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

Sbìr separovaného odpadu v Hanušovicích
V posledním období jsme zaregistrovali bohuel pro nás velmi nepøíjemnou skuteènost, plnìní kontejnerù na separovaný odpad komunálním a velkoobjemovým odpadem, a to napøíklad na sbìrném místì za spoøitelnou, kde nìkdo uloil do nádoby na
plastové obaly koberec.
Jak jsem se ji nìkolikrát zmínil, dochází tímto konáním ke znehodnocení celého
svozu a následnì místo platby za vytøídìný odpad od obalové spoleènosti pro mìsto
Hanušovice musíme toto uhradit z vlastního.
Chtìl bych poádat všechny obèany, aby ukládali do nádob pouze urèené komodity,
které jsou vypsány na nádobách.
Samozøejmì mùe dojít v našich domácnostech k situaci, kdy potøebujeme odstranit
odpad, který se nevejde do nádob na komunální odpad. V tomto pøípadì mne prosím
kontaktujte, a najdeme spoleènì øešení.
Nadále však samozøejmì platí, e s vyøazenými elektrospotøebièi a nebezpeèným
odpadem je nutno zajít do našeho sbìrného dvora, protoe, jak ji bylo uvedeno, mobilní svoz tìchto odpadù ji nebude. Mobilní svoz se bude zajišovat pouze pro velkoobjemový odpad, který probìhne zaèátkem mìsíce kvìtna dle informaèního letáku.
František Ambroz

Váení obèané, pøejeme Vám pìkné
sluncem prosvícenné velikonoèní
svátky, klid, pohodu a dìtem bohatou
pomlázku.
redakce a zamìstnanci MÚ

Firma Leo-mix

objednává na jaro 2011
tyto druhy drùbee:

Pozvánka
Kulturní komise pøi Radì mìsta Hanušovice Vás zve v rámci oslav 50 let od otevøení
DK Hanušovice na kvìtnové dny do DK Hanušovice.
4. 5. 2011 16.00 hod.- Slavnostní zahájení a pøipomínka vzniku DK Hanušovice pan Petr Král, starostka Ivana Vokurková, poté bude vystoupení MŠ ke Dni matek
7. 5. 2011 - od 16.00 hod. - pøehlídka hanušovických ákovských hudebních rockových skupin - vstup zdarma
12. 5. 2011 - 19.00 hod. vystoupení imitátora - Petra Martináka - vstup zdarma
Pøi této pøíleitosti Vás zve ZŠ a MŠ Hanušovice
na jarní dílny pro rodièe s dìtmi do školy 5. 5. 2011 od 15.00 hod.
Srdeènì zvou poøadatelé

- 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.

ZŠ a MŠ Hanušovice Vás zve na

ZÁPIS DO MŠ
Zápis dìtí na školní rok 2011/2012 do Mateøské školy „Krteèek“ v Hanušovicích
probìhne dne 12. 4. 2011, a to
od 10.00–12.00 hod. a od 14.00–16.00 hod. v budovì MŠ.
Pøijímány jsou dìti od 3 let (tzn. nejdéle do 31. 8. 2011 dovrší vìku 3 let)
Rodièe se dostaví do MŠ se svým dítìtem
a pøedloí pøi zápisu obèanský prùkaz a rodný list dítìte.
Mateøská škola mùe pøijmout pouze dítì, které se podrobilo pravidelným oèkováním a jeho zdravotní a psychický stav dovoluje nástup do pøedškolního
vzdìlávacího zaøízení.
Dìti budou do MŠ pøijímány dle platných kritérií,
které budou k nahlédnutí u zápisu.
Srdeènì se na vás tìšíme!
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2011
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
8. jednání – 21. 2. 2011
Rada projednala:
- dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslunosti
v r. 2011
- ádost o prodej pozemku pè. st. 177, v kú. Vysoké
ibøidovice
- ádost o pronájem plochy na stánkový prodej
- indikativní nabídku financování ÈSOB – kanalizace
- Vobus, v. o. s. Hanušovice – návrh na úpravu cen jízdného
- ZKL Hanušovice, a. s. – ádost o úpravu jízdního øádu
- nabídku reklamních tabulí na lavièky mìsta – R. Vinkler,
Hanušovice
- zprávu o výsledku inventarizace k 31. 12. 2010
- poadavky obyvatel z Vysokých ibøidovic
a) sbìrné kontejnery na tøídìný odpad
b) neinformovanost obèanù
- èlenství ve Spolku pro obnovu venkova
- svatební obøady – poplatky
- ádost o pøehodnocení vyjádøení
- MK Hanušovice – návrh na vyøazení knihovních fondù
z MK

