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Nový dodavatel tepla v Hanušovicích
Na základì výsledku výbìrového øízení mìsta Hanušovice se novým vlastníkem
systému výroby a distribuce tepla v našem mìstì stala spoleènost SATEZA, a. s. ze
Šumperka. O krátké pøedstavení této spoleènosti a jejích zámìrech jsme poádali
pøedsedu pøedstavenstva a øeditele spoleènosti Romana Macka.
Spoleènost SATEZA, a. s. pùsobí v oblasti výroby tepla od roku 1996 a jejím
vìtšinovým vlastníkem je významná hornorakouská energetická spoleènost
ENERGIE AG z Linze. V souèasné dobì je naše spoleènost dodavatelem tepla
v Šumperku, ve Velkých Losinách a v Louèné nad Desnou.
Akvizice v Hanušovicích je snahou spoleènosti o expanzi do okolních mìst a
obcí. Zde našim odbìratelùm chceme nabídnout pøedevším spolehlivé dodávky
tepla a teplé vody za pøijatelnou cenu. Spoleènost èerpá díky vlastnické struktuøe
výhody, plynoucí ze synergických nákupù zemního plynu a elektrické energie, jako
i výhod niších materiálových nákladù na opravy.
U zemního plynu, který je nejvìtší nákladovou polokou ceny tepla, dosahujeme zhruba o 15 % niších nákladù oproti bìným, významovì srovnatelným odbìratelùm.
Tyto výhody
chceme nabídnout
i mìstu
Hanušovice pro
dodávky pro jejich
domovní kotelny,
vèetnì zajištìní
jejích obsluh.
V prùbìhu mìsíce
listopadu budeme
našim
odbìratelùm
distribuovat nové
kupní smlouvy
s kalkulovanou
cenou na rok
2011.
(pokraèování
na 2. stranì)

VELKÁ CENA HANUŠOVIC
Vzduchová puška a pistole II kategorie

27. 11. 2010
v tìlocviènì Základní školy Hanušovice.
Zúèastnit se mohou závodníci organizovaní v ÈSS, HSTS a AVZO
Pøihlášky závaznì do 22. listopadu 2010 na email: marca.fie@seznam.cz
Startovné 50,- Kè za závodníka a disciplínu.
Za ÈSS Hanušovice, Petr Fiedler
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25. listopad,
svátek svaté Kateøiny
Pùvodnì to byla slièná alexandrijská
køesanka, která podle legendy pøi modloslubách pøedstoupila pøed císaøe Maxmiliána a vyzvala ho, aby se zøekl pohanství.
Pøedtím dokázala svou výmluvností obrátit na køesanskou víru nìkteré jeho rádce
a sluebníky. Za svou víru a odvahu byla
uvìznìna, muèena, a kdy odmítla obìtovat
dary pohanským modlám, byla odsouzena
k smrti. Mìla zemøít potupnou smrtí na zaøízení, které mìlo 4 kola s ostrými hroty po
obvodu, jejich otáèením jí mìlo být drásáno tìlo. Ne muèení zaèalo, provazy se zázrakem pøetrhly a vraedný stroj se
rozpadl. Rozzuøený císaø poté nechal Kateøinu, pozdìji prohlášenou za svatou,
setnout meèem (stalo se tak roku 307 našeho letopoètu). Podle legendy byla pohøbena na hoøe Sinaj. Ve skuteènosti byly ale
její ostatky, díky basiliánským mnichùm,
tajnì uloeny nedaleko v klášteøe
poloeném vysoko v horách, který nese
dodnes její jméno a kde jí vzdávají hold
poutníci z celého svìta.
Podle další legendy pøesvìdèila asi
padesát pohanských uèencù a filosofù o
správnosti víry a obrátila je na køesanství.
Proto se také stala patronkou uèencù, studentù, univerzit a knihoven. Ve známé
paøíské Sorbonì je uznávanou patronkou
filosofické fakulty.
Ke dni sv. Kateøiny se váe mnoho lidových zvykù, obyèejù a pranostik. V tento
den platil podle lidové víry zákaz práce se
vším, co mìlo kola (mlýn, povoz, kolovrat
apod.) Zato se konaly rozpustilé taneèní
zábavy, v mnohém podobné masopustním
(ty se konají dodnes).
Po 25. listopadu pak zaèíná adventní
postní doba, v ní byl tanec, zpìv a zábava
zakázány. Proto si lidé chtìli ještì uít. Bìhem vìtšiny kateøinských zábav platilo i
„enské právo“.
(pokraèování na 2. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
98. jednání – 23. 8. 2010
- schválila zadávací podmínky pro uchazeèe na odkoupení tepelného hospodáøství mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí nabídku ÈSOB, a. s. Šumperk – provozní úvìr
- schválila ádost o udìlení licence pro dopravce
ÈSAD Ústí nad Orlicí, a. s.
- schválila výmìnu bytù mezi èp. 115 a èp. 72
- projednala ádost správce místních poplatkù na provedení zmìn v OZV è.2/2003, o místních poplatcích
- na základì prosby Magistrátu mìsta Olomouce – odbor agendy øidièù – pøispìla do sbírky na pomoc oblastem
postieným povodní
- vzala na vìdomí stínost na chování nìkterých obyvatel v domì èp. 88 a rozhodla ji postoupit Hanušovické
obchodní s. r. o. jako správci domu k vyøešení
- schválila ádost o sníení nájemného
- doporuèila ke schválení ZM ádost o prodej èásti pozemku pè. 902/1 v kú. Hanušovice

