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

Vlaky patøí do hor
V poslední dobì se objevila celá øada èlánkù, které upozoròují na omezování
osobní vlakové dopravy v našem okrese.
Osobnì povauji za pomìrnì alarmující skuteènost, e dochází k omezování
osobní vlakové dopravy v úseku Králíky–Hanušovice! V této horské oblasti, kde
je pomìrnì èlenitý terén, se pøesunuje osobní vlaková pøeprava na úzké silnice.
To povauji za zcela skandální. V zemích na západ od našich hranic je trend zcela
opaèný. To ovšem plánovaèe z firmy OREDO vùbec nezajímá. Vìcné argumenty
nebyly v ádném pøípadì vyslyšeny. Doprava po eleznici je v této lokalitì bezpeènìjší, pohodlnìjší a spolehlivìjší. Jediným argumentem pro zavedení autobusové dopravy je cena.
Podle mého názoru není moné základní dopravní obslunost pøepoèítávat jenom na peníze. Tady musí nastoupit prvek solidarity. Tento styl a pøístup k obèanùm, kteøí ijí v tomto regionu, je velmi nezodpovìdný. Pokud budeme všechno
jenom pøepoèítávat na peníze, tak v pohranièí nebude nic, protoe se to nevyplatí.
Jeden z dùvodù pro vznik krajù byl právì zajištìní lepší dopravní obslunosti
území. Doprava nemùe konèit na hranicích kraje, ale musí vytváøet ucelený systém integrované dopravy v oblasti. Redukce vlakových spojù je nepochopení potøeb tohoto regionu.
Osobní vlaková doprava je urèitou pøidanou hodnotou území. A pøíspìvkem
k rozvoji cestovního a turistického ruchu v dané oblasti. Králíky nejsou jenom cílovou zastávkou, ale i urèitým tranzitním územím smìrem na Jeseníky. Je tøeba
hledat další cesty k rozvoji tohoto zpùsobu dopravy napø. formou zákaznických
slev, cyklo-vlakù, historických jízd atd.
Vlaky jedou, auta stojí. A to pøedevším v zimì!
J. Králík

Proè musí platit regionální vlaky SDC?
V poslední dobì se hodnì hovoøí o redukci osobní vlakové dopravy v oblasti
Králicka. Firma OREDO si po nìkolika letech spoèítala, e vlaky jsou draší ne
autobus. Na základì tohoto pøevratného zjištìní se rozhodla spoleènì s námìstkem hejtmana Pardubického kraje p.Tichého uèinit zásadní zmìny v jízdních øádech regionálních vlakù.
Tento krok se pøedevším dotkne vlakù smìøujících z Králík do Hanušovic.
V této horské oblasti budou vlaky zèásti nahrazeny autobusy. Osobnì jsem pøesvìdèen o tom, e ji první zima ukáe nesmyslnost tohoto rozhodnutí. Bohuel
od stolu v Pardubicích nic není problém.
Jediným a zcela zásadním argumentem byla cena za jeden kilometr. Pøesnìji
øeèeno doplatek, který kraj poskytuje dopravcùm. V této souvislosti je tøeba pøipomenout, e osobní vlaková doprava je významnou mìrou znevýhodnìna. Èeské dráhy musí platit SDC 15,90 Kè za kadý ujetý kilometr. To ve své podstatì
znamená, e kraj pøispívá na hospodáøský výsledek jiné firmì, ne je vlastní dopravce. Podle mého názoru je to systémovì špatnì. Za pouití dopravní cesty by
se mìlo platit pouze v pøípadì komerèní pøepravy. Platit by se mìlo v pøípadì dálkové autobusové a vlakové dopravy. Základní dopravní obslunost by mìla být
od poplatku osvobozena.
J. Králík
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Kam s nimi…
Nadpis jsem si vypùjèil (a upravil) od spisovatele Jana Nerudy, který ve fejetonu Kam s ním øešil
problém, jak se v mìstském bytì zbavit slámy ze
starého slamníku. Já se zase pokusím poukázat na
problém, co s dìtmi v nadcházejících dnech prázdnin.
Jsou tu prázdniny, pro dìti a dospívající nádherné dny nicnedìlání a pro nás zamìstnané a seniory dny, kdy nejvíce poznáváme, kolik mladých
lidí kolem nás ije. V tìchto dnech s oblibou sám
porovnávám, co jsme my døíve narození dìlali
v období volna, s tím, co „vyvádìjí“ naši potomci
dnes. Dobøe a rád si vzpomínám, e ve mìstì i na
vesnici obzvláš jsme mìli také povinnosti od rodièù, a teprve potom jsme si mohli uívat prázdnin.
Vìtšina mládee jezdila na pionýrské a skautské
tábory, sjídìla øeky, organizovanì chodila po horách a navštìvovala kulturní akce. Navštìvovali
jsme kina, televize bylo minimálnì a o poèítaèových hrách a internetu se nám mohlo jenom zdát.
Hodnì se sportovalo, poøádali se kulturní akce a
zkrátka se dìlalo vše pro to, aby byla mláde co
nejvíce zamìstnána a tím jí nezbýval èas na nìjaká
ta alotria. Nezapírám, i mezi námi byly èerné ovce,
které se nás stranily a radìji vyhledávaly cigarety,
alkohol a jiné nekalé aktivity.
A teï to porovnejte s tím, co vidíte kolem sebe
v dnešní uspìchané a pøetechnizované dobì. Pøipadá mi, e hlavnì mláde si velmi dobøe uvìdomila, e tu máme demokracii a v té je pøece dovoleno
vše, co není zakázané. Zaèneme prázdninovými
aktivitami. Ty prakticky neexistují, vìtšinì staèí televize, satelit, poèítaè, rychlý internet a dokonalé
poèítaèové hry. No a kdy u se po nìkolika hodinách strávených pøed obrazovkou, která nièí nejen
zrak, ale i celé mladé tìlo, vypraví ven na èerstvý
vzduch, pøichází „další aktivity“. A ty u máme my
ostatní monost, s nebývalou radostí, sledovat na
vlastní oèi. Na oblíbených místech v našem okolí
pøedvádí vše, co pochytili od tìch „dokonalých hrdinù“ z obrazovky.

