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

Milí áci, váení rodièe,
zaèínáme nový školní rok, 2011/2012. Èas utíká jak voda, tak jen malé
ohlédnutí za minulým školním rokem.
Pro chod školy byla a bude dùleitá spolupráce s mìstem, a ta funguje na
velmi dobré úrovni. Chci za to podìkovat, protoe v dobì velkého finanèního tlaku není pro mìsto jednoduché uspokojit nároky školy. Ukonèený
školní rok byl té ve znamení velmi dobré spolupráce se sponzory a pøáteli
školy.
Ani my jsme v minulém roce nesedìli se zaloenýma rukama, ale snaili
jsme se získávat vìdomosti i finance z projektù, rùzných aktivit a semináøù.
Podrobný popis projektù, do kterých jsme zapojeni, najdete na webových
stránkách školy.
V letošním roce konèí projekt IVOŠ (Interaktivní výuka do škol), díky
kterému se kompletnì vybavila nová interaktivní uèebna. Je poøízena z projektu Evropské unie, do kterého se naše škola aktivnì zapojila s Univerzitou
Palackého v Olomouci. Dále zmiòuji projekty EU „Peníze školám“ a „Ovoce do škol“. V únoru 2011 jsme se zapojili do projektu Minimalizace šikany
– jeho cílem je ukázat, jak úèinnì sníit výskyt šikany na škole, a nabídnout
program k širokému uití na základních i støedních školách v ÈR. Projekt
Minimalizace šikany realizuje a financuje Nadace O2, která se dlouhodobì
vìnuje zlepšení komunikaèních problémù dìtí a mládee. Dalšími projekty
jsou Adopce afrických dìtí a Fond Sidus - projekt pro nemocné dìti.
Jmenované projekty nás budou provázet i v tomto školním roce. Na podzim budeme s napìtím oèekávat výsledky výbìrového øízení na projekt,
který jsme podali v rámci EU a Olomouckého kraje – Zvládnu fyziku a chemii hravì. V rámci tohoto projektu, pokud bude schválen, bude monost
vybavit uèebny a modernì uèit tyto dva pøedmìty. Finanèní výše projektu je
cca 3 mil. Kè. Schválení projektu by pro naši školu samozøejmì pøedstavovalo mnoství práce navíc, ale školu bychom tak posunuli zase o kousek dál
v kvalitì a monostech výuky.
O zhodnocení uplynulého školního roku 2010/2011 jsem poádal zástupce I. stupnì P. Jordu a zástupkyni II. stupnì A. Láníkovou.
(pokraèování na 3. stranì)

2. záøí otevøe Holba brány pivovaru pro veøejnost.

Velká pivovarská slavnost potrvá dva dny
Tradièní, v poøadí u 7. Pivovarské slavnosti uspoøádá letos pivovar Holba první víkend v záøí. Brány pivovaru se pro veøejnost otevøou u 2. záøí
odpoledne a oslavy potrvají a do sobotní pùlnoci. Pùjde o velký festival
dobrého piva, dobré hudby a skvìlé zábavy. Hlavním tahákem je letos Kryštof a Mandrage, ke kterým se pøidávají další kapely, mezi nimi i Jiøí Zonyga,
take na své si pøijdou pøíznivci rùzných ánrù, od rocku a po dechovku, a
nebude chybìt ani stylové posezení u cimbálu. Hlavní program bude komentovat známý moderátor a baviè Vladimír Hron.
(pokraèování na 4. stranì)
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MÌSTO HANUŠOVICE
INFORMUJE:
Analogové vysílání v územní oblasti
Jeseník skonèí 31. øíjna 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílaèù
velkého výkonu Jeseník - Pradìd a Olomouc Radíkov bude 31. øíjna 2011 ukonèeno. Od listopadu 2011 nebude v Hanušovicích moné
„pøes anténu“ pøijímat analogovì ádný televizní program. Na blíící se termín vypnutí analogových vysílaèù budou diváci, kteøí signál
pøíslušných vysílaèù pøijímají, upozornìni zobrazením piktogramu se ètyømi ètvereèky, informaèní lištou a spoty. Hlavním zdrojem
informací o pøechodu na digitální televizní vysílání jsou webové stránky www.digitalne.tv/ .
Zøízena je také bezplatná telefonní linka
800 906 030. Linka je v provozu v pracovní dny
od 8 do 19 hod..

Projekt „Zlepšení kvality vod
horního povodí øeky Moravy
- II. fáze“ (kanalizace)
Evropská komise odmítá uvolnit dotaci na
rekonstrukci kanalizace v pìti mìstech Šumperska ( Hanušovice, Loštice, Mohelnice, Šumperk, Zábøeh). Dùvodem je to, e cena 1,5 miliardy
korun je podle ní pøíliš vysoká. Jedna z nejvìtších vodohospodáøských investic v dìjinách regionu tak letos opìt nezaène. Se zahájením
investice se pùvodnì poèítalo v létì 2009 a
dnes u mìla být hotová. Sloité vyjednávání
s Evropskou komisí, která má z unijních fondù
stavbu ze tøí ètvrtin platit, ale start poøád odsouvá. Komisi se nelíbí zejména cena, která vzešla
z výbìrového øízení.
Spoleènost VHZ Šumperk, a. s. jako investor
stavby nyní hledá cesty, jak stavbu zlevnit, a u
dohodou s dodavateli, nebo vyškrtnutím nìkterých objektù ze stavby. Vìøí, e se podaøí nalézt
kompromisní øešení, a pøedpokládá zahájení
projektu v jarních mìsících r. 2012.
Ivana Vokurková , starostka mìsta