99. jednání – 6. 9. 2010
- schválila návrh smlouvy na provedení projektové dokumentace na stavbu „prodlouení vodovodu a kanalizace“ ul. Jesenická v Hanušovicích
- vzala na vìdomí informaci ÈSÚ o pøipravovaném
Strukturálním šetøení v zemìdìlství
- schválila vnitøní pøedpis mìsta Hanušovice è. 2/2010
– smìrnice upravující postup pøijímání, evidenci, vracení
a likvidaci nálezù
- schválila smìrnice vydané tajemníkem MÚ v souladu
se zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
- zamítla ádost o zøízení vìcného bøemene pro vlastníka pøípojky NN na pozemku pè. 1645/1 vzhledem
ke smlouvì o odprodeji pøípojky NN
- schválila Smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného bøemene – pøípojka NN na pozemku pè. 524/3
v kú. Hanušovice
- schválila zøízení vìcného bøemene – pøípojka NN pro
RD na pozemku pè. 856/38
- doporuèila ZM ke schválení odkup pozemku od PF
ÈR – pozemky pè. 1339/1, 1481 (èást po geometrickém
oddìlení) a GP 1346/1 – jedná se o komunikace kolem bytovek na ul. Habartická

- schválila pronájem pozemku pè. 2049/9 v kú. Hanušovice od
PFÈR
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 1594 v kú. Hanušovice - doporuèila ZM ke schválení prodej èástí pozemku pè.
902/1 a 902/2 dle geometrického zamìøení
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemkù – parcela zjednodušené evidence pè. 10/1 a 10/2 v kú. leb
- schválila podnájemní smlouvu mezi mìstem Hanušovice a
ZUŠ Šumperk o podnájmu nebytových prostor k provozování
ZUŠ
- doporuèila ZM ke schválení OZV è. 3/2010, kterou se mìní
OZV è. 2/2003 o místních poplatcích
- vzala na vìdomí návrh ètvrté rozpoètové zmìny a doporuèila ji
ZM ke schválení

100. jednání – 20. 9. 2010
- v rámci pøípravy zasedání ZM vzala na vìdomí protokol hodnotící komise zpracovaný se zámìrem prodeje kotelen K1 a K2
z majetku mìsta, a to vèetnì výbìru zájemce s nejvyšší cenou nabídky
- schválila finanèní pøíspìvek na zajištìní pøedání Jánského plaket dárcùm krve.
- nedoporuèila ke schválení ZM prodej pozemku pè. 1594
v kú. Hanušovice vzhledem k tomu, e o prodej pozemku má zájem více adatelù
- vzalana vìdomí Organizaèní øád ZŠ Hanušovice pøedloený
øeditelem ZŠ a MŠ
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice ve školním roce 2009–2010
- vzala na vìdomí strategický plán rozvoje ZŠ a MŠ Hanušovice
na léta 2010–2015
- schválila dodatek ke smlouvì è. 09-10/2006, o zajištìní sbìru,
svozu, zpracování, vyuití a odstranìní komunálních odpadù mìsta Hanušovice se spol. JK Morava
- schválila výpovìï spol. SITA CZ, a. s. na slubu svoz nebezpeèných odpadù, a to v souvislosti s otevøením sbìrného dvora a
areálu sbìrny surovin
- vzala na vìdomí informaci H. O. s. r. o. o uvolnìní bytu v DPS
Hanušovice èp. 183
- schválila pronájem èástí pozemkù pè. 152/3 a pè. 432/1
v kú. Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 475/3
v kú. Hanušovice
- schválila pøíspìvek Pivovaru Holba na úèet H. O. s. r. o., který
bude pouit na výstavbu dìtského høištì v Hanušovicích, a zároveò schválila bezúplatný pronájem pozemku pro výstavu høištì