www.hanusovice.info

(pokraèování na 2. stranì)

Krásné prázdniny
pøeje redakce Hanušovických novin a
zamìstnanci MÚ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
14. jednání - 16. 5. 2011
- schválila smlouvu o poskytnutí pøíspìvku uzavøenou mezi
Olomouckým krajem a mìstem Hanušovice na poøízení,
rekonstrukci, opravy poární techniky; pøijetí tohoto pøíspìvku
z rozpoètu Ol. kraje; spolufinancování mìsta Hanušovice ve stejné
výši, jako je pøíspìvek z rozpoètu Ol. kraje
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 2260/1, or. pùda,
v kú. Hanušovice - schválila ádost o pronájem pozemku pè. 2252 a
2253/2
- schválila odkoupení pozemku – úèelové komunikace v kú.
Potùèník pè. 35/10 od úpadce Ligra, a. s. St. Mìsto
- zamítla ádost o prodej pozemkù pè. 20/1, 20/3, 936, 937, 36,
37 a 91 v kú. leb a navrhla, aby byly pozemky nabídnuty zatím
k pronájmu
- schválila pøechodné dopravní znaèení v souvislosti s opravou
silnice III/36969 a vydání rozhodnutí pro povolení èásteèné
uzavírky
- schválila bezúplatný pøevod pozemkù vèetnì stavby
komunikace od PF ÈR – místní komunikace a úèelová komunikace
v kú. Hanušovice (pè. 1481, 1339/1, 1346/1, 1339/3, 1346/10)
- rozhodla, aby ádost o dodatek ke smlouvì o pronájem
pozemku ze dne 22. 9. 2010 byla podloena souhlasem všech
ostatních spoluvlastníkù z uvedeného domu
- rozhodla uskuteènit schùzku se všemi èleny komisí RM a
projednat s nimi jejich èinnost
- rozhodla doloit do pøíštího jednání RM konkrétní èísla o
provozu školní autobusové linky na trase Hanušovice-Hynèice,
Hanušovice-Vysoké ibøidovice, kterou zajišuje fa VOBUS,
z dùvodu návrhu na zrušení tìchto linek bìhem školních prázdnin
- schválila pøemístìní popelnic od dìtského høištì v Pøíèné ulici
v Hanušovicích od 1. 6. 2011 - z hygienických dùvodù
- vzala na vìdomí informaci o opravì krajských komunikací,
které budou dotèeny stavbou kanalizace
- vzala na vìdomí informaci o stanovení ploch „aktivních zón“
záplavového území toku Branná, které se podle Územního plánu
mìsta Hanušovice nacházejí v zastavìném území (záleitost bude
projednána v ZM)
- vzala na vìdomí informaci o stanovisku mìsta Hanušovice ke
stavbì rodinného domu na pozemcích pè. 897/12, ost. pl., a pè.
897/11, ost. pl., v kú. Hanušovice
- schválila poskytnutí investièního finanèního pøíspìvku
z rozpoètu Ol. kraje na projekt „Hanušovice - mìøièe rychlosti
(radary)“
- vzala na vìdomí informaci místostarosty o prvním jednání
d r u h é z m ì n y Ú P mì s t a H a n u š o v i c e a o k o n k r é t n í c h
problematických parcelách, s tím, e bude informováno
zastupitelstvo mìsta
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta, e se mìsto
Hanušovice musí do 30. 6. 2011 rozhodnout, zda i nadále bude
kontrolu hospodaøení mìsta provádìt auditor
- vzala na vìdomí informaci ohlednì moností vyuití
konkrétních projektù k získání finanèních prostøedkù (ivotní
prostøedí)