- objednávka technické zprávy – EXOTOXA, s. r. o. Opava
9. jednání - 7. 3. 2011
Rada projednala:
- zpracování projektu Mìøièe rychlosti (radary)
- závìreèný úèet mìsta Hanušovice za rok 2010
- zprávu auditora o výsledku hospodaøení mìsta Hanušovice
- návrh na zmìnu smlouvy – vìcné bøemeno stavba ul.
Praská , ÈEZ Distribuce, a. s., Dìèín, pè. 883 ost. plocha
- PF ÈR Šumperk – dodatek è. 3 k nájemní smlouvì è. 101
H 07/63 (zmìna výmìry)
- prodlouení smlouvy - dodatek è. 3, pojištìní hospodáøských rizik - Kooperativa, a. s.
- ádost o byt
- poplatky za hlášení místním rozhlasem
- ádost o pùjèku z FRB
- ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o pøevedení finanèních prostøedkù z fondu rezerv do investièního fondu
- návrh prodeje sklepa v èp. 365
- pøístupovou cesta k Domu s peèovatelskou slubou
v Hanušovicích, ul. Hlavní 183

PRODEJ VYØAZENÝCH KNIH
od 1.dubna 2011,
pondìlí-støeda-pátek 9.00–12.00, 13.00–18.00

Hanušovice zùstávají sídlem organizace
s celorepublikovou pùsobností
Na volební valné hromadì místních akèních skupin Èeské
republiky byl ve støedu 16. dubna opìt zvolen, stávající pøedseda správní rady MAS Horní Pomoraví o. p. s., František Winter
pøedsedou Národní sítì Místních akèních skupin ÈR, o. s. (NS
MAS).
Hanušovice tak budou po další dva roky sídlem kanceláøe NS
MAS s celorepublikovou pùsobností, co výraznì napomáhá
propagaci mìsta i regionu.
-ab

Podnikatelé z regionu mohli diskutovat
se zástupci Olomouckého kraje o
nezamìstanosti

na Hanušovicku a Staromìstku (aktuálnì 22,35 % pøièem míra
nezam.v okrese Šumperk je 13,52) vzdìlanostní struktury nezamìstnaných (a 40 % nezamìstnaných má pouze základní
vzdìlání) a jejich monosti uplatnìní se na pracovním trhu diskutovali jen 3 zástupci místních firem, 4 starostové (Hanušovice, Jindøichov, Malá Morava a Kopøivná) a zástupci úøadu
práce, hospodáøské komory, Olomouckého kraje a místní akèní
skupiny MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
Zástupci Olomouckého kraje vyjádøili zájem na øešení této
závané situace, avšak pøivítali by vìtší zájem místních podnikatelù, zajímali se o jejich názory a konkrétní návrhy øešení,
které by mohli dostupnými nástroji politiky zamìstnanosti podpoøit.
-ab

