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èíslo 1

roèník 16

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané!
Skonèil rok 2009, který pro nás všechny byl poznamenán hospodáøskou krizí.
Došlo k výraznému sníení daòových pøíjmù, a to cca o 5 mil. Kè. Tento stav výraznì ovlivnil naši èinnost v tomto roce. S velkou obavou jsme podepisovali
smlouvu o dotaci na vnitøní úpravy Mateøské školy v Hanušovicích ve výši
8 mil. Kè s tím, e podíl mìsta na tuto investici bude více ne 2,1 mil. Kè + další
náklady na projektovou dokumentaci a potøebné dozory pøi realizaci stavby.
Akce se zdaøila, a to hlavnì díky spoleènosti STAVREL, která byla realizátorem stavby, je vydán kolaudaèní souhlas a mateøská škola bude v mìsíci únoru
otevøena pro 100 dìtí.
Objekt nutnì potøebuje výmìnu oken a zateplení fasády, dìláme všechno pro
to, abychom na dokonèení získali finanèní prostøedky v roce 2010. Tím bych rád
vysvìtlil obèanùm, proè nejsou vymìnìna okna a MŠ nemá novou fasádu. Na obì
akce jsme nezískali potøebné dotace a nebyli bychom ani schopni zajistit potøebné vlastní finanèní prostøedky.
V roce 2010 by spoleènost VHZ, a. s. Šumperk mìla zahájit práce na úpravì a
rozšíøení mìstské kanalizace. Toto bude pro roky 2010 a 2011 bezesporu nejvýznamnìjší akce v Hanušovicích. Hodnota díla pøesáhne 100 mil. Kè a ze 75 % by
mìla být hrazena z evropských fondù.
V roce 2009 jsme se snaili i se sníeným rozpoètem uspokojit Vaše poadavky a bìný chod mìsta, myslím si, e toto se nám podaøilo.
Chtìl bych touto cestou podìkovat zastupitelùm mìsta, zamìstnancùm mìstského úøadu, podnikatelùm, místním akciovým spoleènostem ale i Vám všem za
podporu a pochopení po celý rok 2009.
Rok 2010 bude pro nás rokem volebním a to jak do Poslanecké snìmovny
PÈR, tak i do orgánù místních samospráv. Všem volièùm pøeji, aby se pøi volbì
rozhodli správnì ve prospìch Èeské republiky, tak i mìsta Hanušovice.
Pøeji Vám všem, aby rok 2010 byl pro nás všechny pøíznivý, spokojený a aby
mìsto Hanušovice i nadále vzkvétalo. Petr Malcharczik, starosta
Základní škola a Mateøská škola v Hanušovicích oznamují,
e se dne 19. 1. 2010 uskuteèní

„DODATEÈNÝ ZÁPIS DO MŠ“
Bude probíhat od 12.00 do 15.00 hod. v budovì ZŠ v kanceláøi øeditele.
Pøednostnì budou brány dìti, které v tomto školním roce (2009/2010)
dosáhnou 6 a více let, a poté dìti podle kritérií pøijímání
do Mateøské školy Hanušovice.
Nástup pøijatých dìtí do MŠ bude 1. 2. 2010.
Pro rodièe dìtí, které budou nastupovat do MŠ a od 1. 9. 2010 – tj. školní
rok 2010/2011, bude ještì jeden zápis uskuteènìný v mìsíci dubnu.

Tøíkrálová sbírka 2010
V prvních dnech nového roku 2010, a
to v dobì od 2. do 14. ledna, Vás v našem
regionu ji po desáté navštíví Tøíkráloví
koledníci. Do zapeèetìných pokladnièek
s logem Charity budou za svoje koledování pøijímat Vaše dary. Na oplátku budete obdarováni cukøíkem, kalendáøíkem
a na dveøe Vašich domù si mùete nechat
napsat nápis K+M+B 2010. Tento nápis
dle tradice znamená jména tøí králù Kašpar, Melichar a Baltazar anebo
zkratku latinského názvu Christus Mansionem Benedicat, co v pøekladu znamená: a Kristus ehná tomuto domu.
Dìkujeme Vám za jejich vlídné pøijetí a
Vaše dary.
Za tøíkrálové koledníky,
František Felner

Mìsto Hanušovice vás zve na

7. Mìstský ples
dne 23. 1. 2010 v 20.00 hod.
Pøedprodej vstupenek:
MIC Hanušovice
Srdeènì zvou poøadatelé

Základní škola a Mateøská škola Hanušovice zve všechny budoucí prvòáèky a jejich rodièe na

zápis do 1. tøídy,
který se uskuteèní ve støedu 10. února 2010 v 15.00 hod. Spoleèný zaèátek zápisu bude v prostorách školní jídelny. Rodièe,
pøineste s sebou svùj obèanský prùkaz, rodný list dítìte a vyplnìný zápisní lístek. ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
78. jednání - 16. 11. 2009
- schválila pøíkaz starosty mìsta è. 1/2009 ohlednì provedení inventarizace majetku ke dni 31. 12. 2009
- schválila vyhodnocení uchazeèù ve veøejné zakázce Dodání poukázek pro výplatu dávek dle zákona è. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, kdy jako nejvýhodnìjší byla vybrána nabídka spoleènosti Lé Chéque Déjeuner s. r. o.
- schválila IV. rozpoètovou zmìnu roku 2009
- schválila smlouvu o nájmu pozemku pè. 892/2
- vzala na vìdomí návrh jednatele H. O., s. r. o. ohlednì
nájmu za kotelny K1 a K2 na rok 2010
- vzala na vìdomí návrh vedoucí uèitelky MŠ na bezplatný
pronájem DK Hanušovice s tím, e termíny akcí budou upøesnìny
- vzala na vìdomí ádost o finanèní pøíspìvek pro Fond
ohroených dìtí
- vzala na vìdomí nesouhlasné stanovisko ohlednì pøípojky NN k pozemku pè. 877/2
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o kontrole
provedené v souvislosti s dokonèením a financováním akce
24 bj. v Hanušovicích, kontrola FÚ byla bez závad