Nový dodavatel tepla v Hanušovicích
(dokonèení z 1. strany)
I pøes avizované zdraení elektrické energie
v pøíštím roce chceme cenu tepla a teplé vody stabilizovat na souèasné úrovni a
nezdraovat. Neznámou otázkou je pouze vládou uvaované zvýšení DPH.
Závìrem chci naše odbìratele ubezpeèit o seriozním pøístupu naší spoleènosti
v obchodních vztazích, a pokud budou mít kdykoliv potøebu dotazu èi pøipomínky, mohou se obrátit pøímo na mì. Také veškeré obchodní záleitosti budou
vyøizovány našimi zástupci po pøedem domluveném termínu pøímo v Hanušovicích.
SATEZA, a. s., 8. kvìtna 41A, Šumperk, e-mail: sateza@sateza.cz
web: www.sateza.cz, tel.: 583 215 369 technicko-výrobní úsek (Ing. Semrád)
583 301 941 ekonomický úsek (pí. Kousková)
583 215 030 (777 221 283) nepøetritý dispeèink, poruchová sluba
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25. listopad, - svátek svaté
Kateøiny
(dokonèení z 1. strany)
eny si vybíraly taneèníky, staraly se o obèerstvení a dokonce platily hudebníky. Jen o pùlnoci
bylo výjimeènì muùm dopøáno, aby si alespoò
jednou vybrali taneènici podle svého. Èasto se
tancovalo a do rána, nebo to na dlouhou dobu
bylo naposled.
Ke svátku sv. Kateøiny patøí i nìkolik pranostik. Dvì nejznámìjší praví: „Na svatou Kateøinu,
schováme se pod peøinu“, „Chodí-li svatá Kateøina po ledì, chodí svatý Štìpán po blátì.“ -hp
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice

,,Šiškový král“
V úterý 12. 10. 2010 probìhla soutì v házení šiškou v lese za høištìm. Zúèastnilo se 24 ákù z 1.-3. tøídy. Pøálo nám i poèasí,
cestou jsme si nasbírali šišky a nejlepšími støelci se stali:
1. tøída: 1. místo - Eliška Urbanová, 2. místo - Alenka Malasková, 3. místo - Sabinka Smékalová
2. tøída: 1. místo - Matìj Procházka, 2. místo - Natálka Oulehlová, 3. místo - Martin Èunta
3. tøída: 1. místo - Beata Fluxová, 2. místo - Sabinka Crhová
Další soutì je Švihadlová princezna - princ, která probìhne v listopadu.
Tìší se Jana Pitáková

Co pøipravujeme pro vycházející áky?

Co pøipravujeme pro rodièe vycházejících ákù?

Ve støedu 3. listopadu 2010 se zúèastní vycházející áci naší školy
v doprovodu výchovné poradkynì Vladimíry ídkové a tøídního uèitele 9. B Zdeòka Zerzánì „Prezentaèní výstavy støedních škol a odborných uèiliš – Škola“ na Gymnáziu Šumperk. áci se seznámí se
širokou nabídkou studijních a uèebních oborù škol pùsobících na území Olomouckého kraje. U jednotlivých škol naleznou zejména dùleité
kontakty, odpovìdnými pracovníky jim budou sdìleny informace
o podmínkách pøijímacího øízení a získají materiály o dalším prùbìhu
studia na dané škole.
Souèástí této exkurze bude návaznost na uèivo obèanské výchovy
v 9. roèníku, a tudí návštìva „Dne otevøených dveøí v K-centru Krédo“ - kontaktním a poradenském centru v oblasti drogové problematiky. Den otevøených dveøí s názvem - „Pøijï pøekroèit náš práh“ nabízí
dìtem pøednášky s drogovou problematikou, prohlídku prostor zaøízení i seznámení s nabídkou slueb. áci mají monost se zapojit do spoleèného výtvarného projektu, odnést si s sebou letáèky apod.

-vz

Ráda bych touto cestou pozvala všechny rodièe vycházejících ákù
na setkání se zástupci støedních škol a odborných uèiliš Olomouckého
kraje, které se uskuteèní 25. listopadu 2010 v 17.30 hod. v budovì Základní školy v Hanušovicích. Rodièe budou seznámeni s novými studijními a uèebními obory v našem kraji, s motivaèním systémem
uèòovských stipendií platným od školního roku 2010/2011, s podmínkami pøijímacího øízení i s pøihlašováním ke vzdìlávání. Zároveò jim
budou pøedány pøihlášky ke studiu vycházejících ákù i zápisový lístek, kterým stvrdí svùj úmysl stát se ákem pøíslušného oboru vzdìlání
a formy vzdìlávání na dané škole.
Správný výbìr školy je jedním z nejdùleitìjších rozhodnutí v našem ivotì. Doporuèuji tedy ákùm i rodièùm vìnovat vysokou pozornost monostem studia, situaci na trhu práce a uplatnitelnosti
vybraného oboru.
Na vzájemnou dobrou spolupráci s vycházejícími áky i jejich rodièi se tìší Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy. V pøípadì potøeby konzultace mì mùete navštívit ve ètvrtek dopoledne, po
pøedchozí domluvì i v odpoledních hodinách. Konzultaèní hodiny jsou
uvedeny na webu školy.
-vz