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
18. jednání - 18. 7. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta dne 18. 7. 2011
- schválila pøevod DK Hanušovice zpìt pod mìsto Hanušovice
od firmy Stavrel, v. o. s. od 1. 1. 2012
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k provádìní stavebních
úprav bytových domù èp. 477 a 478 na ul. Pøíèná, Hanušovice (SBD
Šumperk)
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k umístìní nádre na motorovou naftu v areálu Správy silnic Olomouckého kraje, Cestmistrovství Hanušovice
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì ÈOV a kanalizace pro rodinný dùm na pozemku pè. 362/16 v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku Fotbalového klubu
Hanušovice na uspoøádání fotbalového turnaje muù dne 23. 7.
2011
- schválila IV. rozpoètovou zmìnu v r. 2011, vèetnì její dùvodové
zprávy
- schválila uzavøení, obsah a znìní návrhu smlouvy o správì a
údrbì nemovitého majetku a jejího pøíslušenství a slubách vykonávaných pro mìsto Hanušovice s Hanušovickou obchodní, s. r. o.
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta ohlednì nutnosti
metodické spolupráce a poradenské èinnosti v oblasti vnitøního
kontrolního systému a vedení úèetnictví mìsta Hanušovice a schválila sestavení pracovní skupiny pro zpracování aktuálních zmìn do
veškerých interních smìrnic
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku hospodaøení mìsta Hanušovice k 30. 6. 2011
- vzala na vìdomí plnìní usnesení rady mìsta
- vzala na vìdomí nabídku fy DATABOX, s. r. o. Liberec na prezentaci mìsta Hanušovice na portále www.ziveobce.cz
- vzala na vìdomí informaci Svazu tìlesnì postiených - MO Hanušovice
19. jednání - 1. 8. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta konaného dne 1. 8. 2011
- vzala na vìdomí plnìní usnesení rady mìsta
- schválila stanovisko mìsta Hanušovice k ádosti o vyjádøení
k zámìru výstavby oplocení pozemku pè. 877/2, kú. Hanušovice
- schválila uzavøení nové smlouvy o pronájmu pozemku na parcele è. 2175 v kú. Hanušovice
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice k ádosti
Opavské lesní, a. s. Praha, provozovna Opava na vyuití pozemku
pè. 491 TTP v kú. Hanušovice pro projídìní lesní techniky s døevní
hmotou za dodrení konkrétních podmínek
- schválila kladné stanovisko mìsta Hanušovice k ádosti Èeské
pošty Hanušovice, na umístìní odnosné schránky Pošty Hanušovice
na pè. 856/54 v kú. Hanušovice
- schválila nabídku agentury Gong Olomouc na uskuteènìní zábavného pøedstavení pro dìti a rodièe „Mikulášování“
- schválila uzavøení, obsah a znìní pøedloené smlouvy o poradenské èinnosti è. 3/2011 v oblasti vnitøního kontrolního systému a
vedení mìsta Hanušovice, pøíspìvkové organizace a Hanušovické
obchodní, s. r. o. s HZ Ostrava
- uloila starostce mìsta Hanušovice podepsat smlouvu o poradenské èinnosti è. 3/2011 v oblasti vnitøního kontrolního systému a
vedení mìsta Hanušovice, pøíspìvkové organizace a Hanušovické
obchodní, s. r. o.
- schválila pøedloený návrh na organizaèní zmìnu v rámci vnitøního uspoøádání MÚ Hanušovice od 1. 8. 2011

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

- schválila ádost Hanušovické obchodní, s. r. o. na výrobu pøístøešku na popelnice a zahradní náøadí u Domu s peèovatelskou
slubou v Hanušovicích za finanèní prostøedky utrené za sbìr šrotu
- schválila návrh na zøízení Finanèního odboru MÚ Hanušovice
v r. 2012
- schválila provedení oprav bytové jednotky, která je souèástí budovy MŠ Hanušovice, ul. Hlavní – výmìna oken, dveøí, oprava verandy, bez výbìrového øízení v rámci smlouvy na rekonstrukci
celého objektu MŠ Hanušovice (firma Stavrel Hanušovice)
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na zakoupení 20 ks
nášivek s logem mìsta Hanušovice – na propagaci mìsta
- vzala na vìdomí informaci o pøípravách akce „Obèanský protest“ proti rušení vlakových spojù na Králicku 19. 8. 2011
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti protipovodòové komise mìsta Hanušovice s JSD Hanušovice ve dnech 22.–23. 7. 2011
20. jednání - 15. 8. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta konaného dne 15. 8.
2011
- vzala na vìdomí kontrolu plnìní usnesení rady mìsta
- zamítla návrh pøedloený starostkou mìsta na uzavøení Smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene mezi firmou
RPSnet, s. r. o. Olšany a mìstem Hanušovice k provedení stavby
stoáru telekomunikaèních na pozemcích mìsta Hanušovice
- schválila podaný návrh místostarostou mìsta Hanušovice, aby
firma RPSnet, s. r. o. Olšany hradila roèní paušál za umístìní stoárù
telekomunikaèních antén na pozemcích mìsta Hanušovice
- schválila návrh Mìstské knihovny Hanušovice na vyøazení knihovních fondù dle pøiloeného seznamu
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k doádání Správy dopravní cesty Olomouc ohlednì opravy mostku pøes øeku Moravu pro
strání domek v Hanušovicích, Za Moravou 191
- doporuèila ke schválení ZM Hanušovice zámìnu pozemku
mezi mìstem Hanušovice a majiteli z dùvodu vyøešení veøejnì pøístupové komunikace k DPS - schválila podepsání dodatku è. 2 ke
smlouvì o dílo ze dne 12. 1. 2010 mezi mìstem Hanušovice a firmou
Stavrel, v. o .s. ohlednì výmìny oken a vchodových dveøí u bytu
v objektu MŠ Hanušovice, ul. Hlavní
- schválila uzavøení smlouvy mezi mìstem Hanušovice a MAS
Horní Pomoraví o. p. s. spoèívající v provozování informaèního
centra za podmínek uvedených ve smlouvì
- schválila pøíkaz starostky mìsta è. 1/2011 k provedení mimoøádné fyzické inventarizaci odepisovaného dlouhodobého majetku
mìsta Hanušovice
- uloila pøedloit starostce mìsta vyhodnocení inventarizace
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k vyuití místní komunikace è. 8d a 1b (ul. Nádraní a Školní) pøi rekonstrukci kolejí è. 1 a 3
v eleznièní stanici Hanušovice za uvedených podmínek ve sdìlení
- schválila zakoupení deseti leteckých snímkù mìsta Hanušovice
a jejich místních èástí od firmy Amido - letecké snímky, s. r. o.
- schválila uzavøít mandátní smlouvu o poskytování právních
slueb mezi mìstem Hanušovice a Mgr. Lubošem Godinou, se sídlem v Šumperku
- vzala na vìdomí nabídku Pøedstavenstva spoleènosti VHZ, a. s.
Šumperk o právu na úpis akcií
- vzala na vìdomí nabídku zpracování energetického auditu a
projektové dokumentace na zateplení budovy MÚ Hanušovice
- vzala na vìdomí zápis o pøedání a pøevzetí staveništì MŠ Hanušovice (odvodnìní)
- vzala na vìdomí informaci o návrhu novely zákona o rozpoètovém urèení daní
- vzala na vìdomí zprávu auditora o výsledku hospodaøení za rok
2010 Hanušovické obchodní, s. r. o.
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Milí áci, váení rodièe
(dokonèení z 1. strany)
Školu navštìvovalo v minulém školním roce 369 ákù, z toho
dívek bylo 187 a chlapcù 182.
I. stupeò:
První stupeò ZŠ Hanušovice navštìvovalo ve školním roce
2010/2011 176 ákù, z toho bylo 88 dívek a 88 chlapcù. 22 ákù,
kteøí navštìvovali I. stupeò, bylo vyuèováno na základì IVP (individuálního vzdìlávacího programu), protoe u nich byla diagnostikována nìkterá z SPU (...). Všichni tito áci bìhem
školního roku navštìvovali reedukaèní hodiny, bìhem kterých
posilovali oslabené funkce. Druhý stupeò navštìvovalo 193
ákù, z toho 99 dívek a 94 chlapcù.
Bìhem školního roku probìhlo na I. stupni nìkolik akcí pro
áky nebo i pro jejich rodièe. Uèitelé 3.–5. roèníkù se podíleli na
organizaci akce pro rodièe s dìtmi „Halloweenské odpoledne“.
Pro dìti byla také pøipravena tradièní „Mikulášské dráha“, soutì „Švihadlová princezna“, pøed Velikonocemi sportovní odpoledne se soutìemi o ceny, pìvecká soutì „DOREMI“ a
v prùbìhu celého školního roku probíhala soutì „Moje kniha“,
které se s úspìchem úèastnili i áci II. stupnì.
Dìti se zúèastnily vzdìlávacích, poznávacích a sportovních
akcí, jako napøíklad plaveckého výcviku 2. a 3. roèníkù, výcviku na dopravním høišti 4. tøídy, exkurze do planetária v Hradci
Králové 5. roèníkù a exkurze na Králický Snìník 3.-5. roèníkù.
Dìti z I. stupnì také v uplynulém školním roce úspìšnì reprezentovaly školu ve sportovních soutìích, kde dosáhly solidních výsledkù ve šplhu, vybíjené a kopané. Také jsme se
zúèastnili vìdomostních a dovednostních soutìí, kde jsme
mìli úspìšné reprezentanty v „Matematické olympiádì“, soutìi „Matematický klokan“ a v „Dopravní soutìi“.
Petr Jorda, vedoucí I. stupnì
II. stupeò:
V uplynulém školním roce se na II. stupni uskuteènila spousta akcí, které pozitivnì ovlivnily a zlepšily atmosféru v celé škole. Samozøejmì e prùbìh jednotlivých akcí nebo chování
jednotlivých ákù nelze vdy hodnotit jen na výbornou, pøesto
svùj úèel splnily. Nìkteré se konaly ji opakovanì, k nìkterým
se budeme znovu vracet.
Podaøilo se uskuteènit témìø všechny exkurze, které mìly
v plánu jednotlivé pøedmìtové komise. Napøíklad k oblíbeným
patøí exkurze na Dlouhé Stránì pro 8. roèník, výstup na Pradìd údolím Bílé Opavy pro 9. roèník, exkurze do planetária pro
6. roèník nebo zájezd na Flóru Olomouc spojený s prohlídkou
jeskyní pro 7. a 8. roèník.
Zdaøilé akce, to nejsou jen exkurze. Opakovanì se podaøila
školní akademie 9. roèníkù, která se ji stává tradicí, vánoèní
dopoledne, které v prosinci pøipravují také áci 9. tøíd, probìhly
dvì akce pro veøejnost – Adventní odpoledne pro rodièe s dìtmi
a Jarní dílny. áci se zapojili do øady soutìí, a to jak sportovních, tak vìdomostních. V nìkterých soutìích naši zástupci
postoupili a do krajských kol, co je veliký úspìch.
V prùbìhu školního roku se také zlepšilo vybavení moderní
technikou. Na II. stupni pøibyly další interaktivní tabule v odborných uèebnách, probìhla obnova poèítaèové uèebny, všechny kabinety mají pøístup na internet a témìø všechny kabinety