79. jednání - 30. 11. 2009
- doporuèila ZM ke schválení pøevod správy nebytových
prostor v majetku mìsta Hanušovice na HO s. r. o. s tím, e
bude provedena zmìna mandátní smlouvy mezi Mìstem Hanušovice a HO s. r. o.
- schválila návrh darovací smlouvy mezi Mìstem Hanušovice a ŠPVS, a. s. na poskytnutí penìitého daru
- doporuèila ZM ke schválení návrh rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2010
- doporuèila ZM ke schválení pøílohu è. 1 k OZV è. 4/2002
o provozování veøejného pohøebištì s tím, e bude dle návrhu
provedena zmìna sazebníku poplatkù za uívací právo k pohøbívacímu místu
- schválila mandátní smlouvu ohlednì daòového poradenství mezi spoleèností Daòové poradenství Tomáš Paclík, a. s.
a Mìstem Hanušovice.
- schválila sazebník poplatkù za poøizování kopií na kopírkách a tiskárnách PC v majetku Mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku sbírky „Bílá pastelka
2009“

- projednala ádost o finanèní pøíspìvek – Sociální sluby
Šumperk a konstatovala, e finanèní pøíspìvek je ji zaøazen
do návrhu rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2010
- vzala na vìdomí informaci HO s. r. o. o uvolnìní bytu è. 4
v domì èp. 108 na ul. Hlavní v Hanušovicích
- schválila návrh HO s. r. o na odpis dluhu
- vzala na vìdomí stínost obèanù ul. Jesenická na chování
souseda Jana ídka s tím, e tato stínost bude pøedána jako
podnìt Polici ÈR a Odboru výstavby MìÚ Hanušovice
- projednala ádost o finanèní pøíspìvek Charitì Šumperk a
konstatovala, e finanèní pøíspìvek je ji zaøazen do návrhu
rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2010
- vzala na vìdomí ádost spoleènosti RES-SEF, o. s. Šumperk o vyjádøení k èinnosti
80. jednání – 14. 12. 2009
- na základì pøedloeného návrhu doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit rozšíøení èinnosti Hanušovické obchodní
s. r. o. o správu celého nebytového fondu
- na základì pøedloených návrhù doporuèila odboru sociálnímu zpracovat návrh na zaøazení do lokalit s romskou problematikou dùm èp. 94 ul. Údolní, pøípadnì i ubytovnu Za
Moravou
- byla seznámena s dopisem ohlednì náhradního bydlení
pro pana Borovku
- projednala vìc nabídek na prodej domu èp. 202
- projednala ádost o udìlení výjimky na prodej bytu ve
lhùtì 10 let
- na základì dopisu øeditelky Charity Šumperk vzala na vìdomí, e v dobì od 2. 1. do 14. 1. 2010 se bude konat Tøíkrálová sbírka
- vzala na vìdomí úpravu cen jídel ve školní jídelnì od 1. 1.
2010
- byla informována starostou o pokraèování oprav bytù
v DPS Hanušovice
- schválila uzavøení knihovny ve dnech 28. 12 a 31. 12.
2009
- projednala ádost tenisového oddílu o finanèní pøíspìvek
- projednala ádosti o sníení nájemného
- projednala ádost o zmìnu ÚP v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila dohodu o cenì a platebních podmínkách – teplo
2010 s Hanušovickou obchodní s. r. o
- projednala ádost o finanèní pøíspìvek PONTIS Šumperk, o. p. s.
- projednala a schválila pøílohu è. 1 ke Knihovnímu øádu od
1. 1. 2010

Podìkování mateøské školy
Chtìla bych srdeènì podìkovat všem, kteøí se zaslouili o to, e naše MŠ v Hanušovicích mohla zakoupit dìtem nádherné dárky
pod stromeèek. Jsou to nejen rodièe, ale i prarodièe dìtí docházejících do naší školky, kteøí dobrovolnì pøispìli èástkou 150,- Kè
(nìkdy i více) a také všichni, kteøí pøinesli materiální dary.
Také bych chtìla zmínit firmu Pokrývaèství Novák, s. r. o. a PharmDr. František Koupil, kteøí pøispìli nezanedbatelnou finanèní
èástkou.
Podìkování patøí i pivovaru Holba Hanušovice, bez kterého bychom nemohli zakoupit alespoò èásteènì nábytek do nové tøídy
MŠ. Všem, kteøí mysleli na naše nejmenší v dobì vánoèních svátkù, patøí upøímný dík.
Pøejeme Vám úspìšný nový rok, a a radost a smích dìtí na celém svìtì mùe být ještì veselejší a bezstarostnìjší…
Pavla Sedlaèíková, ved. uè. 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: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z naší školy
Exkurze do firem a na støední školy
V rámci realizace projektu: „Aktivní motivace ákù základních škol - jistota pro budoucnost øemesel“ áci 9. roèníkù naší základní školy absolvovali v prosinci exkurze do podnikù, které byly zamìøeny na zvýšení zájmu ákù o uèební obory a mìly pøiblíit jednotlivá øemesla a také konkrétní profese.
Dne 11. 12. 2009 si prohlédli vycházející áci místní strojírenský podnik ZKL, a. s. Hanušovice. V praxi se blíe seznámili s profesemi strojní mechanik - zámeèník, obrábìè kovù, nástrojaø atd. V tý den dopoledne zavítali áci do Jeseníku, kde je pan Štìpán
Roch, øeditel Støední odborné školy a Støedního odborného uèilištì strojírenského a stavebního v Jeseníku, provedl areálem støední školy i domova mládee a pøiblíil jim uèební obory strojní mechanik, instalatér, zedník i studijní
obory strojírenství a stavebnictví, jejich základy mohou dìti získat studiem na
této škole.
V úterý 15. 12. 2009 se vydali zájemci z øad ákù 9. roèníku na 2. exkurzi
v rámci uvedeného projektu do Prostìjova a Olomouce. V Odìvním podniku
Prostìjov se podrobnì seznámili s výrobou odìvù a poznali uèební obory krejèí, prodavaè odìvù, textilu a doplòkù, aranér. Umìlecké studijní obory modeláøství a návrháøství odìvù a grafika v reklamní praxi nabízí jako jediná
škola v Olomouckém kraji. Paní Ilona Raková, øeditelka Støední školy odìvní
v Prostìjovì, pozvala áky na minimódní pøehlídku, kterou si pøipravili studenti této soukromé školy. Pøehlídka mìla u ákù velký úspìch. Zhotovené
kostýmy zaujaly svým módním støihem, výbìrem pøírodního materiálu i nápaditostí a originalitou.
Dalším cílem exkurze bylo Nestlé Èesko, s. r. o., závod Zora Olomouc, kde
dochází v posledních letech k soustavnému rozvoji výroby, zavádìní nových
technologií i k nárùstu potøeby kvalifikovaných pracovníkù. Po vyuèení
v uèebním oboru cukrovinkáø- peèiváø - výroba cukrovinek nabízí perspektivní trvalé zamìstnání s odpovídajícím platovým ohodnocením a zárukou
celé øady sociálních výhod daných uzavøenou Kolektivní smlouvou. Podnik
má zájem o kvalitní absolventy tohoto uèebního oboru, a proto je po celou
dobu studia v aktivním spojení se školou - Støední odbornou školou obchodu
a slueb v Olomouci a jejími studenty. Pro nejlepší z nich pøipravuje celou
øadu motivaèních akcí, vèetnì monosti poskytování stipendia. Po zhlédnutí
zajímavého videa zachycující historii podniku a samotný výrobní proces
mnoha druhù èokoládových výrobkù byli áci obdarováni vedením firmy
širokým sortimentem závodu Zora - chutnými tabulkovými èokoládami,
èokoládovými a máèenými tyèinkami, aerovanými èokoládami a tyèinkami, dezerty, vánoèními výrobky, bonbóny atd. „Mlsným jazýèkùm“ bylo
umonìno nakoupit si èokoládové cukrovinky za zvýhodnìné ceny v podnikové prodejnì Zory Olomouc.
Na základì písemného vyhodnocení exkurzí samotnými áky lze jednoznaènì konstatovat, e splnily svùj úèel, mnohým pomohly pøi dùleitém
ivotním kroku - pøi výbìru budoucího povolání. Dìti se vrátily domù se
slovy, e se jim exkurze velice líbily. Toto hodnocení zvláštì potìšilo paní
uèitelku Vlaïku ídkovou, organizátorku exkurzí.
-v