Volba povolání - informace pro rodièe vycházejících ákù základní školy
Pøihlašování ke vzdìlávání ve støedních školách
Uchazeè (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeèe) podává pøihlášku do denní formy vzdìlávání ve støední škole øediteli
støední školy do 15. bøezna 2011. V pøípadì, e uchazeè podává pøihlášku do oborù vzdìlávání s talentovou zkouškou je termín odevzdání pøihlášky do30. listopadu 2010, k potvrzení v základní škole do15. listopadu 2010.
Pøihláška se podává na pøedepsaném tiskopisu. Náleitosti pøihlášky jsou stanoveny vyhláškou è. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci pøijímacího øízení ke vzdìlávání ve støedních školách, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù.
Souèástí pøihlášky nezletilého uchazeèe je jeho souhlasné vyjádøení. Pro první kolo pøijímacího øízení do denní formy vzdìlávání lze podat tøi pøihlášky. Pro první kolo pøijímacího øízení na jeden obor vzdìlání konané v rámci jedné školy, nelze zkoušku vykonat ve více rùzných termínech, ve kterých se pøijímací zkouška koná.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

„Otevøi se dovednostem“ zvítìzil! Motto: Tomáš Baa - “Co chceš, mùeš.”

Projekt Otevøi se dovednostem, ke kterému se pøihlásila i naše základní škola a v praxi ho realizovala, se umístil v hlasování
veøejnosti na prvním místì z 32 soutìících projektù v soutìi, vyhlašované kadoroènì Národním vzdìlávacím fondem. Záštitu
nad letošním roèníkem pøevzala paní Monica Pignal-Bata, pøedsedkynì správní rady Nadace Tomáše Bati a souèasnì dcera
Tomáše Bati. Soutìící projekty dále hodnotila v øíjnu odborná porota, detailnì na www.topregion.cz.
Projekt se zamìøuje na áky 7.-9. tøíd základních škol a jejich uèitele - výchovné poradce a klade si za cíl pozitivnì ovlivnit
rozhodování áka základní školy o jeho ivotní dráze pøi volbì povolání. Díky projektu se áci seznamují s øemesly a výrobní
sférou nejen na projektovém webovém portálu www.otevrisedovednostem.cz, ale pøedevším osobní návštìvou ve výrobním
závodì, zhlédnutím øemeslné práce pøímo v provozu a moností pøímé komunikace s øemeslníky a s profesními odborníky na
pracovišti. Øada ákù si po takové exkurzi ujasnila svoje cíle a pøání a šla se uèit øemeslu, ke kterému mìla vlohy. V projektu jde
zejména o to, pøedstavit ákùm a nepøímo i rodièùm, e v dnešní dobì není práce rukama podøadné zamìstnání, a budou-li chtít, tak
mohou být i velmi úspìšnými a ádanými odborníky.
Podìkování øediteli školy – F. Felnerovi a vých. poradkyni V. ídkové:
„Dìkuji Vám, váený pane øediteli, za Váš èas, který jste vìnoval aktivitám projektu a za umonìní pracovat v realizaèním týmu projektu Vaší
výchovné poradkyni, která je pro tým opravdu velkým pøínosem. Také Vašim ákùm, kteøí hlasováním vyjádøili podporu projektu. S podìkováním
a pozdravem, Ing. Hana Houšová, projektový manaer, senior koordinátor projektu CZ.1.07/1.1.04/01.0194“