15. jednání - 30. 5. 2011
- rozhodla o pøidìlení bytù: 2+1 v Potùèníku èp. 95, v pøípadì
odmítnutí bytu byl urèen náhradník; 2+1 v Potùèníku èp. 428,
v pøípadì odmítnutí bytu byl urèen náhradník
- schválila sepsat dodatek ke smlouvì o pronájem pozemku ze
dne 22. 9. 2010
- zamítla podaný návrh ohlednì prodeje pozemku mìstu
Hanušovice pè. 877/2 v kú. Hanušovice a souèasnì smìnu pozemku
o minimálnì stejné výmìøe s pozemkem pè. 870/3
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 151/5, 151/11,
889/16, 889/2 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 1682/1, 1692/3
1682/4 a 1681 v kú. Hanušovice
- schválila návrh smlouvy o dílo na akci prodlouení vodovodu a
kanalizace, ul. Jesenická, za podmínky, e se v èásti VIII.,
Provedení díla, doplní v bodì 3 odstavec c) ve znìní: Pøípadné
navýšení ceny pøedem konzultovat s investorem a vytvoøit o tom
písemný záznam
- schválila, aby stavební dozor na akci prodlouení vodovodu a
kanalizace na ul. Jesenická zajišovala Šumperská provozní
vodohospodáøská spoleènost, a. s. Šumperk na základì smlouvy o
dílo è. INV/22/2010
- schválila podaný návrh zástupkyní øeditele ZŠ a MŠ
Hanušovice na schválení odmìny z úèelové dotace KÚ
Olomouckého kraje øediteli ZŠ a MŠ
- na základì ádosti ZŠ a MŠ Hanušovice schválila navýšení
mìsíèní zálohy platby plynu od mìsíce dubna 2011 a navýšení
finanèních prostøedkù na r. 2011 na doplatek za plyn za rok 2010
- rozhodla ovìøit monosti a cenovou relaci prací – sekání mezí
na místních komunikacích
- schválila, aby problematiku odizolování budovy MŠ
Hanušovice øešila firma STAVREL, v.o.s., se kterou byl ji
vypracován návrh smlouvy na tuto akci
- schválila Dohodu è. 2/2001 o spolupráci a zøízení zpìtného
odbìru pouitých svìtelných zdrojù pocházejících z domácností
- vzala na vìdomí informaci o konkrétních nákladech pro 1 ks
rozvadìèe pomocí astrohodin na montání spínání VO
- vzala na vìdomí informaci o ukonèení nájemní smlouvy è. 101
N 07/63 - PF ÈR Šumperk vèetnì jejich dodatkù týkajících se
pronájmu pozemku pè. 2049/9 v kú. Hanušovice k 31. 5. 2011 a o
ádosti o pøepoèet nájmu pro rok 2011 jen za pomìrnou èást roku
uívání pozemku
- vzala na vìdomí informaci, e mìsto Hanušovice nemá
pøipomínky ke stavbì ÈOV a kanalizace pro bytové jednotky èp. 37
a 38 a èp. 48 v Hynèicích nad Moravou a ke stavbì na pozemku pè.
137 v kú. Hynèice
- vzala na vìdomí poadavky na dokonèení rekonstrukce MŠ
Hanušovice a rozhodla øešit danou situaci v souladu s finanèním
monostmi mìsta Hanušovice postupnì
- vzala na vìdomí informaci, e fa VOBUS nachystá konkrétní
návrh omezení spojù bìhem letních školních prázdnin
- povìøila starostku mìsta oslovením auditorù k nabídce na
pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice za rok 2011 a zajištìní
interního auditu za r. 2010 dle zákona è. 320/2011 Sb., o finanèní
kontrole, ve znìní pozdìjších pøedpisù