„Hledá se nový Versace“

Autoškola
Novotný Pøemysl

Tereza Lucká, ákynì 9. B Základní školy v Hanušovicích, získala 3. místo ve výtvarné soutìi ,,Hledá
se nový Versace“. Svého úspìchu dosáhla mezi soutìícími na Støední škole odìvní v Prostìjovì v pondìlí
30. listopadu 2009.
Gratulujeme k bronzové medaili a pøejeme další
rozvíjení talentu správnì zvoleným oborem s umìleckým zamìøením.
-pod

Douèím a vysvìtlím MATEMATIKU jakékoli úrovnì.
RNDr. Jarmila Olbortová, Jindøichov 72, Tel.: 605 720 992
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Oznamuje všem zájemcùm o øidièské oprávnìní skupiny A, B, C, D, E a
T, e zahájení kurzu je kadou støedu
v 16.00 hod. v bývalé mateøské školce
v areálu bývalého Nobleslenu v Hanušovicích.
Výcvik pro skupinu B se provádí na
vozidlech Renault Thalia a Škoda Fabia.
Monost úhrady i na splátky.
Dále zajišujeme i školení na profesní prùkazy øidièù z povolání a øidièù
„referentù“. Telefon: 733 772 083
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Šumpersko
pøechází na
digitální
televizní signál.
Víte, co to pro
vás znamená?

Èertovské dopoledne mateøské školky
Dne 4. 12. 2009 probìhlo za spolupráce MŠ a ZŠ „Èertovské dopoledne“, které pro
dìti z mateøské školky pøipravila v tìlocviènì školy tøída 8. A. Školáci si pøipravili pro
dìti spoustu her a soutìí, které byly pro všechny nejmenší bájeèným zpestøením a pøíjemnou zábavou po celé dopoledne. Po splnìní všech disciplín a úkolù byly dìtem pøedány sladkosti a balíèky od Mikuláše. Protoe máme v naší školce jen hodné dìti, tak
èerti byli posláni zpìt do pekla s nepoøízenou.
Za všechny zúèastnìné dìkuji za pøíjemnou organizaci a tìším se na další spolupráci mezi školkou a základní školou. Pavla Sedlaèíková, ved. uè. MŠ
více na www.zshanusovice.cz

1. 12. uplynulého roku skonèilo
analogové vysílání programu ÈT 2 z
vysílaèe Brno-Kojál. Tuto zmìnu
pocítili uivatelé televizorù, kteøí nemají
kabelovou televizi ani satelitní pøíjem a
mají antény naladìny na tento vysílaè.
Dùsledky digitalizace se zatím nedotkly
tìch, kteøí odebírají signál z televizích
pøevadìèù - napø. v Hanušovicích, nebo
pøímo z vysílaèe Pradìd.
Ale i pøevadìèe budou mìnit signál
z digitálního na analogový ji pouze
pìt mìsícù. Jak se tedy zachovat?
Nejprve je tøeba prostudovat návod
k uívání Vašeho televizoru, jestli se tam
píše o tzv. DVB-T. Pokud ano, staèí pøeladit pøístroj. Pokud televizor DVB-T
nemá, existuje nìkolik moností: nejjednodušší je zakoupení set-top boxu (cca
1000,- Kè); další moností je nákup satelitní antény (s instalací cca 5000,- Kè);
pokud vlastníte starší televizor, doporuèuje se zakoupit nový, který má v sobì ji
zabudovaný pøístroj pro pøíjem digitálního vysílání.
Závìrem - s celkovou digitalizací by
mìli zaèít poèítat i ti, kteøí mají antény
namíøeny na vysílaè na Pradìdu; jich se
pøechod z analogu bude týkat pøíští rok
na podzim.
-šjd

• Makléøská spoleènost nabízí poradenskou èinnost pøi sjednání ma-

jetku a odpovìdnosti podnikatelù, ivnostníkù a obèanù.
• Pomùeme Vám také vybrat vhodného pojistitele na povinné ruèení a

havarijní pojištìní.
• Poskytneme také servis pøi øešení pojistných událostí.
• kontakt: INSIA, a. s. expozitura Hanušovice, tel.: 608641635

