 v Hanušovicích Na Holbì. Byt je bez balkonu, panelák po rekonstrukci. Cena 350 000,- Kè. Tel.: 606 421 947

Nabízím
pùjèky

Hledám podnájem bytu 1+kk, 1+1
nebo 2+1 v Hanušovicích a okolí,
zaøízený i nezaøízený.Prosím bez
realitní kanceláøe.
Tel.: 607 746 088,

od 10.000,- Kè do 100.000,- Kè

E-mail:zacek.pl@seznam.cz

pro zamìstnance, dùchodce,

PRONAJMU (PRODÁM) BYT 2+kk
v Hanušovicích, zdìný byt v centru
vedle Penny Marketu. Cena: 6300,- Kè
(kompletní cena za pronájem
mìsíènì)/630 000,- Kè (prodej).

OSVÈ a eny na MD.

Tel.: 724 539 804
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Tel.: 777 609 441 (odpoledne).

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pronájem bytu 3+1
Pronajmeme byt 3+1 v Hanušovicích,
Na Vyhlídce 373. WC, koupelna, spí,
sklep, ÚT, zimní zahrada.
Nájemní smlouva na 1 rok
s moností prodlouení nájmu.
Cena 4.500.-Kè za mìsíc
bez energií.
Bliší informace podá Lesní správa
Hanušovice,
tel.: 583231271
mob.: 725048943
Ing. Krupièka.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2011

Podìkování

Jubilea

V mìsíci èervnu 2011
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Zdenka Šimková,
Ludmila Havránková,
Emilie Kuchaøová,
Jaroslava Lièková, Ilona
Mikšíková, Magdalena
Lucká, Anna Matysová a
Marie Novozámská;
pánové Miroslav Rýznar,
Ladislav Zatloukal, Josef
Baslar, Jaroslav Pekárek,
Miroslav Ïopan, Jiøí Jílek,
Jan Tomšù, Jiøí Štìrba,
Petr Hladil a Ludìk
Havelka.

Být matkou je celoivotní role, za kterou by nemìlo pøijít ocenìní jen jedenkrát do
roka, a to pøedevším od vlastních dìtí. Nutno ale øíci, e kadá gratulace, úsmìv a vøelé
slovo potìší.
Oslava Dne matek má v DPS Hanušovice ji jistou tradici, která obyvatelùm a pøedevším
obyvatelkám umoòuje nezabøednout do stereotypu a mít se neustále na co tìšit.
Obyvatelky DPS nejsou jen prababièkami a babièkami, ale i maminkami, a proto
jim byl vìnován 5. kvìten k oslavì svého dne.
Pìkný kulturní program k této pøíleitosti zajistili áci ZŠ Hanušovice pod vedením
paní uèitelky ídkové, kterým tímto dìkujeme. Stejnì tak patøí dík paní Sedlmayerové
a panu Suchodolovi za jejich úèast.
Peèovatelka Jitka Odstrèilová

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

Nabízím
douèování matematiky a fyziky pro
áky ZŠ a studenty SŠ.
Tel.: 724 539 804.

