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cena 2 Kè

Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Základní škola a Mateøská škola
Hanušovice zve všechny budoucí

Ohlédnutí

za
Tøíkrálovou sbírkou

prvòáèky a jejich rodièe

na zápis do 1. tøídy,

2011
Dne 9. 1. 2011 byla v našem dìkanátu ukonèena pou tøí králù po našich mìstech a
obcích.
Celkem koledovalo 175 skupinek ve 23 obcích.
V Šumperku nekoledovali jen farníci, ale také áci gymnázia a støední zdravotnické
školy a sboristé ŠDS.
Vyuití podílu našeho dìkanátu, který èiní 58 % z celkové vybrané èástky, se uskuteèòuje prostøednictvím Charity Šumperk. Ta navrhne zámìry vyuití finanèních prostøedkù tøíkrálové komisi Arcidiecézní charity Olomouc. K realizaci dochází a na
základì tohoto schválení.
A jaké zámìry budou komisi pøedloeny letos?
- Výbava humanitárního vozidla a humanitárního týmu. Vzhledem k opakujícím se
pøírodním katastrofám nastala nutnost mít jedno vozidlo pøipraveno pro okamitou pomoc napø. pøi povodni. Stejnì tak zamìstnanci, kteøí se takové akce úèastní, potøebují
mít urèitou výbavu, aby mohli tuto pomoc okamitì realizovat.
- Nákup automobilu pro zvýšení dostupnosti slueb Charity Šumperk. Charita Šumperk disponuje 12 vozidly, kterými zajišuje terénní sluby. Jedno vozidlo ujede prùmìrnì mìsíènì více ne 1 200 km. Jednomu z vozidel konèí technická zpùsobilost letos
v bøeznu, dalšímu v pøíštím roce. Proto pro zajištìní slueb a bezpeènost zamìstnancù
je potøeba obnovit vozový park.
- Rozšíøení a obnova sortimentu rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek. Pùjèovna pomùcek doplòuje základní sluby a nemalou mìrou se podílí na komplexnosti
poskytovaných slueb. Sortiment je potøeba stále doplòovat a obnovovat tak, aby byl
pro uivatele nejen atraktivní, ale i bezpeèný.
- Podpora Centra pro rodinu v Šumperku. Centrum pro rodinu se za krátkou dobu pùsobení v našem dìkanátu stalo jeho nedílnou a respektovanou souèástí. Nabízí spoustu
aktivit, které jsou zamìøeny také na cílovou skupinu naší organizace, proto chceme
podporovat jeho èinnost.
- Podpora Poradny pro eny a dívky. Nezisková organizace, která pùsobí zejména ve
školách našeho dìkanátu. Hlavní náplní je pøednášková èinnost zamìøená na pomoc rodinám v nouzi.
- Pøímá pomoc. Je to finanèní pomoc, která má dvì oblasti. První z nich je pomoc pøi
ivelních katastrofách (v loòském roce napø. Haiti). Druhá èást je pomoc lidem v materiální nouzi. Tato pomoc není poskytována kadému, pøed jejím poskytnutím probíhá
sociální šetøení.
-chs

který se uskuteèní
ve ètvrtek 10. února 2011
v 15.00 hod.
Spoleèný zaèátek zápisu bude
v prostorách školní jídelny.
Rodièe, pøineste s sebou svùj
obèanský prùkaz, rodný list dítìte a
vyplnìný zápisní lístek.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Firma Leo-mix

objednává na jaro 2011
tyto druhy drùbee:

- kuøice Dominant
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- husokaèeny
- rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky pøijímá prodejna Ovoce a kvìtiny, Hlavní 88, Hanušovice
dennì od 8 do 16 hod., telefonicky na
èísle: 583 232 284.

Další informace uprostøed novin.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
3. jednání – 13. 12. 2010
- projednala smlouvu o budoucí smlouvì se spol. Enpro vìcné bøemeno ul. Hynèická
- projednala smlouvu o budoucí smlouvì, spol. Enpro –
vìcné bøemeno, umpa u bytových domù èp. 37, 38, Hynèice
- projednala ádost o vyjádøení k umístìní kanalizaèní pøípojky na pozemek pè. 3/2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí výstavbu opìrné zdi a oplocení pozemku pè. 877/2 v kú. Hanušovice
- projednala dopravní znaèení na MK ul. Dukelská (zákaz
stání)
- schválila ádost o informaci o výši trního nájemného
v obvodu MìÚ - Lesy ÈR, s. p. SDC Olomouc – ádost o
pøevod nemovitého majetku (podchod u pivovaru)
- vzala na vìdomí ádost o poskytnutí dotace pro informaèní centrum MK
VIKS na rok 2011
- projednala ádost o pøidìlení finanèních prostøedkù na
pokrytí èásti nákladù s poskytováním sociálních slueb Charita Šumperk, sociální sluby Šumperk
- projednala ádost o umístìní do DPS Hanušovice
- projednala návrh odmìny øediteli ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí metodické doporuèení spol. Gordic,
s. r. o. - pøevod dokumentù z listinné do digitální podoby (el.
podpis – grafický, èasové razítko)
- schválila rozpoèet na rok 2011 - H.O. s. r. o.
- vzala na vìdomí ádost o rozšíøení archivu – odbor výstavby MÚ
- projednala termínovaný vklad – GE Money Bank, depozitní úèet
- schválila odmìnu kronikáøe
- projednala vìc pùjèky na kanalizaci (výbìrové øízení)
- vzala na vìdomí informace o úpravì rozpoètu ZŠ a MŠ
- doporuèila ke schválení smlouvu o podnájmu nebyt.
prostor – ZŠ, MŠ, DPS, Mìsto Hanušovice
- projednala Mìstský ples
- projednala smlouvu - Penny market