vit.chladek@iex.cz, www.insia.cz
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(79 v osadì Nad nádraím a 35 na Holbì) a 32 pøídomkáøù, to je
èlenù ZS bez pøidìlené zahrady na osadì.
Jako kadoroènì byli dárkovými koši odmìnìni døíve narození jubilanti z øad zahrádkáøù. Letos to byli paní Divišová Helena a Drlíková Anna a pánové Hubacz Josef, Kohler Josef a
Piják Martin.
V diskusi mimo jiné vystoupil i pan Fatura, který zahrádkáøùm tlumoèil kladné stanovisko mìsta k èinnosti na osadách.
Popøál do budoucna hodnì zdaru všem èlenùm a i do dalších let
slíbil zahrádkáøùm podporu ze strany vedení mìsta. I z následných slov pøedsedy ZS vyplynulo, e vztahy mezi mìstem a ZS
jsou na dobré úrovni.
Nechybìla ani tradièní bohatá tombola. Výbor ZS i tímto
zpùsobem dìkuje všem sponzorùm, kteøí do ní pøispìli. Byli to
podniky a firmy: Pivovar Holba, Stavrel Machula, Potraviny
Kohl, Restaurace Lidový dùm, Pekárna Agroholding Bernartice, Quelle Pavlek, Kvìtinka Pavlù, Øeznictví Bín, Marwin, Stoláøství Svoboda, Restaurace Formanka, Krovstav,
Pokrývaèství Novák a syn, elezáøství Radochová, Farma
Malá Morava, Stavebniny Matìj a podnikatelé: pánové Kubíèek Karel, Babica Jaroslav, Šišma Jaromír, Cejpek Jaromír, Matìjíèek Ladislav.
Po celý veèer pak hrál a zpíval k tanci a poslechu pan Weiser.
Na závìr mi dovolte, abych jménem výboru Zahrádkáøského svazu Hanušovice popøál v novém roce 2010 nejen všem zahrádkáøùm, ale i obèanùm Hanušovic, Hynèic nad Moravou,
Potùèníku, Vysokých ibøidovic a lebu vše nejlepší, hodnì
zdraví a štìstí.
Za poøadatele, -hp

Zahrádkáøi schùzovali
Jako tradiènì vdy koncem listopadu se místní zahrádkáøi
sešli v hanušovickém kulturním domì na svoji slavnostní výroèní èlenské schùzi.
Akce probìhla 21. listopadu za hojné úèasti èlenù, jejich pøátel a známých. Všechny pøítomné, vèetnì zástupce MìÚ Hanušovice pana Fatury, hned v úvodu pøivítal pøedseda Svazu pan
Ernest Rajnoha. Seznámil zahrádkáøe s programem schùze, ve
kterém byla jako hlavní bod jednání uvedena volba nového vedení místní organizace. Uvedl, e právì skonèilo další pìtileté
období, na který mìl stávající výbor urèen svùj mandát. Proto
se také 7. øíjna sešel výbor ZS, který projednal pøípravu voleb
do nového výboru. Vìtšinou ze zdravotních a osobních dùvodù
na nìm poádali o odstoupení stávající èlenové pan Hubacz Josef, Oulehla Jaroslav, Piják Martin a dosavadní jednatelka paní
Hrochová Dita. Na jejich místa byli navreni, na místo jednatelky paní Lešingrová Vìra, dále na èleny výboru paní Suchánková Aneta a pan Tomíèek Oldøich. Pøed samotnou volbou
podìkoval místopøedseda ZS všem odstupujícím èlenùm výboru za jejich dlouholetou práci. Poté probìhla samotná volba,
kdy byla jednohlasnì schválena navrená kandidátka. Pøedsedou Svazu byl opìt zvolen p. Rajnoha Ernest, místopøedsedou
p. Holínka Petr, jednatelkou pak paní Lešingrová Vìra a pokladní paní Berlínská Alena. Pøedsedou revizní komise se stal
p. Synek Petr, èleny výboru pak novì paní Suchánková Aneta a
p.Tomíèek Oldøich. Výbor doplòují staronoví èlenové p.Havelka Josef, Koblíek Ludvík, Diviš Bohuslav, Šinkovský Antonín
a Rùièka Lubomír.
Pøedseda té pøítomné seznámil s èlenskou základnou.
V souèasné dobì je v organizaci zaregistrováno 114 zahrádkáøù

Se zdravotním cvièením TAI-ÈI
do nového roku!
Mnozí z nás vítají pøíchod nového roku jako
monost realizace rùzných pøedsevzetí, kdy se lidé
rozhodují zmìnit svùj ivot k lepšímu. V Hanušoviccích je jedineèná monost zaèít nový rok s cvièeními
tai-èi, které podporuje zlepšení zdravotního stavu.
Pøitom cvièení je vhodné pro kadého bez omezení
vìku. Dá se øíci, e toto cvièení zvládne kadý, kdo
dokáe chodit. Skupina cvièencù tai-èi cvièí v našem
kulturním domì ji druhým rokem pod vedením Jaroslava Voráèe, MBA, trenéra II. tøídy s praxí cvièení
v taoistickém klášteøe v Èínì.
Od ledna 2010 je jedineèná pøíleitost se ke cvièení pøipojit, jeliko se zaèíná cvièit úplnì nová sestava
8 prvkù JANG, která je velmi jednoduchá a vhodná
tím pádem i pro úplné zaèáteèníky nebo i pro loòské
cvièence, kteøí z rùzných dùvodù nenastoupili na
podzim do pokraèovacího kurzu.
Cvièení probíhá v Domì kultury kadé pondìlí od
17.30 do 19.00 hodin, kdy v první pùli se odehrává
lehká uvolòovací a protahovací rozcvièka a v druhé
polovinì pak nácvik sestavy. Pro nové cvièence je
stanovena akèní výhodná cena 910,- Kè za cvièení od
4. 1. do 24. 5. 2010, pro studenty a seniory nad šedesát let dokonce jen 820,- Kè. Bìhem mìsíce ledna si
mùe kadý vyzkoušet cvièení zdarma, a teprve a
zjistí, zda mu vyhovuje, mùe zaplatit a pokraèovat.
Proto neváhejte, vezmìte si s sebou volný cvièební
odìv a obuv a pøijïte zkusit udìlat nìco pro své zdraví. Informace o tai-èi najdete na www.wudang.cz.
Dana Urbanová, vedoucí mìstské knihovny
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Dùm kultury Hanušovice Vás zve
na americký muzikál