mají svou tiskárnu. Ale stále je co zlepšovat! Na obnovu a
výmìnu zatím stále èeká nábytek vìtšiny tøíd a kabinetù na II.
stupni, radikálnìjší obnovu by také potøebovaly témìø všechny
chemikálie v kabinetu chemie atp.
Uplynulý školní rok 2010/2011 na II. stupni lze podle mého
názoru hodnotit jako zdaøilý, i kdy mìl nìkteré nedostatky. Nezbývá ne si pøát dostatek sil a financí. Moná e pak i tìch nedostatkù bude ubývat.
Anna Láníková - zástupce II. stupnì
V èervnu nás navštívila Èeská školní inspekce, která provedla svou kontrolní èinnost. Závìry a celkové hodnocení školy
jsou na webových stránkách školy.
Od letošního školního roku se podle vzdìlávací koncepce
ŠVP vyuèuje u ve všech roènících školy.
A nyní k èasto zmiòovanému problému: setkávám se s náøky
a stesky, jak jsou áci školy nevychovaní, jak se chovají ve svém
volném èase ve mìstì a ke spoluobèanùm... Setkávám se i s dotazy vìcnì poloenými - Co pro zmìnu škola vlastnì dìlá?
Snaíme se ákùm nabídnout náplò a vyuití jejich volného
èasu, ne vdy ale úspìšnì. Napøíklad v minulém roce jsme nabízeli poèítaèový krouek, ve kterém se áci mohli nauèit programovat na PC a jiné atraktivní èinnosti s PC. Po nìkolika
setkáních byl tento krouek rozpuštìn pro nezájem ze strany
ákù. Úspìšnì naopak pracovala Øemeslná dílna pod vedením
paní Foberové, v tomto školním roce plánujeme krouek znovu
otevøít. Pro vyuití volného èasu opìt nabízí své prostory hudební zkušebna. V nabídce školy budou samozøejmì další zájmové krouky, pohybové aktivity, záleí pak na dìtech a jejich
rodièích, jestli tuto monost vyuijí.
Škola v rámci svých pravomocí ve stávajícím státním systému má minimální monost vìci „ráznìji“ ovlivnit. Skonèíme
vdy u toho, zda zákonný zástupce spolupracuje, nebo ne.
V rámci vzdìlávání škola pùsobí na dìti ve výuce a akcemi, které pro nì pøipravuje anebo které organizují áci sami. K jakékoli
èinnosti je však tøeba najít motivaci, nadšení a pøesvìdèení – zde
hraje nezastupitelnou roli rodina.
Urèitì bych rád zlepšil informovanost rodièù a veøejnosti o
konání všech akcí, protoe informace sdìlená ákùm obèas nedojde k uchu rodièe.
Akce, které nás èekají v novém školním roce, budou podrobnìji uveøejnìny ve zpravodaji a na webových stránkách školy.
Stejnì jako v uplynulých letech opakuji a zdùrazòuji
dùleitost oboustranné spolupráce školy s Vámi, rodièi. Škola
sice vykonává výchovnì vzdìlávací èinnost v rámci svého pùsobení a v rámci pravidel školního øádu, ale v mnoha pøípadech
úèast rodièù postrádá. Tím nevyluèuji obrácený postup, kdy rodièùm chybí spolupráce se školou. Proto opakuji, e jsem vdy
ochoten Vás vyslechnout a vìci øešit, pokud øešit jdou.
Dovolte mi, abych popøál všem ákùm úspìšný vstup do
školního roku, svým kolegùm, spolupracovníkùm pevné nervy
a rodièùm dostatek trpìlivosti se svými ratolestmi.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