Svátek Boího tìla
Tento církevní svátek, dnes pøejmenovaný na Slavnost Tìla a Krve Pánì, se slaví
jedenáct dnù po Boím hodu svatodušním, tedy v období od 21. kvìtna do 24. èervna.
Od prvých krokù køesanské církve ila víra v pøítomnosti Krista v Nejsvìtìjší svátosti – hostii, tedy Tìlu Pánì. Zvláštní úcta jí však zaèala být prokazována a v dobì vrcholného støedovìku. Svátek Boího tìla se odvozuje od vidìní sv. Juliány, kterého se
jí dostalo roku 1209 v Lutychu. Bùh ji vyzval, aby se snaila o zavedení svátku ke cti
Nejsvìtìjší svátosti. Podporu získala u lutyšského arcijáhna Jakuba Panteona, který
poté, co se stal papeem (pøijal jméno Urban IV.), stanovil roku 1264 tento svátek pro
celou církev. Pøesto se mu nepodaøilo prosadit ho všeobecnì. Šíøil se postupnì, v Praze
se poprvé procesí Boího tìla konalo roku 1355. V èeských zemích, stejnì jako ve vìtšinì krajin støední Evropy, nabyla tato oslava zvláštního rázu. Prùvod pøijal charakter
prosebného procesí za pøíznivé poèasí pøed nastávajícím létem a za ochranu pøed pøírodními katastrofami. Procesí se konalo postupnì ke ètyøem oltáøùm, ve mìstech
umístìných v rozích námìstí, na vesnicích umístìných u kostela, kaplièek a køíù. Pøi
kadém zastavení se èetl zaèátek jednoho ze ètyø evangelií. Rázu procesí odpovídaly i
modlitby zaèínající prosbami o ochranu pøed hromobitím, krupobitím a záhuby bouøe,
od metly zemìtøesení, od moru hladu a války. U oltáøù se nìkdy svìtily kvìtinové vìneèky pøítomných dívek a en. Ty si je pak uchovaly ve svém obydlí a tak je chránily
pøed nepøedvídanými událostmi. Pøíslušnice enského pohlaví se také snaily získat
pár ratolestí lípy a bøízy, jimi byly zdobeny oltáøe. Vìøilo se, e zastrèené do lnu, vyrostl pak obzvláštì velký. Listí bøízek, smíšené s uhlím z Jidáše poloené do chléva pak
bezpeènì chránilo dobytek pøed kadou nemocí.
Sám si z dìtství pamatuji na tato kvìtinová procesí. Místní vìøící i ostatní vesnièané
se slavnostnì oblékli a sešli se pøed kostelem. Tam probìhly prosebné motlitby a poté
za doprovodu místní dechové kapely se procesí pøesunulo k dalším dvìma kaplièkám,
kde byly postaveny malé oltáøe. Pøi procesí pak dívky ze svých košíèkù trousily na cestu nasbírané kvìtní lístky pivonìk, rùí a listí lip a bøíz.
A nám dìtem se k naší velké radosti po tomto svátku otevíralo „koupací období“.
Toti, staré pøísloví pravilo: „Po Boím tìle skoè do vody smìle.“ Do svátku jsme tuto
radost z koupání v øece a rybníku mìli podle našich pøedkù zakázanou. -hp

Vzpomínáme

Vzpomínka

Dne 13. 6. 2011 vzpomeneme 4. výroèí úmrtí

Dne 10. 6. 2011 si pøipomeneme 10. smutné výroèí úmrtí
pana Petra Czastka

pana Jiøího Gronycha.
Vzpomínku vìnuje manelka a dcery s rodinami.
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Cestování po Evropì
Blíí se období prázdnin a dovolených a tak se dnes podíváme na místo, které je pro odpoèinek pøímo ideální. Navštívíme
Sicílii, nejvìtší ostrov Støedozemního moøe.
Létají tam pravidelné letecké linky, ale dá se tam dostat i po eleznici. Z vlastních zkušeností mohu potvrdit, e jde sice o více ne 24 hodinové cestování, ale stojí to za to. Z Øíma do Palerma, které leí na
severu, nebo do Syrakus, leících na jihozápadì ostrova, jezdí pøímé
vlaky. Pøes asi pìtikilometrovou Messinskou úinu, která rozdìluje
pevninskou Itálii od Sicílie vás i s vlakovou soupravou pøepraví speciální trajekt. Vlak se 16 vagony se po ètyøech pøeposunuje na ètyøi
vedle sebe stojící koleje v podpalubí, dalšími dvìma mosty na loï najedou osobní auta a kamiony, pøestoupí cestující a po chvilce se trajekt
vydá na druhou stranu úiny. Tam z lodi vyjede opìt sloený vlak, automobily a cestující.
Sicílie je „pouhý“ ostrov, ale nesmírnì rozmanitý a bohatý.
Jsou zde èisté øeky a jezera, vysoké hory, v nich je sníh od listopadu do pozdního jara. Místní s nadsázkou tvrdí, e se na ostrovì nachází polovina všech antických památek, co jich Itálie má.
Mezi perly urèitì patøí mìsto Syrakusy, které bylo nejvýznamnìjším støediskem „Malého svìta“ v antice.V dobách svého nejvìtšího rozkvìtu ve 4. stol. pø. n. l. zde ilo 300 tisíc obyvatel (nìkdy
se uvádí i èíslo kolem pùl milionu). Byly støediskem øecké kultury
a umìní. Ústup ze slávy pøišel poté, co Syrakusy po dvouletém
obléhání podlehly roku 212 pøed Kristem Øímanùm. Mìsto tehdy