Kam s nimi…
(dokonèení z 1. strany)
Napøed zjišujete, kolik „taky èeských slov“ má náš rodný jazyk. Nesmí chybìt samozøejmé kouøení a popíjení alkoholu, kdy pøevládá pití piva,
tvrdého alkoholu, krabicového vína a v mnoha pøípadech se to doplní nìjakou tou trávou, nìkdy i nìèím tvrdším. Po získání potøebné nálady následuje „veøejné vystoupení“, aby i ostatní spolubydlící vìdìli o tom, e jsou tady. e se mnohdy jedná o trestné èiny a pøestupky, této mládei jaksi nevadí.
A co tedy s tímto nešvarem? Kde se stala chyba a dá se tento problém vùbec vyøešit? Co øíci o rodièích, jejich dìti ( 6-9 let) sbírají v odpadkových koších nedopalky cigaret a za rohem z nich ubalí pokouøeníèko pro sebe? Mùeme chválit rodièe za to, e jejich nezletilé dìti popíjí alkohol a
kouøí trávu a toulají se po 22. hodinì noèní? Pomohou stínosti a pomoc policie?
Mnoho otázek, ale ádná odpovìï. Je to taky trochu v nás dospìlých, rodièích, výchovì ve škole, ve zvýšených represích. Musíme vìøit, e se
problém vyøeší ke spokojenosti všech, tak jako ve známém Nerudovì fejetonu. Pøipomenu, e slámu si po velkých peripetiích odvezla paní, která ji
pouila jako podestýlku pro svá domácí zvíøata.
A poznámka na závìr. Nedávám všechny mladé do jednoho pytle a pevnì vìøím, e tìch, o kterých se zmiòuji, je jen malé procento. -hp
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
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

RAFTY 6. A - 2011
Dne 10. 6. 2011 se naše tøída 6. A zúèastnila školního jednodenního výletu na raftech.
Jednalo se o vodácký výlet, na kterém jsme sjídìli øeku Moravu z Postøelmova do Lukavice. Celková délka trasy byla asi 15 km.
Sraz jsme mìli v 7:45 hod. na vlakovém nádraí v Hanušovicích. Ne jsme nastoupili do
vlaku, tak si udìlal náš pan uèitel tøídní docházku a ještì nám všem øekl pár dùleitých informací ohlednì cesty a pøestupù. Vzhledem k malé hladinì vody v øece Moravì jsme se tedy
museli pøepravit vlakem do Postøelmova, odkud jsme sjídìli øeku Moravu a do Lukavice.
Poté co jsme dorazili do Postøelmova, tak nás na nádraí èekal vrchní instruktor. Spoleènì s instruktorem jsme šli cca 2 minuty k øece Moravì. Tam na nás èekali další 2 instruktoøi.
Celý náš výlet organizovala akreditovaná vodácká firma RAFT CLUB 11 ze Šumperka, se
kterou naše škola mìla na velice dobré úrovni vyøešené formální náleitosti (zodpovìdnost,
pojištìní, úrazy, organizace aj.).
Ne jsme nasedli do raftu a vypluli, tak jsme se všichni pøevlékli a potom jsme mìli cca
30 minutovou pøednášku o bezpeènosti na vodì, ovládání raftu, vodáckých pravidlech, o
bezpeènosti pøi koupání na urèitých místech, o vodáckých pozicích na raftu atd. Po pøednášce jsme si všichni oblékli záchranné vesty, nasadili pøilby, vzali pádla a rozdìlili se na
3 posádky.
Po rozdìlení si kadá posádka vyzkoušela na „souši“ týmovou práci na raftu (napø. volba
tempa, co dìlá „háèek“ a co dìlá „zadák“, co je to „kontra zábìr“ atd..). Po vyzkoušení na
souši jsme koneènì vypluli smìr Lukavice.
V prùbìhu cca 1 km od vyplutí jsme malinko „bojovali“ s týmovou souhrou na raftu, ale po urèité dobì u jsme zjistili, co kdo má na
které pozici dìlat a zaèali jsme raft dostávat pod naši kontrolu. V prùbìhu sjezdu øeky Moravy nám naši instruktoøi s panem uèitelem ukazovali rùzné vodácké techniky pøi ovládání raftu, také nám ukazovali
okolní pøírodu a vysvìtlili nám pojem „meandrování“ øeky.
Bìhem jízdy jsme mìli 3 zastávky, ale taky jsme hráli na øece rùzné vodácké hry. Velmi se nám však v jedné pøestávce líbila ukázka
„záchrany tonoucího“. Instruktoøi nám ukázali, jak se zachraòuje topící èlovìk a jak se mu poskytuje první pomoc. Všichni z nás se v prùbìhu sjezdu cítili velice bezpeènì a nemuseli jsme øešit nìjaké vìtší
problémy. Ne jsme dorazili do cíle, skoro všichni se vykoupali a
všichni byli mokøí vèetnì pana uèitele i instruktorù.
Kdy jsme dorazili do cíle, nikdo z nás nechtìl vystoupit z raftu,
ale nakonec jsme museli. Pøedtím ne jsme se šli pøevléci do suchého
obleèení, udìlali jsme si spoleèné vodácké foto!
A na úplný závìr nás instruktoøi všechny „pokøtili“ na vodáky a popøáli hodnì úspìchù do dalších vodáckých sjezdù.
Pro všechny z nás to byla první vodácká „plavba“ èili zkušenost a jako pro zaèáteèníky „vodáky“ to byla ideální a hlavnì
bezpeèná trasa po øece Moravì, na které jsme se mohli nauèit
základy vodáctví.
Pøíjemnì unavení a s dobrou náladou jsme se pøemístili na
vlakové nádraí v Lukavici, odkud jsme jeli smìr Hanušovice.
Závìrem lze tedy øíct, e to byl pro nás.