4. jednání - 27. 12. 2010
- schválila rozpoètovou zmìnu è. 7
- projednala ádosti o pøidìlení bytu, Potùèník èp. 359
- vzala na vìdomí ádost o povolení stavby kotce pro psa +
pergoly
– projednala pøíspìvek na poøízení, rek., opravu poární
techniky - KÚ Ol. kraje
- vzala na vìdomí návrh na cenu za celoivotní pøínos
v oblasti kultury - Ol. kraj 2010
- vzala na vìdomí ádost o poskytnutí pøíspìvku na provoz domova sv. Josefa, ireè

- projednala ádost o sníení nájemného (vlhký byt)
- projednala zajištìní cestopisných pøednášek na rok 2011
– DK Hanušovice
– projednala monitoring dotaèních zdrojù r. 2011 - MAS
Horní Pomoraví
- schválila organizaèní zmìnu MìÚ

5. jednání - 10. 1. 2011
- vzala na vìdomí indikativní nabídku Raiffeisenbank –
pob. Šumperk
– vzala na vìdomí nabídku slueb Poštovní spoøitelny
- projednala dopravní znaèení – ul. Dukelská
- schválila ádost o prominutí poplatkù na kulturní a jiné
spoleèenské akce - STAVREL v.o.s. Hanušovice
– schválila ádost o uzavøení provozu ŠJ a MŠ v dobì jarních prázdnin z dùvodu rekonstr. hl. uzávìru vody a oprav
v budovì ŠJ - ZŠ a MŠ Hanušovice
– projednala novou nájemní smlouvu na pozemek pè. 833
v kú. Hanušovice - JK MORAVA spol. s.r.o. Šumperk
– vzala na vìdomí nabídku slueb - REAL CONSULT,
s. r. o. Prostìjov
– vzala na vìdomí nabídku na veøejné osvìtlení LED ALBALUX, s. r. o. Brno
- vzala na vìdomí vzdìlávací program - Obecní koordinátoøi
- projednala pøihlášku do soutìe s temat. zamìøením: veøejná prostranství, budovy ve veøejné správì, historické budovy, koupalištì
- projednala návrh na zmìnu dodatku è. 3 zásad pro
pouití prostøedkù SF zamìstnancù MÚ a mìsta Hanušovice
- projednala povìøení – osvobození od placení poplatkù za
likvidaci TKO
- projednala povìøení k øešení úrazù obèanù mìsta na komunikacích v majetku mìsta
- vzala na vìdomí ádost o finanèní pøíspìvek MAS Horní
Pomoraví, o. p. s.
- vzala na vìdomí ukonèení pracovního pomìru tajemníka
MÚ
- projednala Mìstský ples 21. 1. 2011
- schválila prodlouení nájemních smluv (dodatky) – DPS
Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení Hanušovické obchodní s. r. o.
o uvolnìní bytu v Potùèníku
– vzala na vìdomí vyhodnocení Tøíkrálové sbírky - Charita Šumperk
- projednala zmìnu smluv – Select – internetové pøipojení
- projednala smlouvu ÈEZ – vìcné bøemeno
– vzala na vìdomí informace o nabídce produktù - KB
Šumperk
- projednala zajištìní školení pracovníkù MÚ

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

telefon: 737 274 331
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Vánoce 2010 trochu jinak
Ji tradiènì se u školy konalo „Vánoèní zpívání“, které poøádala
škola ve spolupráci s mìstem Hanušovice. Tentokrát bylo obohaceno o „ivý betlém“, do kterého doprovodil andìl Josefa s Marií na
oslátku (poníkovi), v prùvodu se také pøineslo Betlémské svìtlo.
Za organizaci této akce patøí podìkovat panu Janu Doškovi, který zapùjèil ovce a poníka do Betléma, a panu Miroslavu Hédlovi za
zajištìní Betlémského svìtla.
Za vedení školy, František Felner