Song pro dva aneb
Kadý má svého Leona
„Song pro dva je jeden z nejlepších komorních muzikálù, se kterým
jsem se v ivotì setkal a mìl monost jej realizovat a sám si v nìm i zahrát.
Je to inteligentní a bravurnì napsaná hra, která nabízí nejen smích, ale i urèitou ivotní reflexi. Autor muzikálu americký dramatik Neil Simon patøí
k tìm nejúspìšnìjším a nejpopulárnìjším a øíká se, e také k tìm nejlépe
placeným. Faktem je, e jeho hry mají na Brodwayi takøíkajíc domovské
právo a e se z této nejdelší newyorské tøídy, na ní pùsobí desítky divadel,
vydávají na úspìšnou pou po celém svìtì. Jeho hry nejsou jen mistrnì napsané komedie, jsou to køehké pøíbìhy lidských vztahù, dramata obyèejných lidí, zraòovaných pøekotným newyorským ivotem plným úzkosti a
strachu, na nì Simon pøikládá tišící obklady humoru a nìhy. Dnes ji dvaaosmdesátiletý Neil Simon (narozen 4. 7. 1927) je znám pøedevším díky
komedii Bosé nohy v parku, která byla vyhlášena za nejlepší komedii sezóny 1963/64 a pozdìji zfilmována s Jane Fondovou a Robertem Redfordem
v hlavních rolích. Ta zaloila jeho slávu. A tak se po dalších dvacet let
s témìø eleznou pravidelností na Brodwayi kadoroènì objevuje nová Simonova komedie.“
-jk

Nabízím k pronájmu
byt 3+1 v obci Malá Morava. Nájem 2.600 Kè + ink.
tel. 602 779 995.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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si dovoluje upozornit na zmČny v ceníku služeb poskytovaných knihovnou
1. Registrace uživatelĤ
- základní poplatek na 1 rok 70,- Kþ
- dČti, studenti na základČ pĜedložení prĤkazu o studiu 40,- Kþ
2. Zhotovení duplikátu prĤkazu 5,- Kþ
3. Rezervace 1 ks dokumentu

10,- Kþ

4. Meziknihovní služby
- paušál za poštovné pĜi vyĜízení výpĤjþky v ýR 50,- Kþ
- reprografické služby – dle úþtu knihovny, která poskytla kopie
5. Reprografické služby – þernobílé kopie
- kopie A4, jednostranná, tisk z databáze nebo text z Internetu 3,- Kþ
A4, text a obrázek (více než 50 % pokryté plochy) 5,- Kþ
6. Využití PC s pĜístupem k Internetu
- registrovaní uživatelé knihovny 15 minut dennČ zdarma, dále 5,- Kþ /15 min./
- neregistrovaní uživatelé bez výhody volných minut zdarma, vždy 5,- Kþ za
15 min.
7. Sankþní poplatky:
- poplatek z prodlení – bez upomínky
- 1. upomínka
- 2. upomínka
- 3. upomínka
-

pĜedsoudní upomínka

10,- Kþ
20,- Kþ
40,- Kþ
60,- Kþ

80,- Kþ

8. Ztráta nebo poškození dokumentu
- finanþní náhrada:
kniha: cena knihy + manipulaþní poplatek 50,- Kþ
periodika a ostatní dokumenty: cena + manipulaþní poplatek 10,- Kþ
-

náhrada formou kopie – cena za reprografické práce a vazbu knihy dle
rozsahu publikace
poškození technického zpracování dokumentu odstranitelné vlastními silami
50,- Kþ, poškození þárového kódu 10,- Kþ
Dana Urbanová
vedoucí MČstské knihovny Hanušovice

VELKÁ CENA HANUŠOVIC
diabolky zase svištìly vzduchem
Tìlocviènu Základní školy v Hanušovicích opìt obsadili sportovní støelci, kdy zde v sobotu 28. listopadu probìhla tradièní
Velká cena Hanušovic ve støelbì ze vzduchových zbraní. Tuto
soutì vyhlašují domácí poøadatelé v kategoriích pro mladší i
starší áky vlee a starší i mladší dorost pro puškaøe i pro pistoláøe.
Pøihlášených závodníkù bylo hodnì, startovní listina však znaènì
proøídla vinou valící se vlny chøipky. Pøesto však byla úèast slušná
a bylo zde dosaeno pìkných výsledkù. Ve Velké cenì srdnatì bojovala také sedmièka domácích støelcù, kterým se podaøilo mezi
30 soupeøi z 9 organizací získat 4 pozice na stupních vítìzù. Ve
startovním poli se prezentovalo 6 dìvèat a 5 pistoláøù. Absolutního nástøelu 300 bodù ve støelbì vlee dosáhli 3 závodníci - Klára a Martin Mazurovi z Doudleb nad Orlicí a Aleš Poláèek ze Solnice.
Pro úplnost jména vítìzù 8 vyhlášených kategorií a umístìní všech domácích
støelcù:
Vzduchová puška 30 ran vlee:
mladší ákynì
1. místo Klára Mazurová - Doudleby n/Orl.
mladší áci
1. místo Martin Mazura - Doudleby n/Orl.
10. místo Èestmír Jaroš - Hanušovice
starší áci
1. místo Robert Dolejší - Solnice
Vzduchová puška 40 ran:
mladší dorostenky
1. místo Kateøina Bartuòková - Miroslav
2. místo Kristýna Köhlerová - Hanušovice
3. místo Veronika Schwarzerová - Hanušovice
mladší dorostenci
1. místo Tomáš Hejný - Šumvald
2. místo Tomáš Bank - Hanušovice
5. místo Ondøej Ceh - Hanušovice
6. místo Daniel Schwarzer - Hanušovice
starší dorostenci 1. místo Michal Vosáhlo - Hanušovice
Vzduchová pistole 40 ran:
mladší dorostenky 1. místo Nikola Nezhybová - Pøerov
mladší dorostenci 1. místo Roman Blahoudek - Šumperk
Na úplný závìr blahopøání vítìzùm,
podìkování všem zúèastnìným, podìkování
domácím závodníkùm za dosaené výsledky,
podìkování všem poøadatelùm. Vzhùru do
støelecké sezony 2010. -fiem, foto Jiøí Fiedler
Popis k fotografiím:
Foto è. 1
Tìsnì pøed startem (zleva pøihlíející
Èestmír Jaroš, Michal Vosáhlo, Tomáš Bank,
Daniel Schwarzer, Ondøej Ceh)
Foto è. 2
Úsmìv po závodì (zleva Kristýna Köhlerová
a Veronika Schwarzerová)
Foto 3
Mladší dorostenky (zleva bronzová Veronika
Schwarzerová, vítìzka Kateøina Bartuòková a
støíbrná Kristýna Köhlerová)
Foto è. 4
Mladší dorostenci (zleva støíbrný Tomáš
Bank, vítìz Tomáš Hejný a bronzový Jiøí Lovás)
Foto è. 5
Vítìzný Michal Vosáhlo - starší dorost
HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2010
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,
pøevánì bukových,
cena dle odbìru.
Telefon: 737 274 331.