Prázdniny
Prázdniny jsou zase tady,
je to cítit všudy všady.
Volno si zas uívat,
letní lásky proívat.
Zkoupat se od hlavy a k patì,
neskonèit však ale v blátì.
Nezakusit vùbec nudu,
potápìt se, randit budu!
Cestovat a brázdit vody,
najít v hradech tajné schody.
Dobrodruství míti mnoho,
a pak zase: AHOJ, školo!!
Napsala
Lucka Komendová VIII. B,
recitaèní krouek

ÚASNÝ VÝLET A KRÁSNÝ ZÁITEK !!!
Chtìla bych tímto za naši tøídu podìkovat našemu tøídnímu
uèiteli za zorganizování výletu a našemu panu øediteli za svolení. V neposlední øadì také instruktorùm z Raft Clubu 11, kteøí nás v prùbìhu celého výletu doprovázeli a byli našimi
kamarády.
Tomáš Rajnoha, tø. uè. a Lenka Jarošová, ákynì 6. A

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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„Školní Kryštof“
28 ákù 6. tøíd Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích se zúèastnilo v úterý 24. 5. 2011 v odpoledních hodinách ji
tradièní dopravnì-preventivní akce: „Školní Kryštof“.
Rádi bychom podìkovali tìm, kteøí nám pomohli zdaøilou akci zrealizovat: npor. Pavlu Havlenovi vedoucímu Dopravního
inspektorátu v Šumperku a zúèastnìným policistùm pprap. Pavlu Sùsserovi, nstrm. Pavlu Jarošovi, nstrm Jaroslavu Jarmarovi;
vedoucímu Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích npor. Františku Roháèkovi a pøítomným policistùm prap. Miroslavu
Winklerovi, prap. Pavlu Šastnému. Sponzorským darem v podobì jablíèek a citrónù pøispìla prodejna Penny Market, s. r. o.
v Hanušovicích. Podìkování patøí jejímu vedoucímu panu Zdeòku Bartošovi.
Dìti odmìnily 36 jablíèky ty øidièe, kteøí dodreli pravidla silnièního provozu, stanovenou rychlost a mìli v poøádku technický
stav vozidla i potøebné dokumenty. 14 citrónù putovalo k øidièùm, kteøí porušili dopravní pravidla a pøekroèili stanovenou rychlost.
Získané výsledky svìdèí o tom, e stále existuje více øidièù, kteøí svým správným chováním na silnici chrání lidské ivoty a zdraví
nás všech.
Na závìr si dìti spolu s policisty prohlédly vybavení
policejních vozù a seznámily se s èinností radaru. Pøi této akci
uplatnily znalosti dopravní výchovy v praxi a svou osobní
úèastí získaly zodpovìdný pøístup k ostatním úèastníkùm
silnièního provozu. Policisté odmìnili zúèastnìné dìti
záznamníkem s propisovací tukou. áci byli nadšeni zdaøilou
akcí ve spolupráci s policií.
Vladimíra ídková, uèitelka obèanské výchovy

více ne / standard

AXA
Vojenský penzijní fond
Winterthur
Credit Suisse
Servis, konzultaci a pomoc se smlouvami výše uvedených
spoleèností a monost uzavøení nových smluv nabízí zástupci
spoleènosti AXA ve vaší obci.

Veterinární ordinace
MVDr. Kateøina Divišová
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.