Volba povolání
„Povolání je páteøí ivota“
Fridrich Nietzsche
Rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí na støední školu
1) Pokud se pøijímací zkouška v prvním kole pøijímacího øízení nekoná, odešle øeditel školy rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí uchazeèi nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeèe
v termínu od 22. dubna do 7. kvìtna 2011.
2) Pokud se pøijímací zkouška koná, ukonèí øeditel školy
hodnocení uchazeèù do 3 pracovních dnù po termínu stanoveném pro pøijímací zkoušky. Podle výsledkù dosaených jednotlivými uchazeèi pøi pøijímacím øízení stanoví øeditel školy jejich
poøadí a odešle rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí uchazeèi nebo
zákonnému zástupci nezletilého uchazeèe.
Øeditel školy mùe po ukonèení prvního kola pøijímacího
øízení vyhlásit další kola pøijímacího øízení k naplnìní pøedpokládaného stavu ákù.
Pokud øeditel školy vyhlásí další kola pøijímacího øízení,
oznámí neprodlenì krajskému úøadu poèet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdìlávání. Krajský úøad zveøejní
pøehled støedních škol s údaji o poètu volných míst v jednotlivých oborech vzdìlání a formách vzdìlávání, a to zpùsobem
umoòujícím dálkový pøístup. Informace o poètu volných míst
v jednotlivých oborech vzdìlání a formách vzdìlávání na støedních školách v pùsobnosti Olomouckého kraje budou zveøejnìny na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz. Dále budou
k dispozici na Odboru školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje.
Pokud byl uchazeè pøijat ke vzdìlávání ve støední škole v nìkterém kole pøijímacího øízení, musí svùj úmysl stát se ákem
pøíslušného oboru vzdìlávání a formy vzdìlávání na dané škole
potvrdit zápisovým lístkem do 5 pracovních dnù ode dne,
kdy bylo uchazeèi doruèeno rozhodnutí o pøijetí. Nepotvrdí-li uchazeè nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeèe odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdìlávat se ve støední škole,
vzdává se tímto práva být pøijat za áka dané støední školy a na
jeho místo lze pøijmout jiného uchazeèe.

Uchazeè, který je ákem základní školy, obdrí zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozdìji do 15. bøezna 2011,
nebo do 30. listopadu 2010 v pøípadì, e podává pøihlášku do
oborù vzdìlání s talentovou zkouškou. V ostatních pøípadech
vydá na ádost uchazeèe zápisový lístek krajský úøad pøíslušný
dle místa trvalého bydlištì uchazeèe. Kadý uchazeè obdrí
pouze jeden zápisový lístek.
Odvolání proti rozhodnutí øeditele školy zøizované státem,
krajem, obcí nebo svazkem obcí o nepøijetí uchazeèe ke støednímu vzdìlávání lze podat ve lhùtì 3 pracovních dnù od doruèení
rozhodnutí. (Rozhodnutí o výsledku pøijímacího øízení, které
nelze doruèit uchazeèi nebo zákonnému zástupci nezletilého
uchazeèe, se ukládá po dobu 5 pracovních dnù, pak je povaováno za doruèené).
Odvolání se podává prostøednictvím øeditele støední školy
k Odboru školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu
Olomouckého kraje. Øeditel školy zašle odboru školství, mládee a tìlovýchovy spolu s odvoláním i kritéria, podle kterých
postupoval pøi pøijímacím øízení.
Odvolání by mìlo obsahovat:
- oznaèení správního orgánu, jemu je urèeno;
- jméno a pøíjmení uchazeèe, datum a místo narození;
- název školy, kód a název oboru, formu vzdìlávání;
- dùvod nepøijetí uvedený øeditelem støední školy;
- dùvody odvolání (v jakém rozsahu je odvolání napadeno,
v èem je spatøován rozpor s právními pøedpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo øízení, je mu pøedcházelo);
- jméno a adresu trvalého bydlištì zákonného zástupce nezletilého uchazeèe, resp. zletilého uchazeèe, popø. jinou adresu pro
doruèování;
- datum a podpis zákonného zástupce nezletilého uchazeèe,
resp. zletilého uchazeèe.

Vladimíra ídková,
výchovná poradkynì školy

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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Víra a nadìje…
Víra v Boha a nadìje ít - to je
celoivotní krédo Jana Jankù, hanušovického obèana, nositele øádu TGM, jen
obdrel od prezidenta republiky. S jeho
svolením jsem si dovolil v našich novinách napsat pár øádkù o jeho ivotní pouti.
Narodil se v roce 1921 v Hanušovicích, jeho pøedci však pocházeli z nedalekého Janoušova. Tatínek pracoval od roku
1915 jako vlakvedoucí u ÈSD. Jako devatenáctiletý mladík byl za války totálnì nasazený v Breslau, kde spolu s francouzskými
zajatci pracoval pod pøímým dohledem
nìmeckých esesákù na výrobì granátù.
Na konci války se mu podaøilo utéct a po
dobrodruné cestì pøes Nìmecko se dostal do osvobozené Francie, kde pracoval
jako šofér americké zásobovací organizace UNRA. V roce
1946 se vrátil do vlasti a nastoupil k ÈSD a po vzoru svého otce
se „od píky“ vypracoval na post vlakvedoucího. Dlouho se
však z této práce netìšil. Po komunistickém pøevratu v roce
1948 byl zatèen, obvinìn z vlastizrady a odsouzen k smrti.
Hlavním dùvodem bylo jeho èlenství ve Skautu a neochota pøevést oddíl pod køídla tehdejšího komunisty øízeného Èeskoslovenského svazu mládee. Na ortel èekal ve vazební vìznici
v Uherském Hradišti, kde na vlastní kùi poznal nelidské metody vyšetøovatelù. Trest smrti mu byl nakonec zmìnìn na
doivotní aláø, který si odpykával na Mírovì. Ve svých „papírech“ mìl uvedeno, e jeho návrat je neádoucí. Tìká práce,
èasté korekce a nedostatek jídla se podepsaly na jeho zdraví a
pøivedly ho podruhé na práh smrti. Jak sám tvrdí, váil pouhých
48 kilogramù a byl to opravdový a nefalšovaný zázrak, který ho
zachoval pøi ivotì. V roce 1957 byl z mírovského vìzení propuštìn a nastoupil opìt jako eleznièáø v Hanušovicích. Nemìl
to lehké ani v zamìstnání, stále byl povaován za nepøítele
reimu. Koncem šedesátých let se pomìry troch uvolnily a Jan