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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Sbìrný dvùr
mìsta
Hanušovice
V oblasti nakládání s odpady jsme dosáhli
dalšího významného úspìchu.
Nìkolik let usilovalo mìsto Hanušovice o
otevøení Sbìrného dvora. V letošním roce
došlo k dohodì mìsta Hanušovice se
spoleèností JK Morava a za aktivní pomoci
spoleènosti STAVREL, s. r. o. se podaøilo, e
je Sbìrný dvùr dobudován a otevøen. Je za
tuto èinnost všem nutno podìkovat a
vyslovit pøesvìdèení, e naši spoluobèané
budou tento Sbìrný dvùr pravidelnì
vyuívat.
Do dvora mùe obèan Hanušovic odevzdat
prakticky veškerý nebezpeèný odpad
(baterie,oleje, barvy, záøivky a další), dále se
zde budou shromaïovat veškeré
elektrospotøebièe podléhající zpìtnému
odbìru a samozøejmostí je i výkup bìných
druhotných surovin.
Obèané odevzdávající výše uvedené sloky
odpadu budou tuto skuteènost hlásit obsluze
a mají pøednost pøi jejích pøedávání.
Otevøením tohoto sbìrného dvora bude
ukonèen mobilní svoz nebezpeèného
odpadu, který zajišovala firma
SITA CZ, a. s.
Velkoobjemový odpad bude nadále
odstraòován spoleèností SITA, a. s. a to
svozem kontejnerù na jaøe a na podzim,
tento zpùsob se nám osvìdèil a nebudeme
ho zatím mìnit.
-mu
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Volby do zastupitelstva obce Hanušovice 15. 10. - 16. 10. 2010
více informací na www.volby.cz

Váení spoluobèané,
rádi bychom Vám podìkovali za aktivní úèast ve volbách do zastupitelstva mìsta
Hanušovice. Volební úèast ve výši 38 %
potvrdila zájem obèanù o dìní v našem
mìstì. Díky Vašim hlasùm jsme se stali vítìzi komunálních voleb.
Dìkujeme za Vaše hlasy, dìkujeme
také èlenùm volebních komisí za odvedenou práci a zároveò prohlašujeme, e
se budeme snait sestavit koalici zastupitelù, kteøí budou spolupracovat, budou
odpovìdní za práci pro mìsto a napomohou jeho rozvoji.
Hanušoviètí nezávislí

Váení obèané,
dìkujeme Vám za Vaši úèast ve volbách a za hlasy, kterými jste podpoøili
naši kandidátku.
František Felner
za MO KDU-ÈSL Hanušovice

Podìkování volièùm
Strana Nezávislá volba dìkuje za dùvìru všem volièùm, kteøí jí
ve volbách do zastupitelstva mìsta dali svùj hlas a pomohli tak dosáhnout zisku 27,57% z celkového poètu hlasù a 4 mandátù v zastupitelstvu mìsta. Slibujeme, e se budeme v rámci našich moností
snait o maximální naplnìní všech bodù našeho volebního programu a e vás budeme o naší práci informovat.

„Øíjnové volejbalové debly“
výsledky v pøíštích HN

Fotopøíspìvky našich ètenáøù
Dìkujeme za velmi povedené fotografie panu Miroslavu Pagáèovi z Hanušovic.
Pokud se chcete o podobné „úlovky“ také podìlit, zasílejte na podatelnu MÚ Hanušovice nebo elektronicky na adresu noviny@hanusovice.info.
„No co? Šneci nemùou
na pivo?“ Láhev zanechal
bez dozoru Miroslav
Pagáè.
ç

„Bude se malovat, nebo
pít? Kde je ten malíø“ ptá
se kocour Mikeš.
ê
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
PRODÁM BYT 3+1 v Hanušovicích v
osobním vlastnictví, byt se nachází v pøízemí, v tìsné blízkosti Penny Marketu.
Cena 750000 Kè nebo pøevzeti hypotéky
cca 731000 Kè.
Více na tel: 732 535 782
Realitky prosím nevolat!

Prodám postel
160x200 cm, èerné døevo (rošty a kvalitní
matrace), dva roky pouívaná. Pùvodní
cena 7 000 Kè,-, nyní 3 000,- Kè.
Tel.: 737 712 539

Mladá rodina hledá ke koupi

rodinný dùm se zahradou
v Hanušovicích nebo okolí.
Tel: 777 114 004

Postarší právník koupí

chalupu na pìkném místì. Platba
hotovì! Tel: 602 308 774
Koupím byt 4+1 v Hanušovicích.

Tel. 739 685 733

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

Prodej peletek z mìkkého døeva. Prùmìr peletek 6 mm, baleno do 15kg pytlù. Informace na tel. 775 33 00 77.

Poradna pøi finanèní tísni
Jsme obecnì prospìšnou spoleèností poskytující dluhové
poradenství. Sluby poskytujeme fyzickým osobám (nepodnikatelùm), které se dostaly do finanèní tísnì v dùsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvìru, pùjèce,
leasingu apod.).
Poskytujeme bezplatnì zejména následující sluby:
- rady, jak postupovat v pøípadì hrozící platební
neschopnosti
- rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost
ji nastala
- konzultace k oddluení podle insolvenèního zákona
- pomoc pøi vyplòování a podávání návrhu na povolení
oddluení (osobní bankrot)
- konzultace k prùbìhu soudního a exekuèního øízení
Sluby Poradny jsou poskytovány:
- bezplatnì – a to za všech okolností
- nestrannì – neupøednostòujeme zájmy ádného úèastníka,
naší snahou je najít nejlepší øešení pro všechny