Mìsto Hanušovice ve spolupráci se Olomouckým krajem,
místní akèní skupinou MAS Horní Pomoraví, o. p. s. a za
podpory Pivovaru Holba, a. s. uspoøádalo v pátek 18. bøezna
v Panské hospodì setkání reprezentace Olomouckého kraje,
zástupcù veøejné správy a podnikatelského sektoru oblasti
Hanušovicka a Staromìstska.
Podnikatelé z regionu mìli monost vyjádøit své názory na
podporu ze strany Olomouckého kraje, úøadu práce èi hospodáøské komory. Zájem ze strany podnikatelù byl však minimální, a tak o dùleitých otázkách dopravní obslunosti,
stavu komunikací v regionu, vysoké míry nezamìstnanosti
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Váení rodièe,
rád bych Vám pøipomenul informace týkající se stravování ákù v dobì jejich nemoci ve školní jídelnì. Zákon è. 561/2004 Sb., o
pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon), definuje školní stravování jako školskou
slubu, která je podle § 122 odst. 2 poskytována dìtem v mateøských školách, ákùm základních škol a nezletilým ákùm støedních
škol jako hmotné zabezpeèení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zaøízení podle § 117
odst. 1 písm. b) a c) a dále v pøípadì potøeby ubytování. To znamená, e dotované školní stravování se neposkytuje v dobì, kdy zmiòovaní áci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou è. 107/2005 Sb., o školním stravování,
povaován za pobyt ve škole.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

Velikonoèní svátky
Máme tu koneènì dlouho oèekávané jaro a mílovými kroky
se blíí i nejkrásnìjší svátky tohoto období – Velikonoce. Ji nìkolikrát jsme si o zvyklostech, které tyto svátky provázejí, povídali. Tady jsou další, nìkteré známé, jiné témìø zapomenuté.
V praktickém ivotì šlo v minulosti pøi velikonoèních oslavách o uvítání zaèátku nového hospodáøského roku. Proto se k
nim vztahovaly rùzné obøady, obyèeje, pøíkazy a zákazy, jejich
spoleèným znakem bylo zajistit všemoným zpùsobem dobrou
sklizeò, štìstí a zdraví lidí a dobytka. Vznik tìchto praktik byl
podmínìn nízkým stavem poznání pøírody. Proto se zdar hospodáøského roku zabezpeèoval rùznými prostøedky, jako šleháním proutkem, omýváním, svìcením, tancem apod. Všechny
tyto úkony se vykonávaly se vší váností a jejich pøípadné nedodrování se pokládalo za prohøešek, který mohl zpùsobit velké
škody na úrodì èi zpùsobit nemoc nebo dokonce smrt nìkterého èlena rodiny, popø.
i neštìstí celé vesnice. Jak se postupnì
rozvíjelo poznání pøírodních zákonitostí, docházelo pozvolna k uvolòování
pøísné tradice. Tento vývoj vrcholí v minulém století, kdy øada obyèejù, obøadù
a zvykù nabývá spíše zábavného charakteru nebo se pøesouvá ze svìta dospìlých
do svìta dìtí.
Velikonoèní beránek. Dodnes se
peèe beránek, který znamená obnovu
ivota a jeho vítìzství nad smrtí a symbolizuje památku Krista. Kdy spatøil
Jan Køtitel Krista, zvolal: „Hle Beránek
Boí, který snímá høíchy svìta!“ Kristus
vystupuje v roli vykupitele høíchù, aby lidé dosáhli odpuštìní a
spásy. Znázoròuje se vdy s praporem vítìzství.
Pomlázka. Lidovì se jí øíkalo dynovaèka, mrskaèka, šlehaèka, binovaèka. Na Moravì pak tatary, bøezové metlièky. A proè
se vlastnì šlehá? Aby byla dìvèata zdravá, pilná a veselá celý
rok a byla jim tím pøedána svìest, mladost a zdraví mladého
proutku. Hospodáø zase vyšlehával èeládku, aby nebyla po celý
následující rok líná. Šlehání bylo také aktem pøátelství mezi rodinami. Dodrovalo se i pravidlo, e dìti nechodily na pomlázku k tìm sousedùm, jejich rodièe nebyli zadobøe.
Vysévání obilí. Znamená to poèátek zemìdìlských prací. Do
sesazovaných misek pouíváme rychlené jarní kvìtiny napø.
hyacint, narcis, krokus, tulipán, snìenky a petrklíèe atd. Souèástí aranmá mùe být vyseté obilí, rychlené vìtve keøù, malovaná vajíèka a ozdobná zvíøátka.Vytváøíme sesazované misky,
aranmá na stùl a na zavìšení, ošatky, košíky, jarní kytice a
vázy. Pøevládající barvy jsou lutá, oranová, zelená a jasnì
modrá, které jsou høejivé, veselé a jásavé.