Kadeønictví
&
modelá nehtù UV gely
Martina Motlíèková
støíhání, barvení
barevné melíry, sváteèní úèesy...
Pracovní doba: PO-PÁ14.00-18.00 hod.
Objednávky telefonicky
na tel. 776 519 547 nebo 775 686 079.
Po dohodì mono i v SO a NE.
Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252

Prodám DB 2+1 Na Holbì, 2. patro,
nová okna, zateplení, výtah.
Cena 475 000 Kè.
Tel.: 606 421 947

Prodám DB v Hanušovicích
Na Holbì. Nová okna, zateplení,
výtah, 2. patro.
Tel.: 606 421 947.
Cena 420 000,- Kè. RK nevolat!

Prodám nebo
pronajmu
stánek Ovoce-zelenina
u vlakového nádraí.
Tel. 736 763 906

Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce i eny na mateøské,
18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info, nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MìÚ
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
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Zlatnictví - Radek Urc

Hlavní 143, Hanušovice
Nabízí:
- nové zlaté a støíbrné šperky
- bohatý výbìr piercingù a zboí
z chirurgické oceli
- zboí z minerálù a polodrahokamù
(ametyst, tygøí oko, malachit atd.)
- šperkovnice
Nadále provádíme:
- zakázkovou výrobu

Kosmetický salon Glanc
Klára Turková
- Kosmetické sluby
- Manikúra
- Pedikúra
Prac. doba:
Út-St 7.30-12.00 13.00-18.30
Èt-Pá 7.30-12.00 13.00-17.00
Ošetøení mimo provozní dobu
dle dohody na tel. èísle: 731 086 807
Provozovna:
Hanušovice, ul. Školní 252

podatelna@mu-hanusovice.cz

(i z vlastního materiálu)
- výroba snubních prstenù
(zlatých i støíbrných)
- opravy zlatých a støíbrných šperkù
- novì prodej a výmìna baterií do
hodinek
Otevøeno: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
V prosinci otevøeno i v sobotu
od 8.00 do 11.00 hod.

Drustevní byt 3+1 s balkonem 74 m2
v Hanušovicích
Prodám prostorný byt 3+1 ve 3. patøe
panel. domu s výtahem, ul. Na Holbì.
Monost pøevést do OV.
Tel. 603 81 88 34,
email: skorepova12@seznam.cz

Pronájem bytu
Byt 3+1 v Hanušovicích
Ulice: Na Holbì
Více informací
na telefonu: 608 968 859
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Jubilea

V mìsíci lednu 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Ludmila Gáblerová, Anna
Friedrichová, Pravomila
Schindlerová, Jana Pekárková a
Jan Cehová; pánové Václav
Havránek, Ludevít Vaškoviè, Jiøí
Kadlec, Vít Galáš, František
Kraus, Josef Horáèek, Mojmír
Sládek, Lubomír Horáèek
a Ivan Sedlák.

Blahopøejeme!
Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MìÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Vzpomínka
„Oèi se zavøely,
odešly spát,
však kdo Tì miloval,
vzpomene rád.“

Dne 23. ledna 2010 si pøipomeneme
9. smutné výroèí úmrtí našeho
tatínka a dìdeèka
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu
Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

Vzpomínka

Odešlas, maminko,
odešlas nám,
p o To b ì z ù s t a l a
vzpomínka nám.
Vzpomínka krásná,
maminko milá,
vdy Ti jsi pro nás
vdycky jen ila.

Dne 10. 1. uplyne 12. výroèí úmrtí
naší maminky a babièky,
paní Antonie Malinové.
V našich srdcích zùstává stále. Kdo
jste ji znali, vzpomeòte se námi.
Dcera a synové s rodinami.
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Vánoce v Domì peèovatelské sluby
Na naše milé seniory v Domì peèovatelské sluby v Hanušovicích nezapomnìli
ve støedu 16. 12. 2009 áci recitaèního krouku základní školy s vánoèním programem. Poezií a pìkným pøednesem zaujali všechny pøítomné a rozdìlili se s nimi o radostnou atmosféru Vánoc.
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnosti za mìsíc listopad 2009
K významným akcím tento mìsíc bezesporu patøila víkendovka 14.-15. 11. na chatì
Ranè u Støíbrné øíèky za Bohdíkovem, nazvaná Návrat do Kitajské øíše. Kitajská neboli mongolská øíèe extistovala a nejvìtšího rozmachu dosáhla ve 13. století za vlády
Kublajchána. Byl to vnuk Èingischána, zakladatele øíše. Tuto mocnou øíši také navštívili dvakrát benátští kupci Niccolo a Maffeo Polové, Pøi druhé návštìvì Kitaje
v r. 1274 byl s nimi i Niccolùv 17letý syn Marco. Ten nakonec zùstal ve slubách
Kublajchána dalších 17 let, kdy cestoval po Asii. O svých cestách a zvláštnostech z kitajské øíše pozdìji po návratu do své vlasti sestavil obsáhlou knihu Popis svìta. Všeobecnì známou se stala pod názvem Milion a byla pøeloena do mnoha jazykù. Marco se
v knize zmínil té o takové zajímavosti, jako byly papírové peníze. My jsme se tedy
pøenesli v èase do 13. století do kitajské øíše a podobnì jako Marco Polo jsme se vydali
do jedné provincie, aby hoši pøinesli pro Kublajchána èerné kameny. Cestou bojovali s
nepøátelskými kmeny, nakonec do zemì dorazili, kameny nalezli a pøivezli zpìt. Pozdìji hledali schované vyzvìdaèe, bojovali o oheò, odolávali zakázaným slovùm, luštili
písnièkové hádanky atd. Celkovì vyhrál Ondra Faltièko. Blahopøejeme. Dìkujeme za
pomoc panu Paternovi z Bohdíkova a mému bratrovi.
Naši tradièní podzimní veèerní hru Hlehes jsme letos jedno kolo hráli ještì za svìtla
a druhé u za tmy. Celkovì vyhrál Honza Donoval, blahopøejeme. Dìkujem za spolupráci øediteli školy panu Felnerovi a paní Faltièkové.
Poslední sobotu v listopadu jsme vyrazili na celodenní výpravu do Šumperku na
den otevøených dveøí ÈTU, oddílu Kamarádi, s nimi nìkolik let spolupracujeme.
Kromì prohlídky kluboven si kadý návštìvník mohl zkusit vyrobit nìjaký vánoèní
dárek. My jsem pøispìli také - dìti si mohly sloit skákající abku nebo vyrobit ptáèky
k zavìšení. Také jsme pøedvedl výrobu ptaèího krmítka z litrové krabice od mléka. Dìkujeme Kamarádùm za pìknì strávený den.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil 1. místo Ondra Faltièko a opìt získal pochvalu za 100% docházku. Blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