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

- diskrétnì – s osobními údaji nakládáme plnì v souladu se
zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
- nezávisle – na jakýchkoli jiných institucích
Kontakt:
Bezplatná zelená linka: 800 722 722
(v provozu kadé pracovní pondìlí
od 8.30 do 11.30 hod. a od 13.30 do 17.30 hod.)
Poradenské linky:
Praha: 222 922 240
Ostrava: 595 532 740
Ústí nad Labem: 411 135 200
e-mail: poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz
Poradna neposkytuje ádné finanèní produkty ani
konkrétní informace o nich, ani sluby podléhající
zákonu è. 85/1996 Sb., o advokacii, a nezastupuje
klienty v øízení pøed soudy.
Poradna je èlenem Evropské asociace pro øešení
spotøebitelských dluhù – ECDN.
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Pozvánka

Jubilea

V mìsíci listopadu 2010
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Jiøina Jeøábková,
Blaena Gorelová, Miroslava
Cacková a Vìra Látalová;

Obèanské sdruení ivot a zdraví vás zve na cyklus semináøù vìnovaný úspìšnému
svìtovému programu zamìøenému na prevenci a léèbu civilizaèních onemocnìní. Semináøe budou probíhat v Domì kultury Hanušovice a jsou urèeny kadému, kdo chce
zlepšit svùj zdravotní stav, psychickou a fyzickou kondici. Cyklus byl zahájen 13. 10.
2010 v 17:00 semináøem Osm cest ke zdraví. Další semináøe jsou:
10. 11. 2010 Základy zdravé výivy
8. 12. 2010 Mezilidské vztahy a pozitivní myšlení
12. 1. 2011 O pohybu a odpoèinku
9. 2. 2011 Nejlevnìjší „terapie“ teèe z kohoutku Vstup na semináøe je zdarma.

Poznejte Bibli

pánové František Postulka,
Oldøich Nantl, Eduard Malík,
Ludvík Mareš, Viktor Miko,
Jiøí Diviš a Luboš Beran.

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

Blahopøejeme!

Sportovní støelci AVZO Hanušovice pøejí svému nestorovi Oldøichu Nantlovi
všechno nejlepší k jeho kulatinám, hlavnì hodnì zdraví a vdycky dobrou mušku.
Za støelecký oddíl AVZO, Petr Fiedler

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

Váení ètenáøi,
aè se to mùe zdát pøedèasné, blíí se
letošní vánoèní svátky a s nimi i prosincové èíslo Hanušovických novin, jako vdy
z velké èásti vìnované Vánocùm.
Pokud byste chtìli pøispìt do tohoto
èísla svými nápady, recepty, fotografiemi, inspirací, váícími se k tìmto svátkùm, zašlete prosím své pøíspìvky na
podatelnu MÚ Hanušovice nebo na adresu noviny@hanusovice.info.
Pøedem Vám dìkujeme. Redakce

Vzpomínáme
Dne 30. listopadu 2010
by se doil 75 let
pan Karol Warenich.
S úctou a láskou vzpomínají
manelka, dcera a synové
s rodinami.
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Na zdraví, Oldo!

ANO, PØÍTELI,
i já jsem mìl pøíleitost si pøeèíst Tvùj leták, který jsi mi pøed volbami pod rouškou
tmy dvakrát vylepil na vchod domu. Bohuel nepodepsán, ale pøesto jsem ho já do koše
nevyhodil, i kdy se to tak s anonymy obvykle dìlá. Mrzí mne však na Tobì jiná vìc:
svoje spoluobèany asi povauješ za hodnì natvrdlé, protoe jinak bys nemohl udìlat
tak ostudnou pravopisnou chybu v oslovení, a to se mi nelíbí. Napsal jsi toti: Váení a
milý spoluobèané, ...
Petr Fiedler
Obèanské sdruení K2 Hynèice, o. s. poøádá dne 4. 12. 2010

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Zaèátek v 16.00 hod., místo konání jídelna ZŠ Hanušovice.
Rodièe, kteøí chtìjí obdarovat své dìti, nech do 20. 11. 2010 nahlásí jména dìtí
v Mìstském informaèním centru a pøinesou 50,-Kè, které pokryjí hodnotu balíèku.
O obèerstvení a zábavu je postaráno. Srdeènì zvou poøadatelé. K2 Hynèice