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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Velká pivovarská slavnost potrvá dva dny.
(dokonèení z 1. strany)
Kdo navštíví pivovar u v pátek, èeká ho nejen pøíjemné posezení
na nádvoøí pivovaru, ale mùe vyuít jedineèné pøíleitosti k prohlídce
malebného areálu, vèetnì návštìvy výrobních provozù v doprovodu
pivovarských odborníkù. Ti zájemcùm pøedvedou výrobu tradiènì vaøeného piva, kterou v Holbì dríme ji 137 let. V rámci prohlídky nahlédnou do varny, unikátní svými mìdìnými kádìmi ze 30. let
minulého století, ale i ostatních provozù, jako je napøíklad spilka nebo
leácké sklepy. Exkurze budou probíhat od tøí hodin odpoledne a do
veèera a bìhem této doby se na nádvoøí pivovaru vystøídají kapely
jako Šlapeto, cimbálovka J. Šmukaøe a pøíjemnou atmosféru dokreslí
oblíbené skladby Jiøího Schellingera v podání jeho bratra Milana.
V sobotu hlavní program otevøou Sweet Cherry a hned vzápìtí probìhne slavnostní zahajovací ceremonie s naraením soudku a pøípitkem
Ryzím pivem z hor. Návštìvníkùm bude k dispozici na 60 výèepních zaøízení, ze kterých poteèe nejen Holba, ale i Zubr, Litovel a slovenský Steiger. Na èepu bude také nefiltrovaná Holba Kvasnièák, Holba Šerák
Speciál a dokonce polotmavá Holba Šerák, která se na trhu objeví letos
v záøí. K pivu bude k dispozici pestrá nabídka specialit na grilu a
chuovek k pivu od regionálních výrobcù.
Program bude soustøedìn do dvou scén, na nich se vystøídají kapely Bladex, Jiøí Zonyga, Zboøec, Bludovìnka Koreènica, Moravští muzikanti a festivalovou atmosféru vygraduje Mandrage a Kryštof.
Návštìvníci se dále mohou tìšit na zábavné soutìe, ohòovou show a
ohòostroj, který slavnosti ve 23.30 ukonèí.

Pivovar letos poèítá s vysokou návštìvností a tomu odpovídá i zajištìní kapacit, obslunost i krytých míst k sezení v Holba stanech. „ Rozsáhlý areál nám umoòuje pøivítat a 10 tisíc návštìvníkù, kterým
chceme nabídnou nejen dobrou zábavu, ale také profesionální sluby.
Jde o logisticky nároènou akci, proto s pøípravami zaèínáme u nìkolik
týdnù pøed jejím zahájením,“ komentuje výkonný øeditel pivovaru Vladimír Zíka. Holba slavnosti patøí k nejvýznamnìjší spoleèenským akcím v regionu a dùleitý je i jejich charitativní pøínos. Z kadé
vstupenky jde toti 5 Kè na regionální Charitu, a tak je tato akce typickým pøíkladem toho, jak lze zábavu vhodnì spojit s dobroèinností..
Slavnosti budou letos výjimeèné i tím, e z nich jeden z návštìvníkù
odjede novým automobilem Ford Kuga. Pùjde o výherce velké letní
soutìe, kterou pivovar Holba vyhlásil pro své konzumenty. Vítìzem
se stal ten, kdo nasbíral všech deset horských velikánù Jeseníkù, umístìných pod víèky pivních korunek.
Po skonèení akce bude zajištìna mimoøádná vlaková doprava ve
smìrech Šumperk a Jeseník.
Vstupenky na pivovarské slavnosti je moné zakoupit za zvýhodnìné ceny od 17. srpna ve vzorkové prodejnì pivovaru Holba v Hanušovicích, v informaèních centrech v Hanušovicích, Šumperku, Králíkách a
Zábøehu nebo pøímo na akci.

-hm
Jednodenní páteèní vstupenka za cenu 50 Kè
Jednodenní vstupenka na sobotu 90 Kè v pøedprodeji nebo 120 Kè na akci
Dvoudenní vstupenka 120 Kè v pøedprodeji nebo 150 Kè na akci

Nejstarší hospodský v regionu oslavil
devadesátiny
Tento víkend oslavil pan Alois Matýs, váený obèan Jakubovic a nejstarší
hospodský v regionu, své významné ivotní jubileum. Kromì pøíbuzných a
sousedù mu popøáli také zástupci pivovaru Holba. Holbu toti èepuje oslavenec
ve své hospùdce u „Matýsù“ u 70 let, a jak sám potvrdil, a dosud øídí celý její
provoz a kadý den, kromì pondìlku, tady vítá své štamgasty.
Øeznictví uzenáøství a také hospodu otevøel v Jakubovicích u jeho otec a
pan Alois brzy po svém vyuèení ivnost pøevzal, to mu bylo 18 let. „Tady v hospodì se uzavíraly všechny obchody – nakupoval jsem dobytek od místních farmáøù a po zpracování masa pak prodával uzeniny. Vdy v nedìli, kdy se chlapi
vraceli z kostela, stavili se posedìt, dali si hanušovické pivo a zároveò si odnášeli zásoby masa a uzenin na další týden. Dnes sem chodí na Šerák nebo si dát
partièku karet,“ vykládá pan Matýs a ukazuje na staré karbanické stoly, vybavené speciálním šuplíkem na peníze a stojanem na pivo.
Mezi štamgasty patøí pøedevším místní a myslivci
z okolí. Jak napovídá interiér hospùdky, je pan Alois
sám vášnivým myslivcem, a e má stále dobrou mušku, potvrzuje i jeho poslední úlovek. „Na hony u pravidelnì nechodím, ale narozeninového srnce na guláš
jsem si støelil sám,“ s jiskrou v oèích vyjádøil sympatický pan Alois, kterému by devadesátku nikdo nehádal a ze kterého stále èiší ivotní elán.
Celý ivot pracoval s lidmi a dodnes se na svoje
štamgasty nedá dopustit. „Hosty vítám v hospodì s radostí, tak to bylo vdycky. Dnes to jsou vlastnì mí pøátelé, které rád vidím. Sedneme tady ke kulatému stolu
a mùeme rokovat,“ øíká s úsmìvem pan Alois.
Pan Alois Matýs se narodil 1. srpna 1921 jako syn
místního øezníka a uzenáøe Aloise Matýse. Pochází ze
tøí dìtí a má syna a dceru. Je vdovec, celý ivot proil
se svoji rodinou v Jakubovicích, kde po celou dobu
provozuje hospùdku „U Matýsù“ , kterou znají všichni z okolí.
-hm

Zdenìk Mares, A.Matys a L.Krellerova a z Holby
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Pozvánka na festival do Králík
Zdravím všechny ètenáøe Hanušovických novin. Rád bych tímto èlánkem oslovil zvláštì mladé ètenáøe. Ji ètvrtým roèníkem
v Králíkách poøádáme hiphopový festival Jesus break, který si v našem mìstì za uplynulé roèníky získal jméno a oblibu. Vnímáme,
e nechceme festival uzavírat pouze pro místní, a proto vás všechny zveme k nám do Králík, pøijeïte nás podpoøit.
O co vlastnì jde? Jedná se o 3denní hiphopový festival pro amatérské umìlce. Mùete tu vidìt vystupující ve stylu break dance,
street dance, hip hop, rap a beat box. Jesus break je malý festival, vystupuje na nìm dohromady kolem 40 úèinkujících, návštìvníkù
je sto a dvì stì. Festival navštìvují i ti, kteøí nejsou vyhranìní hiphopeøi. Nehrotíme to, dùleité pro nás je, aby kadý, kdo se festivalu úèastní nebo jen tak nahlédne, se mohl cítit dobøe a uít si nevšední záitek i osobní setkání s akèními mladými umìlci, kteøí
jsou nadšeni do hiphopové kultury. Festival vznikl v Praze a od roku 2003 do roku 2007 se pravidelnì konal v Ústí nad Orlicí. V roce
2008 jsme ho poprvé uspoøádali u nás v Králíkách, kde se setkal s dobrým ohlasem divákù.
Program probíhá od pátku 16. záøí do nedìle 18. záøí 2011. V pátek od 20 hod. se v Sokolovnì uskuteèní úvodní seznamovací setkání, kde se pøedstaví všichni vystupující i úèastníci festivalu, poté otevøeme festivalovou èajovnu s deskovými hrami, co je fajn
pøíleitost k popovídání a seznámení se s lidmi, kteøí dorazili
z jiných mìst. V sobotu probíhají vystoupení na námìstí v Králíkách od 10:30 a od 14 hod. V pøípadì nepøíznivého poèasí se
vystoupení konají v Sokolovnì. Festival vrcholí v sobotu od 20
hod. vystoupením všech úèinkujících v Kulturním domì Na
Støelnici. Závìr festivalu patøí jako vdy nedìli dopoledne, kdy
od 10 hod. probíhá alternativní neformální festivalová bohosluba pro mláde s hudební produkcí ve stylu rap.
Bìhem festivalu jsou samozøejmì pøestávky, které je moné
vyuít k výletùm po okolí mìsta, které je turisticky zajímavou
lokalitou. Pokud vás moje pozvánka zaujala a chcete proít zajímavý akèní víkend, pøijeïte do Králík. Vstupné je díky našim
sponzorùm dobrovolné. Více informací najdete na stránkách
facebooku pod názvem Jesus break. Festival poøádá Jednota
bratrská Králíky ve spolupráci s Klubem Na Støelnici. Mobil na
poøadatele je 732 380 283.
Za poøadatele festivalu Petr Appl, Králíky