Více informací u poradce:Zuzana Votoèková, tel. 739 420 450
AXA nabízí svým klientùm:
- investièní ivotní pojištìní Comfort Plus a Medvídek
- rodinné úrazové pojištìní
- penzijní pøipojištìní vè. spoøící platební karty AXA
- pojištìní nemovitostí a domácnosti
- povinné ruèení a havarijní pojištìní motorových vozidel
- cestovní pojištìní
- spoøicí úèet AXA Bank, investièní fondy
více ne / standard

Regionální øeditelství AXA Olomouc

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

Pronajmu pozemek v Hanušovicích na Holbì. Pozemek se nachází na rovinì u silnice, v blízkosti je mìstský
vodovod i elektøina. Pod dohodì monost i prodeje.
Mobil: 606 771 424 .
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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Foto našich ètenáøù

Soutìe v tradièních i
netradièních disciplínách
V úterý 14. 6. se uskuteènil v Šumperku den plný soutìí mezi DPS,
penziony a domovy dùchodcù. Tuto akci si nenechali ujít ani senioøi
z DPS Hanušovice a penzionu v Nových Losinách.
Aèkoli jsme si domù tentokráte ádný diplom nepøivezli, jsme rádi,
e jsme se mohli této akce zúèastnit a pøípadnì navázat i další nová
pøátelství. Dìkujeme tudí Mìstskému úøadu v Hanušovicích, e nás
na tuto akci dopravil.

Za všechny zúèastnìné seniory peèovatelka Odstrèilová
“Velbloud si našel hnízdo
v lese na okraji Hanušovic.” -fie

Taneèní nadšenci
z øad dìtí, zbystøete!
Máte monost zúèastnit se taneèních hodinových kursù. Jednalo by se o smìs tancù, napø. orientální styl, zumba...
Kurs by mìl zaèít bìhem záøí. Pøípadní zájemci se mùou nahlásit v prodejnì Elektro Indra
Hanušovice nebo v Informaèním centru mìsta
Hanušovice. Minimální poèet je alespoò 15 dìtí.
Následnì pøidáme informaci o cenì a organizaci.
Nadšenci zumby

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

Telefon: 737 274 331
Koupím
poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky,
tuzexové bony, losy, akcie,
celé sbírky – vìtší mnoství – pozùstalost po sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší moné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel. 724 22 92 92.
Prodám drustevní byt 3+1 v Hanušovicích Na Holbì.
Cena: 490 000,- Kè. Tel.: 731 130 422.
Pronajmu pùdní byt 3+1 v Hanušovicích vedle Penny.
Volný od èervence.Tel.: 602 430 031.
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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.
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Jubilea

V mìsíci èervenci 2011
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Albìta Chládková,
Brigita Válková, Karin
Urbanová, Kvìtoslava
Kadlecová, Milada Straková,
Marta Ridošková, Alena
Koloušková a Lenka
Hegerová;
pánové Jan Jankù, Michal
Koch, Miroslav Vondruška,
Zdenìk Procházka, Lubomír
Hatoò, Miroslav Jurdiè a Jan
Albert.
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

Vzpomínka
Dne 9. èervence 2011 si
pøipomeneme ji
5. smutné výroèí,
kdy nás navdy opustil manel,
tatínek a dìdeèek,
pan Jan Gronych.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte
s námi.
Manelka a dìti s rodinami.
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Sportovní a kulturní den pro seniory z DPS
Hanušovice a Nové Losiny
V úterý 10. 5. 2011 se konal v penzionu Nové Losiny den plný aktivní zábavy pro seniory. Ihned ráno po pøíjezdu nás pøivítaly dìti z MŠ Jindøichov svým kulturním programem zamìøeným na Den matek.
Po vystoupení dìtí jsme si pochutnali
na obèerstvení, které naše seniorky
vlastnoruènì pøipravily a navzájem
ochutnaly.
Tímto byly nabrány síly na další
program, který byl tentokráte ji
sportovní. Seniorky z Hanušovic se
mohou pochlubit tøemi diplomy, které si vybojovaly.
„ S lá v a
v í t ì z ù m,
èest
poraeným“…všichni si
zaslouili následné grilování, po nìm tento pøíjemný
den završilo vystoupení
dìtí ZŠ Bohdíkov pod vedením paní uèitelky Strakové.
Nebojíme se oznaèit toto
vystoupení za velkého konkurenta televizní Superstar.
Tímto dìkujeme MÚ
Hanušovice za zajištìní dopravy nás seniorù a dìtí ze
ZŠ Bohdíkov.
Peèovatelky a senioøi