Akce civilní ochrany pro veøejnost

Jankù dostal jako èlen tehdejšího závodního výboru ROH monost vybudovat
dìtský (oficiálnì pionýrský ) tábor. Mìl
proto, díky svým skautským základùm,
ty nejlepší pøedpoklady. Tábor skuteènì
v malebném údolí øeky Divoká Orlice
v obci Potštejn na „zelené louce“ postavil. Dodnes slouí dìtem i dospìlým
jako rekreaèní støedisko eleznièní stanice Olomouc.
A do svého odchodu na zaslouený
odpoèinek v roce 1981 pracoval jako
vlakvedoucí osobních vlakù v Hanušovicích. Jako jeho bývalý kolega mùu potvrdit, e se nebál ani jiné práce.
V pøípadì potøeby vypomáhal u posunu,
jezdil u nákladních vlakù, nevadila mu
ani práce stanièního dìlníka.
V dùchodu zaèal psát vzpomínky na
svùj ivot, studoval historii rodného kraje, fotografoval a pracoval ve své malé dílnì, kde se vìnoval kutilství. Vyøezal dokonce i nìkolik betlémù, které dodnes ve svém bytì ukazuje
známým a hlavnì dìtem z mateøské i základní školy.
Zmìna reimu po roce 1989 mu umonila realizovat jeho
další velkou touhu – cestování. Projel takøka celou Evropu a ještì v den svých osmdesátých ! narozenin vystoupil s batohem na
zádech na vrchol sicilské sopky Etny. Jeho vitalita a pracovitost
ho neopouští ani pùl roku pøed jeho devadesátými narozeninami. Aktivnì pracuje ve Skautu, navštìvuje církevní akce po celé
republice, jezdí po školách a univerzitách, kde pøednáší hlavnì
mladé generaci o svých ivotních záitcích z vìzení a období
perzekuce.
Nadále však zùstává skromným, hodným a pracovitým èlovìkem. A nám, kdo ho známe nezbývá, ne mu za jeho úsilí podìkovat a do budoucna mu popøát hodnì zdaru a hlavnì pevné
zdraví.
-hp

Po celý rok kadý 1. pátek v mìsíci v dobì 18.00–19.00 hod.

Mìsto Šumperk uskuteèní v 1. ètvrtletí 2011 nìkolik akcí civilní ochrany, které jsou urèeny pro širokou veøejnost, bez ohledu na hranice mìsta Šumperka.
1. Zvláštní relace s besedou na obèanském rádiu CB

Informace, otázky a názory z oblasti civilní ochrany, policie
a dalších oblastí veøejného ivota.
Poznámka:

Sobota 5. února, 9.00–11.00 hod., kanál è. 3.
Host besedy: starosta Mìsta Šumperka Zdenìk Bro.
Zamìøení besedy: obèané mohou klást otázky a vyjadøovat
svoje názory k ivotì v celém okrese Šumperk.

Obèanské rádio CB je jeden ze zpùsobù komunikace pøi situacích civilní ochrany (povodnì, havárie, atd.). Relace slouí
k propagaci civilní ochrany a CB u veøejnosti a ke vzdìlávání.
Bliší informace zájemcùm k pouívání obèanského rádia CB
poskytnu podle ádostí nebo je lze najít na webu.