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice – èinnost za mìsíc záøí 2010
Pøed oficiální zahajovací schùzkou po prázdninách jsme v záøí uskuteènili generální úklid
klubovny a chodby k WC. Poté následovala porada o plánu èinnosti našeho klubu na celý rok.
Schùzky zùstávají v sudém týdnu v úterky od 15.30 do 18. hod. V liché týdny o sobotách
dopoledne èi odpoledne podle dohody (dle mìsíèního plánu èinnosti). Také jsme dodateènì
oslavili Ondrovy 12. narozeniny. Protoe nebylo dost silných paí k provedení „hobla“,
vyplatili jsme oslavence symbolicky a netradiènì. Blahopøejeme.
Škoda e na oficiální zahajovací schùzku pøišel jen jeden nováèek. Hoši si zahráli oblíbenou
honièku Hlava nebo lev, dále ve drustvech Na netykavku a pøetahování s lanem. V soutìi
jednotlivcù ve høe Na zlého opièáka se nejúspìšnìjším lovcem vrškù stal Honza Donoval,
ostatní byli velmi vyrovnaní. Blahopøejeme.
Chlapci zapoèali s nácvikem lasování. Zkouší roztoèit nejprve „talíø“. Je to otázka
dlouhodobìjšího tréninku. Zato lasování rozvíjí nervosvalovou koordinaci, postøeh, hbitost,
trpìlivost aj. Pøi lasování lze provádìt mnoho „figur“ – druhù toèení lasa. Pøeji hochùm co
nejvíce trpìlivosti.
V druhé pùlce záøí hoši vyrábìli papírové formule, pak následovaly závody. Soutìilo se
v disciplínách: kdo nejpìknìji vymaluje a vyzdobí svùj model, komu dojede formule nejdál na
jedno fouknutí, komu nejdále na 10 fouknutí, komu se formule zastaví nejblíe èáry, pøekonání
závodní dráhy za pomoci mìchù, komu dojede formule nejdál pøes kopeèek. Nakonec zvítìzil
celkovì Ondra Faltièko. Blahopøejeme.
V závìru záøí jsme pøipravili plán na øíjen a jídelníèek na akci o podzimních prázdninách.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil Ondra Faltièko. Dále udìluji pochvaly za 100%
docházku v záøí: Matìji Vyroubalovi a Ondrovi Faltièkovi. Jemu také ještì pochvalu za pomoc
na klubovém táboøišti.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi a pí. Prokopové
z OÚ Jindøichov.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme jeden z nejmalebnìjších ostrovù ve
Støedozemním moøi, který proslavil svým krátkým pobytem ve
vyhnanství císaø Napoleon Bonaparte.
Vìtšina z nás, kteøí jsme dávali pozor v hodinách dìjepisu, ji
ví, e si budeme povídat o ostrovu Elba, který se nachází
pouhých 10 kilometrù od italského pobøeí.
Bìný návštìvník na tomto nevelkém ostrùvku ocení místní
ovzduší. Je tady toti mimoøádnì èisté, stejnì jako malé útulné
pláe, kterými se to po ostrovì jen hemí. Dalším plusem je
jednoznaènì úasná podmoøská fauna a flóra, co ocení
zejména potápìjící se turisté. Není toti nad to, kochat se
pohledem na velké mnoství potopených vrakù lodí.
Suchozemci zase mají monost chodit nebo jezdit na kolech po
horských sedlech. Mají monost navštívit i nejvyšší horu ostrova
Monze Capanne, jen dosahuje výšky 1018 metrù nad moøem.
A co je mono ještì na Elbì vidìt? Hlavním mìstem ostrova
je Portoferraio, v nìm si z památek nemùete nechat ujít
muzeum Villa dei Mulini na námìstí Piazzala Napoleone.
Jak jsme se ji dozvìdìli, ostrov je spojen hlavnì se jménem
legendárního vojevùdce. Aè zde pobýval ve vyhnanství jen
krátkou dobu, najdeme i dnes stopy po jeho pøítomnosti. Nad
majákem Forte della Stella stojí návštìvníky velmi vyhledávaná
pevnost, zaloená roku 1548, kterou nechal Napoleon dostavìt
ve tvaru pìticípé hvìzdy, ze které je nádherná vyhlídka na celé
okolí. To je vidìt i z další pevnosti Forte del Falcone, která je na