Zadání výbìrového øízení na autora loga pro
obèanské sdruení CHKO Králický Snìník
Zadavatel: Obèanské sdruení CHKO Králický Snìník
Cíl: Vytvoøení loga pro o.s. CHKO Králický Snìník
Podmínky výbìrového øízení: Výbìrové øízení je urèeno pro širokou veøejnost pøedevším z regionu Králického Snìníku, vymezeném na severu èesko-polskou hranicí,
na západì èárou státní hranice – Králíky, na jihu tratí Králíky – Hanušovice a na východì èárou Hanušovice – Staré Mìsto pod Snìníkem – Kladské sedlo. Zájemci o úèast
ve výbìrovém øízení dodají svùj návrh loga v kreslené, èi elektronicky zpracované formì (formáty .jpg, .pdf, .cdr). Preferován je plnobarevný návrh, snadno pøevoditelný do
èernobílé verze.
Základní principy pro tvorbu loga: Logo o. s. CHKO Králický Snìník by mìlo
charakterizovat výše vymezený region, upozornit na spolupráci dvou krajù ÈR (Pardubický a Olomoucký) i spolupráci v pøíhranièí v okolí Králického Snìníku (s ji
chránìným územím na polské stranì hranice), upozornit na region z pohledu ochrany
pøírody a turistiky.
Termín uzávìrky: 21. 3. 2010.
Kontakt: Návrhy zasílejte na adresu CHKO Králický Snìník o. s., Komenského 42, 561 51 Letohrad, nebo na e-mail jitka.dostalova@hartman.cz.
Autor vítìzného návrhu bude odmìnìn digitálním fotoaparátem a moným èlenstvím v obèanském sdruení.
Pouití loga: Logo bude vyuíváno pro úèely prezentace o. s. CHKO Králický
Snìník v tiskovinách, projektech mezinárodní spolupráce, na internetu, potiscích reklamních pøedmìtù, v médiích atd.
Petr Cink, místopøedseda o. s.
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Cestování po Evropì
V listopadu loòského roku uplynulo 15 let od doby, kdy zaèal
veøejnosti slouit Eurotunel, podmoøský tunel pod lamanšským
prùlivem, spojující Anglii s Francií.
Projektu dala v roce 1986 zelenou Dohoda z Canterbury,
která mimo jiné poprvé vymezila hranici mezi Británií a Francií
na „zemském povrchu“, uprostøed budoucího tunelu. Výstavba
zaèala souèasnì na obou stranách a ji v zimì 1990 se obì èásti
tunelu propojily. „Welcome to France (Vítej ve Francii),“ øekl
tehdy anglicky francouzský dìlník svému britskému kolegovi,
kdy si pøes proraenou díru podali ruce. „Bonjour, mon ami
(Dobrý den pøíteli),“ odpovìdìl Brit a zvolal „Vive la France! (A
ije Francie).“ Obì zemì tak byly opìt spojeny od poslední doby
ledové.
Eurotunel slavnostnì otevøeli 6. dubna 1994 britská královna
Albìta II. a francouzský prezident Francois Mitterrand, první
rychlovlak pak vyjel z Londýna do Paøíe a v listopadu, tedy
více ne pøed 15 lety. Tunel na anglickém bøehu zaèíná ve
mìsteèku Folkestonu, na francouzské v pøístavu Calais. Tvoøí
jej dva stejné, 30 metrù od sebe vzdálené tunely o prùmìru 7,6
m, propojené jedním sluebním tunelem (4,8 m). Se svými 51
kilometry je druhým nejdelším tunelem vedoucím pod moøskou
hladinou na svìtì, jeho podmoøská èást je dlouhá 39 km.
Rychlovlaky jej projídìjí v hloubce v rozmezí 25 a 75 metrù
pod dnem prùlivu, a to rychlostí 160 km/hod. V tunelu vlastnì
zpomalují, nebo normální rychlost mimo tunel je 300 km/hod.
Tunel je docela vytíen, dennì tu kromì jiných projídí devìt

párù rychlovlakù na trase Londýn-Brusel a dokonce 16 párù
spojuje ji zmiòovaná mìsta Londýn a Paøí. Kadý rychlovlak je
tvoøen ètyøsetmetrovou lutobílou soupravou s modrými
plochami kolem oken a typickým osobitým nosem. Na boku se
skví symbol Eurostaru – tøi bílé vlnky v modrém poli se zlatým
nápisem Eurostar a s hvìzdièkou. Motory vlaku mají sílu
neuvìøitelných 16 360 koní. Vozy jsou jednoduše, ale úèelnì
zaøízeny. Jsou samozøejmì klimatizovány a pøed vjezdem do
tunelu se tlakostìnnì uzavøou nástupní dveøe a okna. Rychlost
cestování a pohodlí také nìco stojí. Jízdenka z Londýna do
Bruselu stojí v pøepoètu asi 7 000 Kè ve 2. tøídì, v první asi o 3
tisíce více. Slevu lze získat pøi objednávce více jízd nebo u
zpáteèních jízdenek.
Spoleènost Eurotunel, která tunel provozuje, se nejednou
potýkala s finanèními potíemi. Pøed tøemi lety dovedlo
zadluení firmu a k bankrotu, pøed kterým ji ale zachránila
restrukturalizace. Spoleènost tak ji o rok pozdìji poprvé
v historii dosáhla malého operaèního zisku. V loòském roce ji
èinil zisk 40 milionù eur.
A jedna perlièka na závìr. Pracovníci provádìjící údrbu a
opravy v tunelu se v nìm nikdy nesetkali se ádnými ivými
ivoèichy. Nejsou tu ani krysy, potkani, myši ani jiná havì,
v podobných stavbách hojnì ijící. Odborníci si to vysvìtlují tím,
e z nìj prostì mají strach a jejich pud sebezáchovy je silnìjší
ne monost v nìm ít.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ