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice - èinnost za mìsíc kvìten 2011
Ve ètvrtek 5. 5. jsme s Ondrou uskuteènili propagaèní prùvod v kostýmech ulicemi Hanušovic na akci Recsou (recesní soutìe). Vlastní Recsou probìhly v sobotu 7. 5. na asfaltovém høišti
na dolním sídlišti. V devíti rùzných soutìích nebylo dùleité vyhrát, nýbr si hry pìknì uít,
co se i povedlo. Kdo se opìt nezúèastnil naší akce, o mnoho pøišel! Pøálo i sluníèko, jen vítr zbyteènì moc foukal.
Další sobotu 14. 5. se konala výprava do Jindøichova k posvátnému místu našeho klubu zvanému Indiánský sloup a dále na turistickou vyhlídku na Tøi kameny. Výprava byla zpestøena
zkouškou všímavosti, hodem šiškou na vzdálený obdélník, odhadem vzdáleností, vypravováním a zajímavostmi z pøírody, dále na táboøišti hrou Dárek a co s ním. Pøi ní jsme se hodnì zasmáli. Z Tøí kamenù vedl náš návrat k Novým Losinám, s Kristýnou a Maruškou jsme šli napøed
a pro ostatní chystali z pøírodních materiálù pochodové znaèky. U poslední z nich, pozor nebezpeèí, jsme na ostatní pìknì vybafli z úkrytu. Poèasí nám vyšlo a dìtem se akce velmi líbila.
Bìhem dalších schùzek klubu si chlapci a dìvèata zkoušeli vlajkovou morseovku, házeli
pingpongovým míèkem na vajíèkové plato, za deštì hledali v klubovnì obrázky. Dále vyzkoušeli pochodové znaèky na kartièkách jako pøi stolní høe dominu.
V sobotu 21. 5. následovala brigáda na chatì za Bohdíkovem pro chystanou èervnovou víkendovku. Koncem mìsíce jsme udìlali generální úklid klubovny.
Poslední kvìtnovou sobotu 28. 5. jsme vyrazili na Bambiriádu do Zábøehu. Rùzné organizace pracující s dìtmi pøipravily pro širokou veøejnost soutìe a rukodìlné dílny. Pøestoe takøka
poøád pršelo, našim klubákùm se akce velmi líbila.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil Ondra, který také dostal pochvalu za docházku.
Rovnì mìl právo v èervnu nosit putovní odznak Roy za plnìní zásad lutého kvítku. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bodovali: Ondra nálepka è. 6, 7 a 8, Honza 6 a 7, Maruška 3, 4 a 5.
Všem blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: paní starostce Vokurkové, øediteli ZŠ panu Felnerovi, vedoucímu Hanušovické obchodní panu Suchodolovi a panu Fellingerovi.
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Cestování po Evropì
Zaèíná doba prázdnin a dovolených a tak se v oddechovém
tempu podíváme na jedno prazvláštní muzeum v Nìmecku, o
kterém si vìtšina z nás myslí, e snad ani neexistuje.
Následující øádky se nedoporuèují èíst citlivým povahám a
zarputilým ochráncùm zvíøat.
V mìsteèku Bad Königu (nedaleko Frankfurtu nad
Mohanem) se v místním Vlastivìdném muzeu nachází, vìøte,
nevìøte, expozice nejrùznìjších pastí a pastièek na hubení
malých hlodavcù. V nìkolika výstavních sálech zde najdete
nepøeberné mnoství jednoduchých i sloitìjších nástrojù
pouívaných na celém svìtì k hubení našich nepøíjemných
spolubydlících. Mùete zde vidìt mechanizmy, které obìti zabíjí
úderem, topí je, pøilepí k pevnému povrchu, popø. zabíjí
elektrickým proudem, plynem nebo jedem. Vynalézavost nás
lidí, jak se nejlépe zbavit nepøíjemné havìti, podle vystavených
exponátù nezná mezí. Vdy jen Úøad Spojených státù pro
patenty a obchodní známky za 200 let udìlil více ne 4 400 !!
patentù na nejrùznìjší pasti na myši a tisíce dalších nápadù
musel odmítnout. Historici tvrdí, e snad neexistuje jiné
zaøízení, jemu by vynálezci a kutilové po celý lidský vìk
vìnovali takovou pozornost.
Nejznámìjším patentem známým i u nás je døevìná
natahovací pastièka s kovovou pruinou a mechanizmem, který
slouí k uvolnìní nataené pøíklopky. Princip si nechal
patentovat William Hooker z amerického Abingodonu ji v roce
1848. Podle nìho se z rùzných materiálù vyrábí pastièky dodnes
a jsou údajnì humánní, nebo podle vìdcù trvá sklapnutí pouhé