2. Zvláštní relace s besedou na obèanském rádiu CB
Sobota 12. února, 9.00–11.00 hod., kanál è. 3.
Host besedy: Mgr. Maria Isabel Torres Cobo
Zamìøení besedy: èinnost organizace AMNESTY INTERNATIONAL.
3. Pravidelné relace na obèanském rádiu CB
Po celý rok kadá 1. støeda v mìsíci, 8.30 –10.00 hod a
20.30–21.30 hod.
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4. Bezplatný kurz „Zdravotnická první pomoc pro veøejnost“
Termíny jednotlivých èástí: ètvrtek 3. února, ètvrtek 10. února, ètvrtek 17. února, ètvrtek 24. února
Zahájení v kadém termínu v 16.00 hod., ukonèení v 18.00
hod. Místo: Støední zdravotnická škola, ul. Kladská 2, Šumperk. Zamìøení: zdravotnická první pomoc pøi moných kadodenních událostech.
Ing. Jiøí Skrbek, Mìsto Šumperk, bezpeènostní rada,
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Pøehlídka ochotnických divadel „ŠOKÁÈEK 2011“ poètvrté!
Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, o.s. si Vás dovoluje pozvat na ji ètvrtý roèník pøehlídky ochotnických divadel „ŠOKÁÈEK 2011“, která se uskuteèní v Kulturním domì ve Starém
Mìstì ve dnech 18.-20. 2. 2011. Vysoká úroveò odehraných
pøedstavení v minulých letech a zejména pøízeò Vás divákù a
ochota sponzorù financovat tuto akci nás zavazuje, abychom se
i v tomto roèníku pokusili najít pro kadého z Vás to pravé „oøechové“. Jako ji v pøedchozích letech je pøehlídka „namíchána“
z rùzných ánrù. Nechybí drama, komedie ani pohádky pro dìti.
Zaèínáme opìt tradiènì v pátek, a to 18. února v 19:00 hod.
úvodním slovem nové paní starostky Pichové. Po tomto slavnostním zahájení vystoupí ji osvìdèený soubor Václav, o. s.
z Václavova. Tentokrát to nebude asi taková legrace jako Jeppe
z Vršku ani odpoèinková „Hašlerovka“ Podskalák. Soubor nabral úplnì z jiného soudku a pøedstaví nám drama Jiøího Hubaèe Generálka jeho velièenstva. Hra pojednává o pobytu
Napoleona Bonaparta na ostrovì Svatá Helena, kde byl uvìznìn
po poráce u Waterloo. e se nejednalo o zrovna „lázeòský pobyt“, se mùete pøesvìdèit sami.
V sobotu 19. února se zaèátkem v 10:00 hod. je pøipravena
pro dìti i dospìlé orientální pohádka Alibaba a loupeníci pod
reijní taktovkou Yvety Irimièukové. Tento výpravný kus, který
má ji za sebou vedle premiéry 5 repríz, byl na všech „štacích“
pøijat s velkým ohlasem a patøí urèitì k tomu lepšímu co mùe
souèasná ochotnická scéna nabídnout v kategorii pohádka hraná dospìlým souborem. Kdo nevidìl, mùe se tìšit na úsmìvný,
ale mnohdy i napínavý dìj doplnìný originálními písnìmi od
skupiny Koblíci ze Šumperka.
Po dobrém obìdì, který pro Vás pøipraví Lída Simajchlová a
který si mùete dát pøímo v kulturním domì a dobrém moku
v podobì „ryzího piva z hor„ se mùete tìšit na odpolední program. Co uvidíte od 14:00 hod. v podání Divadelního spolku
Kromìøí, se dá slovy jen tìko popsat. Jejich komedie Habaïùra „vzala vítr z plachet“ i jinak velmi kritické porotì na divadelní pøehlídce ve Václavovì. e toto pøedstavení tuto
pøehlídku suverénnì vyhrálo, není tøeba ani nijak zdùrazòovat.
Mohu za sebe celkem odpovìdnì prohlásit, e tato komedie hravì „strèí do kapsy“ mnoho profesionálních souborù. Kdo se nepøijde podívat, mùe jenom litovat. Sám se moc tìším, a to jsem
pøedstavení ji vidìl, jednou však nestaèí, to pochopíte, jak bu-

dete opouštìt hledištì. Taky Vám bude smutno, e to u asi nikdy neuvidíte, protoe se jedná o jedno z posledních pøedstavení
této hry. Veèer by mìl „dorazit zlatý høeb“, a to divadelní soubor
Jana Honsy z Karolinky s hrou Nevìsta . Pøedstavení pro velmi nároèného diváka zaèíná v 19:00 hod. Budeme moci sledovat osudy osamìle ijících en, matky a dcery, ostatními
vesnièany pøezdívanými „nevìsty“. V dìji se budou prolínat
události od konce války a po souèasnost. Divadelní soubor
z Karolinky s hrou Nevìsta byl v roce 2010 vybrán na celostátní
pøehlídku ochotnických divadelní souborù Jiráskùv Hronov.
Reisérem a autorem pøedstavení je Martin Františák, absolvent JAMU, ák Arnošta Goldflama, v souèasné dobì pùsobí
jako umìlecký šéf Divadla Petra Bezruèe v Ostravì.
Dìtského diváka bychom rádi opìt pøivítali v nedìli ráno od
10:00 hod. na pohádce O praèlovíèkovi v podání Divadla
Tramtarie, o. s. Olomouc. Èeká je bájeèný výlet do svìta dinosaurù, ptakoještìrù a podobné „havìti“. Pohádka mìla obrovský úspìch v Lucembursku. V roce 2010 také vyhrála celostátní
festival divadla pro dìtí Popelka Rakovník 2010. Odpoledním
pøedstavením se bohuel budeme muset s naší pøehlídkou rozlouèit. Louèení bude ji také tradièní. Pokud dobøe dopadnou
cesty, zdraví a další skuteènosti, které ani my ani hostující soubor Temno z Týništì nad Orlicí bohuel nemùe ovlivnit,
mùeme se tìšit od 14 :00 hod. na originální divadelní pøedstavení z hokejového prostøedí „Kdo neskáèe, není Èech“ v reii
Evy Drábkové. Na minulých pøehlídkách ji tento soubor patøil
k jejich ozdobám, a to jak hrou „Seš normální“, tak i posledním
vystoupení v roce 2010 s inscenací z prostøedí bezdomovcù
„Vrány“. „Temòáci “ tìmito pøedstaveními dokázali, e se vydali cestou zatím ne moc prošlapanou. Zatím mi také není moc
jasné, jak si provedení této hry vlastnì pøedstavují, kdy v technických poadavcích nepoádali o ledovou plochu, necháme se
asi radìji pøekvapit.
Na závìr bych chtìl upozornit diváky na monost obèerstvení pøímo v kulturním domì. K dispozici bude teplá i studená kuchynì a dostatek „osvìujících“ nápojù. Vstupné bude vskutku
„lidové“, na jednotlivá pøedstavení 30 Kè a na celou pøehlídku
pøenosná vstupenka v hodnotì 100 Kè. Tuto si mono od 1. února zajistit v Turistickém informaèním centru ve Starém Mìstì.
Za DS ŠOK Ruda Šmùla