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.
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
V Relax centru Andìlka v Hanušovicích je opìt otevøena kosmetika,
na Vaši návštìvu se tìší kosmetièka
Lucie Heèková, tel. 731 250 281.

Výroba a prodej døevìných briket,

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.

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon: 737 274 331
Prodám 3+1
v Hanušovicích Na Holbì,
krásný slunný 72 m2, zaøízený,
nová okna, zateplený, nízké energet.
náklady. Nová nepou. kuchynì
s vybavením v poøiz. cenì
55 tis., II. patro, výtah. Sklep.
Cena 520 000 Kè.
Tel. 605738579

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.
Cena 400 000 Kè.
Tel. 583 231 709

Koupím chalupu, nejlépe na Dolní Moravì. Do 1,5 mil. Tel: 777 114 004

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Nabízím
pùjèky
od 10.000,- Kè do 100.000,- Kè
pro zamìstnance, dùchodce,
OSVÈ a eny na MD.
Zprostøedkovatel pracuje pro 1 vìøitele

Tel.: 724 539 804

AUTOŠKOLA Pavel Lenhart,
Hanušovice

Prodám byt 1+1

Nabízíme výuku a výcvik potøebný pro získání øidièského oprávnìní skupiny B
(osobní automobil)

Cena 250 000,- Kè.

v centru Hanušovic.

Pøi rychlém jednání
monost slevy.

Našim ákùm poskytujeme uèebnice a výukový software
Výuka teorie na uèebnì kadé úterý v 16.00 hod.

Tel. è. 733 767 227

Adresa: ZŠ Hanušovice (jídelna)

Holba Šerák novì také v PET lahvi
Poprvé v historii si letos od èervence mohou pøíznivci Holby koupit Šerák také v PET lahvi. Její výhodou je nejen vìtší objem 1,5 l, ale také nízká hmotnost a pøedevším monost opakovaného uzavøení. K tomu se dále pøidává snadná manipulace, a
proto je takto balené pivo vhodné napø. pro konzumaci na letních párty a s oblibou si je konzumenti vozí tøeba na chaty nebo dovolenou. „Do konce roku poèítáme s odbytem zhruba 5 tisíc hl, co potvrzuje i pomìrnì silná poptávka ihned po uvedení nových obalù
na trh,“ vyjadøuje výkonný øeditel pivovaru Vladimír Zíka. Zatím se do PET lahví stáèí pouze jedenáctka Holba Šerák a o rozšíøení
sortimentu v tomto balení zatím v Holbì neuvaují. Obal je vèetnì etikety plnì recyklovatelný a tedy pøátelský k ivotnímu prostøedí. Etiketa je ze stejného materiálu jako samotná láhev a výsledkem je nejen ekologický pøínos, ale i kompaktní vzhled lahve.
Za prvních 6 mìsícù letošního roku prodej Holby pøesáhl 161 tisíc hl, co je 106 procent v meziroèním srovnání a významný
úspìch vzhledem k celkovému poklesu pivního trhu u nás. V tìchto dnech Holba prodává v prùmìru 2.100 hl dennì, co je o 700 hl
více ne v èervnu. Nejvíce jde na odbyt Holba Šerák, která se stala symbolem Jeseníkù a ochutnat ji chce kadý turista. Právì turistický ruch pozitivnì ovlivòuje spotøebu piva nejen v Jeseníkách.
Výrazný nárùst poptávky je u piva v sudech. Nìkteré provozovny s venkovním posezením v tìchto dnech prodávají více ne
dvojnásobek piva, v závislosti na poèasí a jejich umístìní. Teplé letní poèasí zvyšuje i prodej piva v lahvích. Pozitivnì se do nìho
promítají spotøebitelské soutìe, v pøípadì Holby jde o velkou letní soutì o osobní automobil, která kromì motivace k nákupu zábavnou formovou informuje o Jeseníkách a vybízí k jejich návštìvì.
-hm