Velikonoèní vajíèka – kraslice. Zvyk zdobení kraslic pochází teprve z druhé poloviny 19. století. Vyfouknutému nezdobenému vajíèku se øíká výdumek, jinde poucho. Ke zdobení
vajec se pouívalo mnoho technik - vosková batika, zdobení
ovazováním, reliéfní zdobení voskem, vyškrabování, zdobení
slámou, duinou nebo kováním. U nás se z lidových technik nejvíce zachovalo ovazování vajec gázou, kdy se nejprve k vajíèku
pøidají jarní kvìtiny nebo lístky, pak se vejce obalí gázou, pevnì
ováe provázkem nebo nití a uvaøí se v cibulovém vývaru. To se
však týká vajec která se vaøí, ne kraslic. V dobách, kdy ještì neexistovaly barvy na vajíèka, se odstíny získávaly namáèením porézní skoøápky do výluhu z pøírodních materiálù. Odstín záleel
na tom, jak dlouho se nechá vajíèko v barvì ponoøené. Tak tøeba
lutooranová vznikla z odvaru cibule, svìtle lutá z lipového
kvìtu nebo kmínu, lutá z kopøivového koøene nebo šafránu,
èervená z èerveného zelí nebo slupek èervené cibule a octa,
rùová z èervené øepy, fialová z borùvek, hnìdá z odvaru dubové kùry, modrá z olšové
kùry a šišek, rezavá a hnìdá z èaje.
Svìcení koèièek. Na kvìtnou nedìli
pøed Velikonocemi se svazují provázkem
pøedtím vèas natrhané jehnìdy, zimostráz, koèièky, klest a odnesou se do
kostela, kde je knìz posvìtí. V tento den
se pak posvìcené rozdávají pøíbuzným,
dobrým známým a pøátelùm. Koèièky
jako první projev jara, vajíèka jako symbol nového ivota. Svìcené koèièky se
zastrkávaly za krov, dávaly se i pod práh
a do chlévù. Mìly napomoci zajistit úrodu, plodnost a hojnost všeho.
Vysypávání. V našich krajích je to málo
známý obyèej. V noci se vysypávaly chodníèky pískem mezi
domy milencù, take ráno kadý vìdìl, kdo ke které „dìvèici“
chodí.
Berany, jiná forma pomlázky. V sobotu pøed kvìtnou nedìlí zaèínala horeèná práce na vytváøení tzv. beranù, které byly nìkdy a tøi metry vysoké. Jejich výroba spoèívala v omotávání
lískových prutù jedlovým chvojím, které byly nahoøe ukonèeny
rozvìtvením, velice pestøe ozdobeným fábory z krepového papíru. Mláde nemohla dospat do nedìlního rána, kdy se šlo s berany na „ranní" do kostela. Cesta se samozøejmì neobešla bez
klukovského škádlení, které spoèívalo v tom, kdo komu kolik
svým beranem utrhne fáborù. Po posvìcení v kostele se zase odnesly domù, hospodáø obcházel všechna svá pole a do kadého
na pokraji zasunul pár vìtvièek z posvìceného berana, aby byla
v nastávajícím roce poehnaná úroda.
Na závìr nezbývá ne popøát všem ètenáøùm Hanušovických novin hodnì jarního sluníèka a pøíjemné proití velikonoèních svátkù.
-hp