Kdy rozhodují vteøiny…
Od narození se o naše zdraví stará pøedevším rodina. Jak vyrùstáme, postupnì za svùj ivot i zdraví pøebíráme odpovìdnost sami.
Mùeme se dostat do situace, kdy bude naši pomoc a péèi potøebovat nìkdo jiný, nìkdo z rodiny, kamarád nebo úplnì cizí èlovìk.
A nìkdy to mùeme být právì my, na kom bude záviset jeho ivot. V tìchto chvílích je dùleité nezpanikaøit a umìt si poradit.
Základem úspìšné pomoci je úèelnost, rozhodnost a rychlost. O tom se pøesvìdèily dìti z 6. B tøídy v první lednové hodinì obèanské výchovy - 7. ledna 2011, do které zavítali odborníci ze Støední zdravotnické školy ze Šumperka - paní Marcela Köhlerová se
svou studentkou 4. roèníku studijního oboru - zdravotnický asistent - Michaelou Bøezovskou, bývalou ákyní naší základní školy.
Seznámily áky 6. roèníku se zásadami první pomoci pøi bezvìdomí, pøi zástavì èinnosti srdce a krevního obìhu. Peèlivì pøedvedly techniku masáe srdce i první pomoci pøi
prudkém krvácení. Ukázaly ákùm uití obvazové
techniky pøi praktické ukázce v hodinì i zpùsob komunikace mezi zranìným èlovìkem a záchrannou
zdravotnickou slubou.
áci se aktivnì zapojili do prùbìhu vyuèovací
hodiny, ochotnì odpovídali na pokládané otázky a
snaili se správnì a rychle poskytnout první pomoc
spoluákovi - alespoò naneèisto.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Hledám podnájem
bytu (2+1,3+1)
v Hanušovicích a v blízkém okolí,
nejlépe zaøízený.
Tel.: 774626943

Sháním ke koupi rodinný dùm na pìkném místì v okrese SU. Tel: 602 308 774

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

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

Dìti slunce Hanušovice
èinnost za mìsíc prosinec 2010
V sobotu 11. 12. jsme poøádali akci pro veøejnost Den otevøených dveøí. Návštìvníci si mohli prohlédnout naše kroniky, fotky, pohovoøit o èinnosti klubu. Dìti si mohly z papíru s naší
pomocí vyrobit rùzné dáreèky. Naši klubáci vyrobili ozdobné
pyramidy a velkou vrhací kostku. Pøípravy stály mnoho èasu i
penìz, bohuel z veøejnosti, a u z øad dìtí, èi rodièù, nepøišel
nikdo.
Podle vontských tradic jsme si v klubu pøipomnìli svátek Veèer svìtel, který pøíznivci J. Foglara slaví 17. prosince. Svátek
jsme zpestøili té stínohrou.
V našem klubu poøádáme ji tradiènì i vánoèní besídku. Zábavnou èást tvoøily vtipy, scénky Zabíjení kapra a Nákup zámkù, stolní hra Cesta po Valašsku a také písnièky pøi kytaøe.
Finále patøilo vánoèní nadílce, kdy chlapci nìkteré dárky našli
a po vyluštìní morseovky. Dárky byly ukryté na rùzných místech klubovny.
Také o vánoèních prázdninách pokraèoval náš pestrý program nazvaný Hrmesva, do nìho se mohly zapojit i cizí dìti
- neèlenové klubu. V pondìlí 27. 12. dopoledne se konaly Hry
s blechami, zvítìzil Ondra. Odpoledne vyplnilo bobování a
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SOUKROMOU INZERCI

V Hanušovicích nebo blízkém
okolí koupím chalupu k rekreaci.
Tel: 777 114 004

podatelna@mu-hanusovice.cz

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

sáòkování na nároèném, ale parádním místì. V úterý 28. 12. dopoledne probìhl turnaj ve speciálním stolním fotbale nazvaný
Šprtec, vyhrál Honza. Odpoledne jsme se probìhli pøi pozemním hokeji. Ve støedu 29. 12. dopoledne se hrála skvìlá stolní
hra Boj o ostrovy, opìt vyhrál Honza. Odpoledne jsme šli znovu
bobovat a sáòkovat jako v pondìlí. Naši chlapci si tedy Hrmesvu 2010 pìknì uili a mají z ní mnoho záitkù a vzpomínek.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Ondra, který také
získal pochvalu za 100% docházku za prosinec 2010. Blahopøejeme jemu i vítìzùm v jednotlivých soutìích na Hrmesvì.
Vedoucí klubu M. Pecho

Nabízím
vedení daòové evidence, mzdové evidence,
úèetnictví, evidence DPH a zpracování výkazù
vèetnì pøehledù a daòového pøiznání.
V pøípadì zájmu mne kontaktujte na tel.