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2011

Výlet do Narnie z tábora v Adamovském údolí
Narnie vypráví pøíbìh ètyø sourozencù, kterým se bìhem hry na schovávanou ve
starém venkovském sídle podaøí pomocí magické skøínì dostat do jiného svìta. Narnie, v ní se octnou, se ukáe být okouzlující a mírumilovnou zemí obydlenou mluvícími zvíøaty, skøítky, fauny, kentaury a obry, která je však odsouzena díky prokletí zlé
bílé èarodìjnice Jadisy k vìèné zimì. Dìti se pod vedením vznešeného a tajemného
panovníka lva Aslana odhodlají postavit mocné èarodìjnici, aby dokázaly ledové
kouzlo zlomit a osvobodit tak celou Narnii.
Všechny ètyøi dìti se poté ujmou vlády nad Narnií a vládnou šastnì po dlouhá
léta, dokud jednou, ji jako dospìlí, pøi lovu nenarazí na místo, kudy kdysi do Narnie
pøišly. Vrátí se zpìt do našeho svìta, kde mezitím neuplynula ani hodina.
Ji u zahajovacího táboráku museli všichni úèastníci tábora projít tajemnou skøíní,
a tak se octnout v kouzelné zemi Narnii, aby zahájili boj s bílou èarodìjnicí. Zahajovací táborák vykøesaný z pazourku zahájil dìní tábora Narnie 2011 v Adamovském údolí. Ještì ani nevyrostly obvyklé táborové stavby – latriny, vodovod, umývárka,
koupelna, sauna, a ji se naplno rozjela táborová hra. Následovalo setkání s Faunem hra se zavázanýma oèima, návštìva u bobra - vaøení na otevøeném ohni v pøírodì, pát1. druina
rání po Edmundovi - luštìní morseovky, útìk pøed vlky – bojová hra pro dìti i
vedoucí, boj o bratra – záchrana a hledání vedoucího druiny v okolním lese,
obì – noèní hra s úkolem pøiplíit se nepozorovanì k ohni a zapamatovat si
co nejvíce vìcí do bodování hry. V Narnii však byl i normální ivot – hrála se
vybíjená, pøehazovaná, støílelo se z luku, ze vzduchovky, hrál se fotbal,
volejbal a bìely i jiné sportovní soutìe.
Rádi jsme se mezitím vraceli z pohádky do 21. století a vyrazili do civilizace. Celodenní výpravu jsme uspoøádali na vozíèkovou dráhu do Petøíkova,
další den jsme provìøili novì zøízené lanové centrum v Branné. Pøi návštìvì
Starého Mìsta si dìti zajezdily v jízdárnì na koních.
Jedno odpoledne, kdy kupodivu nepršelo, se objevila vzácná návštìva –
pøijeli hasièi z Hanušovic s moderní Tatrou T815 ètyøkolkou, urèenou k nároèným protipoárním zásahùm, a seznámili dìti se vším vybavením, které
2. druina
mìli k dispozici. Tak si dìti vyzkoušely
dýchací pøístroje a pøílby, vidìli v akci odvìtrávací a vyprošovací techniku a úèinky vysokotlakých proudnic. Netøeba
dodávat, e dìtem se to velmi líbilo, prolezly vše a na vše se také vyptávaly. Byly
s návštìvou velmi spokojeny.
Ale tábor není jen pohádka – spolu s hrami
mìly dìti slubu v kuchyni, drely noèní
hlídky, podílely se na realizaci táborových
staveb a zajišovaly denní chod tábora pod
vedením svých vedoucích.
Netøeba uvádìt, e letošní krásné poèasí mìlo bohuel dovolenou, a tak v prùbìhu tábora témìø neustále pršelo.
Peèení hada
Pøesto vládla dobrá nálada a
mnohé dìti si na závìr tábora slibovaly, e pøíští rok jedou znovu.
Tábor navštívilo také mnoho
hostù, kteøí se podíleli svou pomocí na výstavbì tábora a na zdárném prùbìhu nìkterých her.
Rodièe jsme v návštìvním dnu zamìstnali, a tak museli soutìit pod
dohledem svých dìtí.
Chtìli bychom podìkovat sponzorùm – Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice za zapùjèení stolù a lavic,
firmì Kostka, s. r. o. za pùjèení kolobìek, Mìstskému úøadu Hanušovice a hasièùm za návštìvu a
ukázku poární techniky.
Tábor Adamov 2011 skonèil, a
nezbývá ne èekat, který pøíbìh nás
navštíví v roce 2012 na pøíštím táboNávštìva hasièù z Hanušovic
øe. Za rok nashledanou. -he
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Mezinárodní sraz flašinetáøù v hostinci Na Rychtì
Ve dnech 12. a 14. 8. probìhlo v hostinci Na Rychtì v Hanušovicích mezinárodní setkání flašinetáøù. V pátek 12. 8. bylo moné zhlédnout flašinetáøe z Francie, Švýcarska a Èeska. Pøivítání se zúèastnila také paní starostka Ivana Vokurková, která úèinkujícím pøedala
malou pozornost v podobì upomínkových pøedmìtù mìsta Hanušovice a pivovaru Holba.
V zápìtí se rozeznìlo nádvoøí pøed hostincem známými francouzskými šansóny. Ale ani
èeští flašinetáøi se neostýchali a nìkterými melodiemi rozezpívali celé pøítomné publikum.
Pøíjemné odpoledne kazily jen chvílemi rozmary poèasí, ani ty však neodradily nìkolik
nadšencù starých automobilù, aby pøivezli a s patøiènou pýchou pøedvedli nìkolik nádherných veteránù. V nedìli 14. 8. pokraèoval sraz flašinetáøù, kdy v odpoledních hodinách
pøedvedli své hrací skøíòky flašinetáøi ze Slovinska, Polska a Nìmecka. Tentokrát poèasí
pøálo na výbornou. Velký dík za zorganizování této nevšední, avšak velice zajímavé události, patøí manelùm Pecháèkovým.
-jv

Vernisá fotografií Antonína Øíhy v galerii Na pùdì
Dne 12. 8. v podveèer byla za pøítomnosti paní starostky Ivany Vokurkové, manelù Pecháèkových a pøítomných návštìvníkù slavnostnì otevøena vernisá fotografií pana Antonína Øíhy. Po seznámení se s
autorem fotografií, jeho dosavadní tvorbou a úspìchy, je dosáhl jak v
místních, tak i mezinárodních soutìích, následovala prohlídka fotografií za doprovodu melodie flašinetu. Návštìvníci se mohli obèerstvit
u pøipraveného švédského stolu. Z vystavených snímkù je patrná láska
k lesu a pøírodì, kterou fotograf „samouk” vyjadøuje pomocí fotoaparátu ji od roku 1960. Na fotografiích je vyobrazena divoká lesní zvìø
ve svém pøirozeném prostøedí, ale i krajina Jeseníkù. Fotografie zde
budou vystaveny do konce øíjna. Galerie je otevøena dennì od 11 do
20 hodin, a to bezplatnì. Kromì zmínìných fotografií zde naleznete
výstavu dobových fotografií Hanušovic ze sbírky pana Matìjèka. Dále
mùete navštívit stálou expozici døevìných soch, plastik èi obrazù
místních i zahranièních umìlcù. Tato díla je mono i zakoupit. -jv-

Sochání nejvìtší døevìné sochy v ÈR
Od 12. 8. se na nádvoøí pøed hostincem Na Rychtì v Hanušovicích
po nìkolik dní rodila nejvìtší socha z jednoho kusu døeva v ÈR a druhá
nejvìtší na svìtì. Autorem díla je pan Jaroslav Pecháèek. Socha byla
vytvoøena pouze pomocí motorové pily. Kmen na výrobu sochy dodala
LS Hanušovice. Jednalo se o 41 metrù vysoký smrk o celkovém objemu 6,91 m3 a prùmìru 89 cm ve výšce 1,3 metru. Pouitý výøez na sochu byl dlouhý 16,4 metru a váil témìø 5 tun. Nejvyšší socha tohoto
typu na svìtì je ve Švýcarsku a je vysoká 22,9 metru. Socha bude slavnostnì vztyèena v areálu hostince Na Rychtì dne10. 9. ve 13 hodin. Následovat bude bohaté obèerstvení a veèerní hudba k poslechu a tanci.
-jv-