rozdíl od té pøedchozí ve tvaru ètyøúhelníku. Leí ale pøímo u
moøe, a tak nejvyšší vì umoòuje nádherný pohled na
pøijídìjící lodì, vycházející a zacházející slunce. Významný je i
kostelík Della Miseriocordia, jeho souèástí je i malé muzeum,
kde je k vidìní odlitek posmrtné masky bývalého francouzského
císaøe. V nìm a ve všech ostatních svatostáncích na ostrovì se
pravidelnì, vdy 5. kvìtna na jeho poèest konají zádušní mše.
Dalším velmi navštìvovaným místem je mineralogické
muzeum a dùl na minerály Porto Azuro. Vláèkem, z kterého mají
nejvìtší radost hlavnì malé dìti, vás zde provezou kašírovaným
dolem, kde se tìí velkém mnoství minerálù, jako napø.
hematit, jantar apod. Po prohlídce si nìkteré z nich mùete
zakoupit i jako suvenýr. Nedaleko tohoto místa vyvìrá ze zemì
léèivý minerální pramen La Piccola Miniera.
Kapitolou samou o sobì jsou zde pláe. Všechny a na jednu
jsou pokryty èistým bílým pískem. Jedinou výjimkou je zde
místní rarita, plá, na které se nachází pouze èerný jemný písek.
Všichni geologové si lámou hlavu, co tuto zvláštnost zpùsobilo.
Jednou z hypotéz je domnìnka, e zde kdysi dávno stála èerná
skála, která se postupem èasu rozdrobila na jemný písek, druhá
zase prosazuje názor, e zde kdysi spadl meteorit, z nìho
vznikla dnešní rozlehlá èerná plá.

TOULKY PO OKOLÍ

srnèí a danèí rodinky. Ze zvíøat, které u nás neijí, zde uvidíte
horské kozy, lamy a nìkolik druhù opic. Pøi prohlídce mùete
navštívit i místa, kde ijí zvíøata v letním období, i ustájení a voliéry, kde pøeèkávají zimu. Nejmenší návštìvníci mají také
monost projet se na oslech a ponících po celém areálu. Majitel
je se svým areálem zapojen do svìtového projektu ochrany fauny a flóry.
Ke skanzenu té patøí malé arboretum. Najdete v nìm nìkolik
vzácných stromù, keøù a rostlin a slouí jako výbìh pro zdejší
zvíøata a ptactvo. A právì zde si mohou návštìvníci po prohlídce exponátù uprostøed krásné pøírody posedìt na pohodlných lavièkách. Pro dìti je zde navíc pøipraven dìtský koutek, kde
najdou prolézaèky, klouzaèky a jiné dìtmi vyhledávané atrakce.
Nejnovìjší zajímavostí, kterou zde mùete vidìt, je expozice
èarodìjnictví a inkvizice. Jsou zde vystaveny dokumenty a
pøedmìty z této doby, sbírka se neustále rozšiøuje, a tak zde pøi
další návštìvì objevíte vdy nìco nového.
Rozsáhlé škody, které zpùsobila v celé lokalitì povodeò
v roce 1997, se nevyhnuly ani tomuto objektu. Díky usilovné
práci majitelù a velkého mnoství dobrovolníkù se brzy podaøilo dát atrakci do pùvodní podoby.V celém objektu je bezbariérový pøístup, nechybí zde ani místnost s obèerstvením a prodejem
suvenýrù. Navštívit tento skanzen mùete po celý rok, od dubna do øíjna od 9 do 19 hodin a od listopadu do bøezna od 9 do
17 hodin.

Skanzen Rapotín. To je oficiální název místa, kam se dnes
prostøednictvím našich novin podíváme.
Jedná se o nejvìtší atrakci obce, je zahrnuje Veterán muzeum, Zoo park a také zemìdìlský skanzen. Celý objekt vybudoval a stará se o nìj místní podnikatel pan Havlíèek. Pùvodnì zde
stála èásteènì vyhoøelá a silnì zdevastovaná zemìdìlská usedlost. Postupem èasu a za pouití nemalých finanèních prostøedkù tak vznikl skanzen, který má ukázat na faunu a flóru podhùøí
Jeseníkù a dokumentuje zemìdìlský ivot na vesnici od 16. století a do zaèátku kolektivizace v šedesátých letech minulého
století.
Nejdøíve si prohlédneme muzeum veteránù. Je tu malý ráj pro
milovníky starých aut, motocyklù a všeho, co má kola a voní
benzinem. V øadì tu stojí staré motocykly, osobní i nákladní
auta, nechybí tu ani historická poární auta s funkèní støíkací
technikou. Pøi prohlídce vám pan majitel, co by prùvodce expozicí, nezapomene pøipomenout, e všechny vystavené exponáty
jsou schopné provozu. Je tu i nìkolik vozidel, která pouívala naše armáda, raritou mezi exponáty je sovìtský tank T–34,
jedno z nejlepších bojových vozidel 2. svìtové války.
Zoo park v tomto skanzenu nám pøipomíná menší výbìh safari. Mezi faunu, kterou zde mùete vidìt, patøí labutì, husy, nìkolik druhù baantù, kánì, krocani a krùty, èápi, pávi, jelení,

-hp

-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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