777 693 345
Ing. Jana Marešová
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Pozvánka
Jubilea

V mìsíci únoru 2011 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Anna Svobodová,
Drahomila Kuttlerová,
Magdalena Ospálková, Anna
Langerová, Alena Šustalová,
Dobromila Fryèáková, Vìra
Hegerová, Terézie Babicová a
Nadìda Gáblerová;
pánové Emil Kminiak,
Miroslav Pagáè, Rudolf
Lackoviè, Jan Sedlaèík,
Ladislav Vaòa, Jaroslav
Jasenovec, Jiøí Pešál a Peter
Szénégetö.
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

Obèanské sdruení ivot a zdraví vás zve na cyklus semináøù vìnovaný úspìšnému
svìtovému programu zamìøenému na prevenci a léèbu civilizaèních onemocnìní. Semináøe budou probíhat v Domì kultury Hanušovice a jsou urèeny kadému, kdo chce
zlepšit svùj zdravotní stav, psychickou a fyzickou kondici. Cyklus byl zahájen 13. 10.
2010 semináøem Osm cest ke zdraví. Další semináøe se nazývá:
9. 2. 2011 Nejlevnìjší „terapie“ teèe z kohoutku Vstup na semináøe zdarma.

Poznejte Bibli
Chcete se seznámit s obsahem a poselstvím Bible? Sbor Církve adventistù
sedmého dne Vás zve k setkávání nad Biblí, které probíhá kadou sobotu
od 9:00 hod. v Domì kultury v Hanušovicích.

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí pøišli doprovodit na poslední cestì manela, tatínka, dìdeèka
a kamaráda pana Josefa Vokurku.
Dìkujeme také všem za projevenou soustrast.
Zarmoucená rodina

Vzpomínáme
Utichlo zlaté srdce a starostlivé oèi zavøely se navdy.
Dne 28. 2. 2011 si pøipomeneme 1. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka, manela a dìdeèka,
pana Václava Havránka.
S láskou a úctou vzpomínají manelka Ludmila,
dcery Hana a Ludmila s rodinami, vnouèata.
Dìkujeme za tichou vzpomínku všem, kteøí ho drí v pamìti.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 2. 1. 2011 jsme si pøipomnìli
25. výroèí úmrtí

Odešel, ale zùstal v srdci tìch,
kdo ho mìli rádi.
Dne 3. února 2011 vzpomeneme
5. výroèí, kdy nás navdy opustil

pana Mrázka
z Potùèníku.

pan Jiøí Fedák.
Vzpomínají manelka Vlasta, synové Miloslav
a Bohumil a dcera Vlasta s rodinami.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají manelka, syn Martin
a dcera Anna s rodinami.

Vzpomínáme

„Èas plyne jak tiché øeky proud,
jen bolest zùstává a nedá zapomenout.“

“Kdo znal,
ten vzpomene,
kdo mìl rád,
nikdy nezapomene."

Dne 8. února 2011 si pøipomeneme
13. smutné výroèí úmrtí
naší maminky a babièky,

Dne 4. 2. 2011 vzpomeneme 3. smutného úmrtí

paní Vìry Pavelkové.

paní Marie Sklenáøové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2011

Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.
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Cestování po Evropì
Nevím jestli u nás existuje èlovìk, který by nevidìl jednu
z nejkrásnìjších pohádek s Libuškou Šafránkovou – Tøi oøíšky
pro Popelku. Málo z nás ale ví, kde byla na pøelomu let
1972-1973 reisérem Václavem Vorlíèkem natáèena.
Zámek Moritzburg, pyšnící se ètyømi kulatými vìemi, leí
asi 14 kilometrù severozápadnì od nìmeckých Dráïan. Byl
postaven v renesanèním stylu na vrcholu ulové hory v bainaté
dolinì v letech 1542 a 1546 Moøicem Saským. Po necelých
dvou stech letech, za panování Augusta II. Silného, ale získal
podobu barokní.Vladaø toti podrobil objekt nákladné
pøestavbì, bìhem ní se podstatnì zmìnilo i okolí zámku.
Pùvodní bainatá krajina se zmìnila v rozsáhlý zámecký park
s rybníèky, krásnými zahradami, oborami s divokou zvìøí.
Vnitøní prostory ale filmaøi nevyuili. I scéna z pøepychového
plesu se natáèela jinde, nebo velký sál v Moritzburgu se zdál
reisérovi zapšklý a chmurný.
Zámek ale dodnes ije z popularity, kterou film o Popelce
pøinesl. Nìkolikanásobnì se zvýšila návštìvnost, a i filmaøi se
pøedhání v nabídkách, aby zde mohli natáèet exteriéry i interiéry
svých filmù. ádný z návštìvníkù si nenechá ujít návštìvu jedné
velké místnosti, kde jsou umístìny pohádkové kostýmy.
Nejcennìjší jsou Popelèiny svatební šaty, k vidìní je i obleèení
hercù z venkovského dvora, nechybí ani èervená róba, v ní
Helena Rùièková tancovala na plese s princem. Prùvodkynì
vás ale pøi prohlídce trochu zklame, kdy vám oznámí, e i kdy
kostýmy vypadají pøesnì jako ty z pohádky, nejsou to originály.