Cvièení TAJ-ÈI v Hanušovicích bude probíhat ji ètvrtým rokem
Prvním øíjnovým týdnem zaèíná další ji ètvrtý roèník cvièení Taj-èi, které se bude konat tradiènì kadý ètvrtek od 17.30 do
19.00 hodin v sále Domu kultury v Hanušovicích, a to a do konce kvìtna 2012. Tentokrát je cvièení urèeno jak úplným zaèáteèníkùm, tak i stálým cvièencùm. V tomto roèníku bude probrána základní sestava 24 prvkù stylu JANG a budeme procvièovat sestavy
Ohnivá koule, 8 prvkù JANG a Buddhovy ruce. Novì se nauèíme èchi-kung Padající list a jednu novou wudangskou sestavu. Ale
hlavnì jde o pohodové cvièení pro kadého, kdo nechce jen sedìt u poèítaèe èi televize a chce pozitivnì ovlivnit svoje zdraví.
Taj-èi je tradièní èínské cvièení, kde se pomalými koordinovanými pohyby dosahuje zlepšení zdravotního stavu cvièencù a zvýšení jejich ivotní energie. Cvièením se dosahuje zlepšení pohybového a obìhového systému. Vyrovnáním levé a pravé mozkové
hemisféry se dostavuje celkové zlepšení ivota.V první polovinì cvièení je protahovací a uvolòovací rozcvièka a v druhé pak probíhá nácvik prvkù sestavy. Cvièení povede zkušený trenér II. tøídy Jaroslav Voráè, MBA (www.javorac.com) ze Šumperka, který je
lektorem Taj-èi v DDM Vila Doris v Šumperku a èlenem Èeského centra tradièních èínských cvièení Praha (www.wudang.cz).
Cvièit mùe kadý, kdo zvládne bìnou chùzi. Zájemci o cvièení se mohou dostavit pøímo na cvièení a ve volném cvièebním
odìvu a sálové obuvi absolvovat první tøi kurzy zdarma. Pokud jim cvièení bude vyhovovat, teprve pak se mohou závaznì pøihlásit
a uhradit cenu kurzu, kde hodina cvièení stojí 32,- Kè. Studenty do 26 let a seniory od 60 pøijde hodina cvièení jen na 28,- Kè. Výhodné ceny cvièení bylo dosaeno i vstøícným pøístupem Domu kultury v Hanušovicích, které tímto zve obèany si zacvièit a uèinit
tak nìco pro své zdraví.
Dana Urbanová, vedoucí mìstské knihovny Hanušovice
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Mìsto Hanušovice
získalo v roce 2011 pøíspìvek ve výši 34 000,- Kè od Krajského úøadu Olomouckého kraje na
èásteènou úhradu výdajù na zajištìní akceschopnosti jednotek sborù dobrovolných hasièù obcí.
Za tento pøíspìvek byly zakoupeny nové pneu na vozidlo CAS 24 T 815, kdy tato èástka
pokryla zhruba 50 % ceny.
František Ambroz

Turnaj ve speedmintonu
Po èervencovém praském turnaji, kde na stupnì vítìzù opìt dosáhl i úplný zaèáteèník a Hanušovice získaly smolnì støíbro,
bude nejbliším speedmintonovým turnajem v Èeské republice právì hanušovický turnaj. Poøádá ho Sportovní klub Hanušovice
v sobotu 29.10. 2011 ve všech vìkových kategoriích, vèetnì mládee a zaèáteèníkù. Tuto raketovou hru, podobnou badmintonu
(nehraje se ale pøes sí) opravdu hravì zvládne kadý, kdo má alespoò malou zkušenost s jakýmkoliv raketovým sportem (tenisem,
soft tenisem, squashem, badmintonem apod.) Nové zájemce pravidla nauèíme a pøed turnajem si budou moci hru vyzkoušet.
Propozice na www.hanusovice.info - sport – SK Hanušovice – oddíl odbíjené, sportovních her a vodní turistiky a ve vitrínì u
pošty.

Volejbalové debly
V nedìli 30. 10. a v nedìli 27. 11. 2011 se uskuteèní poslední dva letošní turnaje ve volejbalu smíšených dvojic. Jedná se ji o
XIV. roèník tìchto turnajù. Prezence je vdy v 8.45 hod, zaèátek turnaje v 9.00 hod.
Propozice na www.hanusovice.info - sport – SK Hanušovice – oddíl odbíjené, sportovních her a vodní turistiky a ve vitrínì u
pošty.

Turnaj muù a dorostencù ve florbalu
Jen do opravdu malé mezery ve sportovním programu hanušovické tìlocvièny se „protlaèil“ 26. 11. 2011 také florbalový turnaj
muù a dorostencù. Zaèátek turnaje v 9.00 hodin. Na turnaj je nutná pøihláška pøedem. Info na e-mailové adrese skhanusovice@seznam.cz.
-pod

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

V mìsíci záøí 2011 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Getruda Aujezdská,
Helga Králová, Vlasta
Nantlová, Štefania
Warenichová, Anna Úlehlová,
Marie Navrátilová, Alena
Hušková, Jana Zychová;
pánové Josef Konopáè,
Zdenek Vémola, Jan
Gronych, Jaroslav Láník,
Jaroslav Babica.
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

Tìko se s Tebou louèilo,
tìko je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále budeme mít.

Mìstská knihovna Hanušovice by ráda doplnila knihy, které jsou novì nebo opìt
zaøazeny jako tzv „povinná èetba“. Nìkteré mùeme nabídnout, ostatní se snaíme
doplnit. Je moné, e nìkdo z Vás tyto knihy doma má a ji se k nim nevrací. Pokud
byste se rozhodli je do knihovny darovat, budeme velmi rádi.
Seznam knih :
Giovanni Boccaccio - Dekameron, A. Lustig – Modlitba pro K. Horovitzovou
N. V. Gogol - Revizor, V. Havel - Vernisá,
G. B. Shaw - Pygmalion, H. Ibsen - Nora
G. Apolinaire - Kaligramy, Legenda o svaté Kateøinì
F. Petrarca - Sonety Lauøe, V. Hálek - Muzikantská Liduška
M. Uhde – Balada pro banditu, F. Kafka - Promìny
O. Wilde – Obraz Doriana Graye, Umberto Eco – Jméno rùe
O. Wilde – Šastný princ a jiné pohádky, W. Styron – Sophiina volba
F. Hrubín – Romance pro køídlovku, J. Kerouac – Na cestì
-mk

Vzpomínáme

Dne 24. 9. 2011 vzpomeneme 18. smutné výroèí
úmrtí mého syna,
pana Svatopluka Kotíka.
S láskou vzpomínají maminka, babièka,
sestra a bratr s rodinami.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi. Dìkujeme.

Vzpomínáme

Roky plynou, ubíhá èas,
jen vzpomínka na Tebe zùstává v nás.
Dne 30. záøí 2011 vzpomeneme 20. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Jana Gronycha.
S láskou vzpomínají dìti, vnouèata a pravnouèata.

Vzpomínka

Dne 16. záøí 2011 vzpomeneme
první smutné výroèí úmrtí našeho
manela, tatínka, dìdeèka a
pradìdeèka,
pana Rudolfa Navrátila .
Dne 29. listopadu 2011
vzpomeneme jeho nedoité
84. narozeniny.
Kdo jste ho mìli rádi,
vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají manelka,
synové a dcera s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.

Vzpomínka

Tìko se s Tebou louèilo, tìké je bez Tebe ít,
vzpomínka smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále, tatínku, budeme mít.
Dne 31. srpna 2011 jsme vzpomnìli 12. smutné výroèí
úmrtí manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jana Jurdièe.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka,
synové a dcera s rodinami.

Dne 10. 9. 2011 by
oslavil 70. narozeniny

Dne 3. 9. 2011 vzpomeneme
4. výroèí úmrtí

pan Antonín Rùièka.

pana Jaroslava Jelínka.