Toulky po okolí
O zajímavostech mìsta Loštice jsme si ji nìkolikrát povídali. V dnešním vydání se tam opìt vrátíme a seznámíme se s historií a souèasností výroby produktu, který mìsto proslavil. Jistì
jste uhádli, jde o tvarùky.
Tradice výroby tohoto pokrmu je stará témìø 600 let. Nejstarší písemná zpráva o jejich existenci pochází z roku 1452, ale
pøedpokládá se, e se vyrábìly dlouho pøed tím, nebo tvoøily
bìnou souèást jídelníèku. Pojmenování „tvarùky“ se objevuje v jednom soupise pozùstalosti a v roce 1583 v Olomouci.
Olomouètí obchodníci je pak mylnì prodávali jako „olomoucké
tvarùky“, pøestoe se jich vìtšina vyrábìla v Lošticích a pøilehlých obcích jako „selské tvarùky“. Na Svìtové výstavì ve Vídni v roce 1872 se jim dostalo velké pozornosti a od té doby se
staly velmi populární pochutinou i za hranicemi monarchie. O
jejich výrobu se pak pokoušelo mnoho ivnostníkù. Nejvìtší
úspìch slavil Josef Wessel, jeho potomci je v Lošticích vyrábìjí dodnes. Narodil se v roce 1864 v rodinì loštického povozníka
a tvarùkáøe. Od mládí pomáhal otci v malé výrobnì. ivnosti se
daøilo a tak mladý Josef zaloil firmu AW. Firma neustále zvìtšovala objem výroby, pøed první svìtovou válkou ji zamìstnávala 36 lidí. Tvarùky díky blízké eleznici vyváela do celé

se zbraní v ruce bránil i známý uèenec a matematik Archimédes
(Archimédùv zákon o kapalinách), jeho po pádu mìsta probodl
øímský voják. Ještì dnes mùete ve mìstì obdivovat zbytky staveb, které tehdejší architekti a stavitelé vybudovali. Centrem antických staveb je ostrùvek Ortygia, který je dnes s pevninou
spojen širokým mostem. Nachází se zde zbytky Apollonova
chrámu a sloupy z chrámu bohynì Athény, na jeho základech
byla postavena katedrála sv. Lucie. Ve ètvrti Neapolis dodnes
stojí øecké divadlo, vytesané do vápencové skály, velká øímská
aréna, kde se konaly krvavé gladiátorské hry a nedaleký kamenolom s mohutnou jeskyní, která je známá pod názvem Dionýsovo ucho.
O vyspìlosti øecké architektury svìdèí mìsto Akrgas, pøejmenované na dnešní Agrigento.Jde vlastnì o pevnost, která je
obehnána témìø tøináctikilometrovým kamenným útesem. Toto
opevnìné místo s vydatnými zásobami pitné vody, blízkým moøem a pøístavem bylo po staletí prakticky nedobytné. Proto ještì
dnes zde mùeme obdivovat nìkolik skvostù antiky. Nádherný je
chrám bohynì Héry i chrám Concordia, zachovalé jsou i sloupy
Herkulova chrámu a nedokonèený a poboøený Diùv chrám.
Kdo byl na Sicílii, musí navštívit i Catanii, údajnì hlavní mìsto sicilské mafie. Jde o moderní mìsto, kde pulsuje normální ivot. Nikde
jsem tam ale ani já nevidìl ozbrojené mafiány ani komisaøe Cataniho
(jméno dostal podle názvu mìsta) ze seriálu Chobotnice.
-hp

Evropy a mezi válkami ji nemìla prakticky v kraji konkurenci.
Svou pozici na trhu si ale majitel paradoxnì zkomplikoval sám.
Ve mìstì toti postavil ještì druhý závod, aby mohl dvìma svým
dcerám dát stejné vìno. Dcery pak po vdavkách pøevzaly tvarùkárny a zaèaly si nesmyslnì konkurovat. Boj dokonce pøerostl ve velkou rodinnou nenávist. Spor ukonèila 50. léta, kdy
byly obì firmy znárodnìny a spojeny v jeden státní podnik. Po
návratu do soukromých rukou v 90. letech se øevnivost rodin
znovu oivila. Novìjší firma JD však zkrachovala a nakonec zùstala jen pùvodní výrobna tvarùkù AW.
A jak se vlastnì vyrábìjí? Nesýøený kyselý tvaroh se drtí a
mísí s pøídavkem kuchyòské soli. Pak se ukládá do zásobníkù,
kde bez pøístupu vzduchu získává sýr poadované vlastnosti.
Následným mísením a mletím hmoty se zracími prostøedky se
pøipraví jemná smìs. Ta se vytvaruje do poadovaného tvaru,
kotouèkù, kroukù, tyèinek, popøípadì rozlièných tvarù podle
pøání zákazníka. Pak se nechají zrát a tím dosáhnou svoji originální chu, vùni a barvu.
V loòském roce se koneènì po dlouhém snaení podaøilo tvarùky zaøadit do seznamu chránìných zemìpisných oznaèení
Evropské unie. Díky tomu je dnes jasné, e tato „smradlavá pochoutka“ pochází z Èeské republiky a ne odjinud, jak tvrdila
konkurence.
-hp

ZŠ a MŠ Hanušovice stále pøijímá zájemce všech kategorií 6-99 let o

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ.
Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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