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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Zlaté nì Hanušováèku na zimním ètyøboji
áci SPV Hanušováèku jsou díky vzájemné spolupráci
s pardubickými obèanskými sdrueními ji tradièními
úèastníky zimních ètyøbojù poøádaných v Pardubicích. Letošní
roèník regionálního kola byl však pro naše zástupce
mimoøádnì úspìšný. Celkem ètyøi naši zástupci obsadili tøi
kategorie z celkových osmi, ve kterých soutìilo pøes osmdesát
úèastníkù. A ve všech tìchto kategoriích nezbyla na „domácí“
jediná zlatá medaile. Ty získali po skvìlých výkonech D.
Novák (mladší áci II), B. Podvolecká (starší ákynì I) a F.
Cakiropaloglu (starší áci II). První dva jmenovaní navíc

vid Klemeš, ZŠ Snìník Staré Mìsto; Luboš Jelínek, Hanušováèek B

Výsledky turnaje ve speedmintonu
kategorie mui a dorostenci:
1. Pavel Podvolecký, Hanušovice, 2. Milan Bis, Sebranice
3. Jiøí Barboøík, Pardubice

výrazným bodovým rozdílem od zbytku soutìících (pøes
dvacet bodù). Další naše zástupkynì, Veronika Musilová,
získávala na rozdíl od svých kamarádù pøi svém prvním startu
pøedevším zkušenosti, a tak si vybrala trošku více smùly, kdy
ze 4. místa ztrácela na støíbrnou medaili pouhých 8 bodù a na
bronzovou pouhé dva. Kromì medailí ze ètyøboje získali D.
Novák i F. Cakirplaoglu další ještì v doplòkové disciplínì –
skákání pøes švihadlo. Všichni reprezentanti Hanušováèku
postoupili do krajského kola, kam postupuje šest nejlepších
z kadého regionu.
To se uskuteènilo v druhé polovinì bøezna opìt
v Pardubicích. Z našich zástupcù se podaøilo vylepšit bodové
hodnocení oproti regionálnímu kolu pouze F. Cakirpaloglu.
Ostatním se ji tolik nedaøilo. K zisku medailí mezi nejlepšími
z celého Pardubického kraje bylo tøeba alespoò zopakovat
výkony z regionálního kola. To se sice nepodaøilo, ale mezi
témìø stovkou závodníkù se „naši“ rozhodnì neztratili. D.
Novák se umístil na 5. místì, F. Cakiropaloglu na 6.místì, B.
Podvolecká na 7. místì a V. Musilová na 11. místì.
Všem patøí podìkování za skvìlou reprezentaci.

Výsledky dalších akcí
V mìsíci bøeznu se v Hanušovicích konaly turnaje ještì
v dalších sportech, do kterých se aktivnì zapojili také èlenové
Hanušováèku. V ákovském turnaji ve florbalu obsadilo jedno
ze dvou drustev Hanušováèku tøetí místo.

kategorie eny a dorostenky:
1. Jana Padyásková, Trnová, 2. Lucie Padyásková, Trnová
3. Kateøina Joštová, Pardubice
(Hanušovice i Pardubice reprezentovaly Èeskou republiku na
speedmintonovém turnaji ve slovenském Hlohovci, který byl souèástí série Slovak Cup. S úèastí 100 hráèù ze Slovenska, Maïarska, Polska, Rakouska, Chorvatska a ÈR byl turnaj druhým
nejvìtším v Evropì. Èeská výprava si odvezla umístìní na
17.-28.místì v kategorii muù a 9.-16.místo v kategorii en. V letošním roce se v Nìmecku uskuteèní také první mistrovství svìta.)
Výsledky turnaje ve stolním tenisu muù a dorostencù:
1. Václav Jokl, Hanušovice, 2. Pavel Podvolecký, Hanušovice
3. Lukáš Kuèera, Hanušovice
Výsledky turnaje ve stolním tenisu en a dorostenek:
1. Jana Padyásková, Trnová, 2. Kateøina Joštová, Pardubice
3. Lucie Padyásková, Trnová
Výsledky turnaje ve stolním tenisu
kategorie actva do 13 let
1. Blanka Podvolecká, Hanušovice
2. Veronika Musilová, Hanušovice
Výsledky turnaje v ringu smíšených dvojic:
1. Hanušováèek A, 2. Klub SPV Pardubice B
3. Klub SPV Pardubice A
Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek je v roce
2011 realizována také za podpory Olomouckého kraje.