S láskou vzpomíná
manelka, dcery a
synové s rodinami.

S láskou vzpomíná manelka
s rodinou.
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Vzpomínáme

Vzpomínka

Z oèí nám odešel, v srdcích však zùstává.
A nic víc ji nemùeme dát,
jen kytièku kvìtù na hrob poloit
a s láskou vzpomínat.
Dne 25. 9. 2011 vzpomeneme páté smutné výroèí úmrtí
pana Viktora Gurala.
S láskou vzpomínají manelka Vìra, dcera Dana a
syn Martin s rodinami.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì navštívíme maïarskou metropoli Budapeš a
podíváme se na historii stavby, která mìsto proslavila.
Druhého kvìtna 1896 zde byla slavnostnì otevøena první
trasa metra s elektrickým pohonem, které bylo vybudováno na
evropském kontinentu. V té dobì sice u jezdila první podzemka
v Londýnì, ale ta mìla parní pohon.
Stavba zaèala pod vedením hlavního inenýra Móra Balazse
7. srpna 1894 a za rekordní dobu 21 mìsícù byla její první trasa
v délce 3,7 km dokonèena. Šest dní po zahájení provozu se podzemkou svezl i císaø František Josef I. a hned po jízdì svolil, aby
nesla jeho jméno. Na vagónech se od toho dne zaskvìla zkratka
FJFVV, èili Ferenc József Földalatti Villamos Vysút (Podzemní
dráha Františka Josefa). Stavìlo se tak, co tehdejší technika dovolovala. Vykopala se jáma, tu vybetonovali, uvnitø poloili koleje, postavili nosné sloupy a staveništì uzavøeli stropem, který se
o sloupy opøel. Metro tedy jezdí témìø pod povrchem, vzdálenost
se pohybuje mezi 60 a 80 cm. V dobì zahájení provozu zde bylo
postaveno 11 zastávek, z toho byly dvì povrchové – u Zoologické zahrady a u Széchényiho lázní. Trasa dodnes vede z centra
do oblíbených výletních míst obyvatel a návštìvníkù Budapešti.
Obì povrchové zastávky zanikly pøi rozsáhlé rekonstrukci v roce
1973. Pùvodnì otevíral dveøe vagónù v zastávkách prùvodèí a

Toulky po okolí
Nedaleko Mladkova, v sousedním pardubickém kraji, se nachází malebná pohranièní obec Neratov. A tam se dnes v našich
toulkách podíváme.
Ves se rozkládá na pravém bøehu Divoké Orlice v nadmoøské
výšce 635 metrù. Roku 1550 se pøipomíná jako Bärenwald
(pozdìji Bärnwald). Vznikla v souvislosti se zaloením sklárny
na potoce Neratovci koncem 15. století. U v prùbìhu dalšího
století byl na místì dnešní høbitovní kaple postaven jednoduchý
døevìný kostelík.V šedesátých létech 17. století zde postupnì
vznikla tradice neratovských poutí a kostel svou povìstí pøitahoval poutníky ze širokého okolí. Navíc se tvrdilo, e místní
pramen je léèivý, a tak lidé sem chodili prosit Pannu Marii o pomoc pøi léèení svých neduhù. Netrvalo dlouho a vznikly zde i
malé láznì. Na hlavní pou 15. srpna sem zblízka i daleka pøicházelo i nìkolik tisíc lidí. Protoe kostel takovému zájmu nestaèil, zaèal se v roce 1723 stavìt nový, barokní chrám – kostel
Nanebevzetí panny Marie. Pùvodnì byl 48 metrù dlouhý, 19 m
široký a a 20 m vysoký. Bohuel na konci druhé svìtové války
vyhoøel, kdy byl zasaen protitankovou støelou údajnì vypálenou vojákem Rudé armády. Druhá verze tento èin pøipisuje partyzánùm, kteøí ve vìi spatøili nìmeckého odstøelovaèe. Ihned
po válce se shánìly peníze na jeho obnovu. K té nedošlo, nebo

jízdenka stála dvacet haléøù. Pro zajímavost, dnes za stejnou
trasu zaplatíte 320 forintù, co je asi 32 korun. Prvních dvacet
vozù pro metro postavila firma Schlick, elektrické zaøízení pak firmy Siemens a Halske. Jednalo se vlastnì o podzemní tramvaj,
nebo napájecí kabely byly poprvé pøipevnìny nad støechami
vagónù. Originální vstupy do podzemí byly mohutné a bohatì dekorované. Pozdìji pak padly za obì houstnoucí povrchové dopravì a postupnì zmizely. Nejkrásnìjší vstup na Deákovì
námìstí byl odstranìn v roce 1923. Hned po zahájení provozu
byl o svezení pod zemí nebývalý zájem. Bylo to nìco nového, a
tak se do mìsta nad Dunajem sjídìli turisté z celého svìta. U
v prvních dnech dosáhl poèet cestujících 35 tisíc, v prvním roce
pøesáhl tøi milióny. V roce 1917 u pouilo podzemku 11 miliónu
pasaérù.
Nejvìtší rekonstrukce stavby probìhla v roce 1973, druhá,
podle rozsahu prací ménì nákladná, pak v roce 1996. Vìtšinì
stanic však byl pøi ní vrácen její pùvodní dobový vzhled, co pøispìlo k zatraktivnìní cestování.
V roce 1975 vzniklo v jedné z nepouívaných zastávek muzeum metra. V roce 2002 pak zaøadilo UNESCO budapešskou
podzemní dráhu do svìtového kulturního dìdictví.

-hp

pøišel odsun nìmeckého obyvatelstva a v obci tak zùstalo jen nìkolik èeských rodin. V roce 1957 dokonce spadly promáèené
klenby a kostel byl navren k demolici. K té naštìstí nedošlo.
Pøišel rok 1989 a objekt byl díky památkáøùm zapsán na seznam
kulturních památek. První pou po nìkolika desítkách let se zde
konala u 15. srpna 1990. Její úèastníci se k bohoslubì shromádili ještì pod „otevøeným nebem“ pøed torzem kostela. O
rok pozdìji se ji bohosluby konaly uvnitø uklizeného kostela.
V prùbìhu 90. let se pak objevilo nìkolik projektù obnovy chrámu. Na záchranných pracích se podílelo Sdruení Neratov ve
spolupráci s rychnovským okresním úøadem. Na zaèátku našeho století se pak zapoèalo s obnovou, celý kostel byl zastøešen a
èásteènì opraven. Opravilo se prùèelí, rekonstruovány byly
vìe vèetnì funkèních hodin s ciferníkem o prùmìru 3 metry.
V souèasnosti je stále v rozestavìném stavu, ale ji plnì slouí
jako místní svatostánek.
V roce 1998 byla v nivì Divoké Orlice, mezi silnicí a øekou,
jihovýchodnì od Neratova, vyhlášena pøírodní rezervace „Neratovské louky“. Pøedmìtem ochrany je typický biotop podmáèené rašelinové louky s chránìnými a ohroenými druhy rostlin
a ivoèichù. Výmìra rezervace èiní 13,12 ha a nachází se v nadmoøské výšce od 585 do 604 m.
-hp

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

moderní sportovní karate
Cvièení bude probíhat 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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