Vyprávìní tohoto pøíbìhu se rozšíøilo po celém kraji a lidé se
sem zaèali chodil modlit. Z darù tìchto poutníkù byla nakonec
postavena døevìná kaplièka, do které byl obraz uloen. Dílo prý
mìlo i léèebnou moc, opravdu zde došlo k nìkolika zázraèným
uzdravením. Toto uzdravování dal vyšetøit i arcibiskupský úøad
ve Vratislavi. Nakonec byl originál obrazu instalován do kostela
ve Zlatých Horách a v kaplièce zùstala jen replika. Císaø Josef II.
pøikázal kapli zboøit, jeliko se ale nenašel nikdo, kdo by ji znièil, kaplièka pøeila a roku 1805 byla pøestavìna a zvìtšena.
V roce 1834 byl poloen základní kámen kostela, který byl o
sedm let pozdìji vysvìcen. Poutní místo pak zaèaly navštìvovat
tisíce poutníkù z blízka i z daleka. Po odsunu nìmeckého obyvatelstva se ale situace kostela zmìnila. Od roku 1955 byl dokonce
k nìmu zakázán pøístup z dùvodu dùlních prací.
V roce 1990 vznikla iniciativa pro obnovu tohoto poutního
místa. Byly nashromádìny finance ve výši 27 miliónù a ji
v roce 1995 byl kostel olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem znovu vysvìcen. Dnes se zde konají poutì a bohosluby, které jsou vedeny v jazyce èeským, nìmeckém a polském. Tradièní událostí je pou tøí národù, která se koná tøetí
sobotu v záøí. Hlavní myšlenkou tohoto setkání je smíøení nejen
Èechù, Nìmcù a Polákù, ale také národù z celého svìta.

Mìsteèko Zlaté Hory jsme navštívili ji v kvìtnovém vydání,
kdy jsme se prošli historií místních lázní. Dnes se podíváme na
nedaleké poutní místo.
Významné poutní místo postavené kolem kostela, zasvìceného Pannì Marii Pomocné (Maria Hilf), se nachází ve svahu
Pøíèné hory, kde se po léta provozovala hornická èinnost. Vznik
tohoto poutního místa je spojen s krutými nájezdy švédských
vojsk, které v prùbìhu tøicetileté války suovaly celou naši
zemi. Kdy vojska drancovala Zlaté Hory, lidé prchali do okolních lesù, aby zde nalezli útoèištì. Takto se do hor vydala i tìhotná ena místního øezníka Anna Tanheiserová, která našla úkryt
na úpatí Pøíèné hory, na místì zvaném Boí dar neboli Gottesgabe. Na místì krytém velkou jedlí porodila 18. 7. 1647 zdravého
syna Martina a modlila se k Pannì Marii, kterou prosila o pomoc. Martin se stal v dospìlosti velmi váeným obèanem mìsta
a také radním. Po jeho smrti roku 1714 splnila jeho dcera Dorota
Weisová poslední vùli svého otce a nechala namalovat obraz
Bohorodièky, který zavìsila na jedli, je její babièce poskytla
úkryt v nejpøíhodnìjší chvíli. O rok pozdìji procházel kolem obrazu krejèí Samuel Richter a najednou si povšiml záøe, který
z díla vycházela. Poklekl tedy a pomodlil se. Kdy odcházel,
zdálo se mu, e postava z obrazu vystoupila a dívala se za ním.

-hpm

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

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ. Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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Pohledy do historie Hanušovic a okolí
Kadý mìsíc uvádíme zajímavé pohledy do historie našeho mìsta. Pøi tomto seriálu spolupracujeme s panem Václavem Joklem
starším, který nám poskytuje vzácné fotoarchiválie.
Dìkujeme.
redakce
V místech, které dnes tvoøí pomyslný støed našeho mìsta, stávala døíve Liechtensteinská parní pila. Vyplòovala celý prostor od
mostu pøes øeku Moravu a po dnešní školku.
Po roce 1918 byla zestátnìna a pøejmenována na Státní parní pilu Hanušovice. Tato pohlednice byla poslána v roce 1935

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2010

www.hanusovice.info

12

Kino
Pátek
8.1.
16 00 a 18 00
Vstupné:

Mír Hanušovice
LEDEN

2010

Aġ ŽIJÍ RYTÍěI

Dobrodužná komedie pro celou rodinu
ýR 109 minut
Tak trochu jiný stĢedovďk od režiséra filmĪ RafĨáci a
SnowborĊáci.
I 35,- Hrají: D. PrachaĢ, P. KĢíž, T. VoĢíšková, M. Hádek
Mládeži pĢístupno

II

40,-

Pátek 15.1.
17 30 a 19 45
Vstupné:
35,-

I

2 BOBULE
PokraĀování komedie z poetického prostĢedí
jihomoravských vinic.
Hrají: L. Langmajer, K. Hádek, T. VoĢíšková

ýR 94 minut

Mládeži pĢístupno

II
40,-

Pátek 22.1.
16 00 a 18 00
Vstupné:

Hong Kong/USA/Japonsko 94 minut

Animovaný/AkĀní/Sci-fi
Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk – Astro Boy

I 35,II 40,- Širokoúhlý film

Pátek 29.1.
17 30 a 19 45
Vstupné:
35,-

ASTRO BOY

I

ÿESKÉ ZNĎNÍ

Mládeži pĢístupno

2012
Akþní/Drama/Sci-fi/thriller
USA 123 minut
Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáĢe a podle
mnoha lidí tedy i rokem konce svďta.
Hrají: J. Cusack, Ch. Ejiofor, A. Peet, O. Platt, T. Newton
Mládeži do 12 let nevhodné

II 40,PěIPRAVUJEME:05.02. ZAKLETÝ V ýASE

19.02. TWILIGHT SAGA:NOVÝ MċSÍC
26.02. ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Objednávky vstupenek ÚT–ýT v MČstském informaþním centru, Hlavní 137,583285615
Vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdČji 15 min. pĜed pĜedstavením v pokladnČ kina.

Pokladna otevĜena 1/2hod. pĜed pĜedstavením. V cenČ zahrnut poplatek 1,- Kþ na fond kinematografie.
Program kina najdete na internetové adrese: www.mu-hanusovice.cz, www.365dni.cz, www.jeseniky.net
PROVOZOVATEL: STAVREL veĜejná obchodní spoleþnost, Hlavní 137, Hanušovice 788 33, tel.583/ 231226
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