Výsledky florbalového turnaje actva:
1. ZŠ ulová, 2. klub SPV Pardubice
3. Hanušováèek A, 4. ZŠ Snìník Staré Mìsto
5. Hanušováèek B
Nejlepší hráèi: Lukáš Ondráèek, ZŠ ulová; Jan Heømanský, Klub SPV Pardubice; Filip Chrudina, Hanušováèek A; Da4
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Upozornìní na vodáckou akci 16. 4. 2011 – sjezd øeky
Moravy. Propozice ve vitrínì u pošty.
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Obèanské sdruení K2 Hynèice ve spolupráci s p. Grivalským poøádá dne 30. 4. 2011

„Pohádkový les s veèerním pálením èarodìjnic“
Zaèátek 13.00 hod
Program:
13.00 hod. - Pohádkový les, Bleší trh, Dìtské hry
17.00 - Prùvod masek, Zapálení vatry
18.00 hod. - Taneèní zábava
Bohaté obèerstvení zajištìno.
Autobus bude pøistaven ve 12.45 hod. u MÚ Hanušovice.
Vìci na bleší trh pøijímáme od 11. 4. do 20. 4. 2011 v informaèním
centru Hanušovice (vše mimo obleèení a obuv).

Obèanské sdruení K2 Hynèice uspoøádalo 12. 3. 2011
Dìtské šibøinky v DK v Hanušovicích,
který nám bezplatnì propùjèil p. Machula,
za co mu touto cestou dìkujeme.

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

Dìti slunce Hanušovice
Èinnost za mìsíc únor 2011
Nováèci se bìhem mìsíce seznamovali s našimi zákony a
tradicemi. Stanovy jsou dobøe propracované a tradice pestré.
Vítìz mìsíèního bodování za leden Ondra si zaèátkem
února na slavnosti K vybral oblíbenou hru Nervy, nejpevnìjší nervy tentokrát prokázala Maruška. Blahopøejeme.
Dìti bìhem února také nacvièovaly morseovku v rùzných
obmìnách, probìhl té generální úklid chodby, WC a herny.
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Na klubové radì v sobotu 12. 2. jsme øešili zapojení nováèkù do
programu, náhradní program za akci stavìní snìhových soch a pøípravu turnaje v kulièkiádì v Šumperku. Vyrábìli jsme maòásky
z papíru.
V úterý 22. 2. chlapci i dìvèata vyrábìli z døevìných hùlek
snìné hady, nejlépe se to povedlo Honzovi a Kristýnì. Pozdìji
jsme s hùlkami hráli venku rùzné soutìe, pro velkou zimu jsme se
brzy vrátili do vyhøáté klubovny.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství Ondra, rovnì získal nejvíce hlasù do soutìe o Putovní odznak Roye. Blahopøejeme.
Znovu rozjídíme soutì o speciální klubové nálepky, které se
dají získat pouze u nás, nebo souvisí s historií našeho klubu. Nálepku è. 1 získali Ondra, Honza a Roman. Blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

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

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

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

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

NABÍZÍM
vedení úèetnictví a zpracování všech výkazù pro
spoleèenství vlastníkù jednotek (SVJ) mìsíènì
za zvýhodnìnou cenu 120 Kè/bytová jednotka.
(Pro porovnání: správce v Šumperku poaduje
170 Kè za bytovou jednotku).
Pokud máte zájem, kontaktujte mne na telefonním
èísle: 777 693 345 (Ing. Jana Marešová).
Tìším se na naši budoucí spolupráci.

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

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, E-mail: zacek.pl@seznam.cz

Fotokoutek

Krásné jarní fotografie nám zaslal pan Miroslav Pagáè z Hanušovic.
Pokud chcete, váení ètenáøi, také pøispìt do našich novin a podìlit se o své fotografické úlovky, zašlete prosím fotografie na podatelnu MÚ Hanušovice nebo
elektronicky na adresu: noviny@hanusovice.info.
Pøedem dìkujeme,
redakce.
Èekání na jaro: U sto tøicet myší jsem pochytala, a jaro nikde...æ
Pøílet špaèka: Kontrola budky provedena!â
Jarní úklid: Holky, vymeteme všechnu špínu ven! ä
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Poznejte Bibli

Jubilea

V mìsíci dubnu 2011
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Kvìtoslava Baslerová,
Nadìnka Hermanová,
Blaena Tomšová, Anna
Gattyánová, Jiøina
Procházková, Alena
Gattyánová, Zdenka
Koblíková a Antonie
Štanglová;
pánové Václav Hégr, Karel
Koòarík, Jan Herman,
Miroslav Horáèek a Jiøí
Malaska.
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

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

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.