Toulky po okolí
V prosincových Toulkách jsme si poprvé povídali o nedalekém mìstu Mohelnice, dnes budeme pokraèovat.
Bìhem 18. století zaèalo tehdy ji výhradnì nìmecké mìsto
tìit z výhodné polohy. Ji roku 1755 zde byla pošta na dùleité
trase z Olomouce do Èech, která slouila celé oblasti pøes Zábøeh a po Šumperk. Následovala stavba tzv. císaøské silnice,
která byla dána do provozu roku 1828, a nakonec i vybudování
jedné z prvních eleznièních tratí v èeských zemích Olomouc –
Praha. Díky tìmto okolnostem ji bylo v Mohelnici v roce 1834
482 domù a v nich 3 887 obyvatel a stala se tak druhým nejvìtším mìstem na území dnešního šumperského okresu ( v té dobì
mìla tøikrát více obyvatel ne Zábøeh). Pøesto se po roce 1848
stal Zábøeh sídlem politického okresu a Mohelnice byla urèena
pouze jako støedisko soudního a zároveò berního okresu. Územnì rozsáhlejší pravomoc mìlo mìsto jako instituce katolické
církve. Bylo zde vedle dìkanství umístìno i arciknìství pro celou severozápadní Moravu.
Ani po zrušení poddanství se v Mohelnici kupodivu dost
dlouho neuchytil nìjaký vìtší prùmyslový podnik. Za pozornost
stála jen od roku 1838 v okolí mìsta rozšiøovaná tìba tuhy, která se pozdìji soustøedila na katastru osady Svinov. Další vývoj
v této dobì zastavil i ohromný poár roku 1841, který znièil ve

Jsou ušité z jiných pøíjemnìjších materiálù a jsou jednou za rok
pouívány na slavnostním plese, který se tradiènì na zámku
koná. Další tradicí, která ji trvá deset let, je promítání pohádky
na Štìdrý den. V tento den se v zámecké kuchyni umístí na zeï
velké promítací plátno a stovka návštìvníkù pak proije
nezapomenutelný záitek. Je samozøejmé, e je o omezený
poèet lístkù ohromný zájem.
V loòském roce byla v areálu zámku otevøena výstava
nazvaná: „Tøi oøíšky pro Popelku“. Pøi slavnostním otevøení
nechybìli, kromì jiných, ani Václav Vorlíèek, Pavel Trávníèek a
Rolf Hoppe, nìmecký herec, který si ve filmu zahrál krále. Jak
vám pøi prohlídce poví prùvodkynì, bylo to pøíjemné setkání lidí,
kteøí se mnohdy poprvé vidìli po více ne 30 letech.
V letošním roce chystají na zámku expozici rozšíøit. Plánují
nechat vyrobit voskové figuríny prince a Popelky a expozici
rozšíøit i o fotografie a dokumenty ze ivota našich hercù Libušky
Šafránkové a Pavla Trávníèka.
A jednu perlièku na závìr. V dobì natáèení venkovních scén
chybìl reisérovi sníh. Nebyl ani daleko široko a tak to filmaøi
vyøešili nezvyklým zpùsobem. Sníh nahradili vysušenými
rozemletými kostmi !!!, které objednali z rybích konzerváren na
Baltu. Filmování bylo zachránìno, nikdo, ani my jsme nic
nepoznali. Jediný, kdo byl naštvaný, prý byl správce zámku.
Pravý sníh by v pohodì roztál, kdeto s úklidem „rybího snìhu“
mìl velké problémy.
-hp

mìstì 133 domù, vèetnì radnice a pivovaru, na pøedmìstí pak
dalších 58 domù. Aby toho neštìstí nebylo málo, propukla zde
morová epidemie, které podlehlo asi 300 zdejších obyvatel. Své
obìti také mìla cholera, která zde øádila v letech 1851 a 1855.
Mìstu se nevyhnula ani prusko-rakouská válka v roce 1866. Po
dùleité silnici, ale poprvé u i po eleznici, se pøesunovaly desetitisíce vojákù z obou válèících stran na bojištì. Horší to ještì
bylo po rozhodující prohrané bitvì u Hradce Králové, kdy se
kromì vojákù pøesunovaly na rakouské území ještì tisíce ranìných vojákù. Mnozí zde v narychlo zbudovaných lazaretech
svým zranìním podlehli a jsou zde v hromadných hrobech
pochováni.
První malou továrnou, pomineme-li ponìkud starší výrobu
kvasnic, byla škrobárna, postavená roku 1861. Bohuel zde ale
v této dobì zase díky bankrotu zanikl místní pivovar. Další injekcí mìla být stavba cukrovaru v roce 1880, ale i ten se potýkal
s mnoha potíemi a nakonec po roce 1918 byl i jeho provoz zastaven. Stejný osud postihl ještì pøed první svìtovou válkou výrobnu zápalek, která zde byla v provozu od toku 1891. Drely se
zde pouze menší závody z odvìtví stavebního, døevaøského a
potravináøského. Byla to výroba vaty a vatových pøikrývek, výroba kostelních kovových pøíborù, zemìdìlských a sváøecích
strojù, výroba dehtového papíru a výroba koeného a kostìného
zboí.
Pokraèování pøíštì.
-hpm

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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