Toulky po okolí
Po návštìvì výrobny loštických tvarùkù se podíváme do
nedaleké provozovny v Palonínì, kde se té v plné míøe uplatòují „zlaté èeské ruce“.
Ji více ne jedenáct rokù se v chránìné dílnì, kterou provozuje Charita Zábøeh, zdobí parafinové svíèky plátovým voskem.
Výrobky ze zdejší dílny slouí jako pìkné dekorativní pøedmìty
k nejrùznìjším pøíleitostem. Sezonnì se zde dekorují vánoèní
èi velikonoèní motivy, ale i rùzné znaky na pøání zákazníkù. O ty
nemají zdejší pracovníci nouzi. Mnoho krásných ozdob vytvoøili pro Kanceláø prezidenta republiky, Parlament a Senát ÈR,
Národní bezpeènostní úøad, nechybí ani zakázky od soukromých osob. Nejvýznamnìjším zákazníkem ale zùstává øímskokatolická církev. Na velikonoèní svátky zde tradiènì pøipravují
paškály (bohatì zdobené velikonoèní svíce) rùzných velikostí.
Svíce z vèelího vosku mají rùznou velikost od nejmenších, které
váí kilo a pùl, a po ty nejvìtší osmikilové s délkou 130 centimetrù. Zájem je o nì i za hranicemi našeho státu, velké mnoství
výrobkù putovalo i do Francie. Nejdále své výrobky firma expedovala a do Afganistánu, kam si je objednal èeský armádní
kaplan. Další speciální zakázku tvoøilo pøání zákazníka vytvoøit
na velkou svíci obrázek nedalekého hradu Bouzov. I s tím se

ètyøi setiny vteøiny. Pouíváte-li také tento druh „lovu“, pøidám
radu zkušených. Po kadé popravì pastièku øádnì vyvaøit, aby
pøíští obì necítila ádné nebezpeèí a vnímala jen vùni návnady.
Krutí a sadistiètí jsou tøeba chytaèi na Sicílii. Na hlodavce líèí
lepem a chutnou návnadou potøená prkénka. Pøilepený se pak
snaí osvobodit, ale stejnì èasem uhyne nejen vyèerpáním, èi
dehydratací. Pøipomenu, e pasti s lepem nejsou v ÈR k lovu
myší povoleny.
Nìkolik vystavených pastièek se náramnì podobá nechvalnì
známé gilotinì. Smrtícím nástrojem je zde ostrá kovová nebo
døevìná hrana, která i podle francouzského vynálezce pùsobí
bezbolestnì.
Technický vývoj se nevyhnul ani pastièkám. Novìjší typy, jen
jsou zde také vystaveny, pøipravují hlodavce o ivot smrtelnými
dávkami elektøiny poté, co myš uzavøe obvod mezi dvìma
elektrodami umístìnými buï u vchodu, nebo mezi vstupem a
návnadou. Elektrody jsou izolovány nebo je chrání umìlá hmota.
Nehrozí tak, e by past náhodnì zranila èlovìka nebo domácí
zvíøata. Nechybí zde ani pasti s plynovou komorou, kde je
hlodavec zbaven ivota smrtícím plynem.
Vypadá to, e všechny vystavené exponáty v muzeu jsou
sadistické a nehumánní. Ale jak to jinak s tìmito škùdci udìlat.
Ji ve starém Egyptì vykazovali tehdejší úøedníci, e hlodavci
seerou za rok a 10 % celoroèní úrody.
-hp

v dílnì vyrovnali, kdy hrad z vosku vyrobili podle obyèejné fotografie. Kuriózní zakázku zde té provádìli, kdy mìli z vèelího
vosku pro jednoho politika vytvoøit nápis ukonèený jeho vlastnoruèním podpisem. I s tím se zde dobøe popasovali. Dùleitým
zákazníkem je také reklamní agentura Kentaure, pro které místní malovali ozdobné svíèky urèené pro Èeský olympijský výbor.
V malé dílnì se pùvodnì zaèaly v bøeznu 1999 vyrábìt pouze
svíce. Postupem èasu pøešli na zdobení svící a v poslední dobì
jsou schopni z obyèejného a vèelího vosku vyrobit takøka vše,
co si zákazník objedná. Místní zamìstnankynì jsou vlastnì øemeslnice všech oborù. Musí umìt kreslit, malovat, aranovat,
vyrábìt formy, odlévat ornamenty z vosku a ovládat dalších sedmero øemesel. Odmìnou je jim pak hotový výrobek a spokojenost zákazníka. Nutno té dodat, e zde pracují i lidé zdravotnì
postiení, co je také významným cílem Charity.
Mínusem v podnikání je fakt, e se materiál na výrobu tìchto
pøekrásných vìcí dováí z ciziny. Základní produkt – parafínový vosk se dováí z Polska, plátový vosk pak z Nìmecka.
A na závìr musím dodat, e za svoji práci byla dílna ocenìna
získáním znaèky „Jeseníky originální produkt“. Díky této znaèce se po marketingové stránce dostává do celorepublikového
povìdomí pomocí novin a internetové prezentace. -hp

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

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu ve školním roce 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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