Poehnané proití svátkù velikonoèních pøeje
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Toulky po okolí
Naposledy se dnes podíváme do Mohelnice a povíme si o nìkolika zajímavých historických stavbách a pøipomeneme si nìkolik místních rodákù.
Z kulturnì historického hlediska stojí za zmínku dochovaný pùdorys pùvodního
støedovìkého mìsta. Jeho jádro tvoøí obdélníkové námìstí, z nìho vybíhají ulice, které se napojují na okruní komunikaci. Památkovì je zde chránìno nìkolik mìšanských domù klasicistního a empírového stylu z konce 18. století a první poloviny 19.
století. Severnì od námìstí je situován kostel, vedle nìj pravdìpodobnì stála tvrz.
Mìsto bylo chránìno hradbami, jejich zbytky se dochovaly v západní èásti areálu,
kde je u domu è. 2 fragment pozdnì gotické bašty z konce 15. století, a v severní èásti,
kde je pozdnì gotická brána z roku 1540. Farní kostel sv. Tomáše Canterburského je
dnes jednolodní stavba s excentricky umístìnou kvadratickou vìí. Kostel má gotické
jádro, pozdìji byl nìkolikrát pøestavován a rozšiøován. Boèní kaple sv. Anny pochází
z roku 1726, kaple Boího Tìla z poèátku 17. století. Filiální, pùvodnì høbitovní kostel
sv. Stanislava na pøedmìstí byl postaven roku 1584, ale i on byl pozdìji pøestavován.
Architektonicky velice pìknì pøiléhající vì byla ke kostelu pøistavìna a v roce 1795.
Po odvrácení morové rány byl v roce 1717 postaven na námìstí barokní morový sloup
se sochou P. Marie, dílo olomouckého sochaøe J. F. Sturmera. Sousední litinová kašna
pochází a z 19. století. Za zmínku stojí i barokní kaple sv. Rocha u silnice do Úsova
z 1. poloviny 18. století.
Mezi významné objekty v Mohelnici patøí i dùm U Brány, na kterém podle pamìtní
desky poznáme, e zde pobýval spisovatel Antal Stašek. V nádraní ulici zase stojí
dùm, kde bydleli bratøi Kurt a Otto Wolfové. Oba poloili ivot v boji proti fašistùm,
první padl v bitvì u Sokolova, druhý pùsobil v partyzánském oddílu a byl zastøelen tìsnì pøed koncem války.

Telefon:
737 274 331

(pokraèování na 8. stranì)

Vzpomínáme

Vzpomínka

Buïte sbohem, drazí rodièové,
odešli jste nám v dál,
však budeme Vás mít
ve vzpomínkách stále.
Letos v dubnu a srpnu to bude
ji 7 let, co vzpomeneme úmrtí
našich milujících rodièù,

Arnošta a Ladislavy Homolových.

Dne 3. dubna vzpomeneme
2. výroèí úmrtí
pana Josefa Fobera.

S láskou na Vás stále vzpomínají Vaše dvì dcery, Ladislava a Jana s rodinami.
Kdo jste je znali a mìli rádi, vzpomínejte s námi.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2011
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S láskou vzpomínají manelka,
dìti a vnouèata.
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Cestování po Evropì
Po známých italských Benátkách jsme se v našem seriálu ji

mezi 700 a 800 tisíci! Teï k tomu pøipoètìte poèet pøihlíejících

procházeli. Dnes se tam po nìkolika letech vrátíme a povíme si

z øad místních a hlavnì turisty z celého svìta, a dostanete fan-

nìco o povìstném benátském karnevalu.

tastické èíslo.
Nejdùleitìjší pomùckou bìhem karnevalu je maska. V tyto

Historie karnevalových oslav sahá daleko do minulosti, kdy

dny prakticky nepotkáte èlovìka, který by nemìl alespoò malou

šlo pøedevším o pohanskou zábavu, která pøedcházela ètyøiceti-

škrabošku pøes oblièej. Tu si na kadém rohu mùete za pár eur

dennímu pùstu pøed Velikonocemi. První zmínky o nìm pochá-

koupit. My si ale povíme o místním „rodinném zlatì“. Jedná se o

zejí z roku 1268, nìkteré zdroje uvádìjí dokonce rok 1094.

originální dobové kostýmy, které jsou zdìdìné po pøedcích, jsou

Výraz „karnevale“ vznikl z italského carne levare, co zname-

tedy steré desítky, mnohdy stovky let a mnohdy mají cenu luxus-

ná „odepøít si maso“. Lidovou veselici, která byla v historii mno-

ního domu. Proto také mùete vidìt v prùvodu, e jde za takovou

hokráte zakázána, Benátèané obnovili nadobro v roce 1980.

maskou i nìkolik ozbrojených èlenù ochranky se škraboškou

Kadoroènì v únoru pøed nastupujícím pùstem se Benátky baví

pøes oblièej . Jednou z nejèastìjších postav na karnevalu je dok-

a veselí, i kdy se dnes samozøejmì jedná i o záleitost pøede-

tor v èerné kápi a na tváøi s bílou maskou s dlouhým bílým zobá-

vším turistickou. Karneval je trochu jiný ne ten v Riu a spíše pøi-

kem. Je to pozùstatek dob, kdy lidstvo postihovaly obèasné

pomíná desetidenní ples, který se ve dne odehrává na ulici a po

morové rány. Oblíbeným pøevlekem je i u nás dobøe známý Ca-

setmìní ve velkých sálech. Vstupenky na tyto plesy nejsou nej-

sanova, je zde mnoho masek šaškù, kolombín, drahých rób z ob-

levnìjší, stojí od 50 do 300 eur, navštívíte-li karnevalový ples

dobí baroka a rokoka. Bìnì tu ale potkáte i kostýmy, které

v Dóecím paláci v centru mìsta na námìstí sv. Marka, ubude

nemají s historií nic spoleèného – tøeba Supermana, Batmena,

z vaší penìenky jen za vstupenku 1000 eur (asi 25 000 Kè).

mùete tu potkat Simpsonovy, myšáka Mickeyho, kaèera Donal-

Vrcholem karnevalu je v sobotu odpoledne prùvod dìtských
maškar a nedìlní pøehlídka všech masek, které se celého klání
zúèastnily. e nejde o malou akci, potvrzují údaje o poètu ma-

da i Pepka námoøníka. Místní, ale i turisté se prostì stále drí
hesla: „Bláznit je dovoleno! Tedy alespoò jednou do roka…“
-hp

sek, které projdou po námìstí. Kadoroènì se poèet pohybuje

Toulky po okolí
(dokonèení z 8. strany)
Ze svého rodištì, Mohelnice, se vydala do svìta øada významných rodákù. Byli to dva arcibiskupové, Antonín Brus a Martin
Medek, kteøí se projevili jako velcí mecenáši rodného mìsta. Narodil se zde i sekretáø èeské dvorské kanceláø Filip Fabricius, který
se v roce 1618 stal spoleènì s Martinicem a Slavatou tøetí obìtí defenestrace na Praském hradì.
Ve mìstì se narodil a celý ivot pùsobil i jezuitský spisovatel a básník Bartolomìj Cristelius a barokní malíø Judas Supper. Z novìjších rodákù nesmíme zapomenout ani na jednoho z organizátorù moderního rakouského zdravotnictví dr. Emanuela Kusého,
významného geologa Richarda Schuberta a entomologa Edmunda Reittera.
-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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