HANUŠOVICKÉ NOVINY
Únor 2010

èíslo 2

roèník 16

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané
O investicích, které mìsto Hanušovice realizovalo v roce 2009, jsem
Vás ji informoval. Sloitou investicí byla rekonstrukce mateøské školy, kdy jsme dostali dotaci pouze na vnitøní úpravy a naše ádost o dotaci na zateplení a výmìnu oken, jak nám sdìlil Státní fond ivotního
prostøedí, nebyla akceptována. Bylo tedy nutno se okamitì rozhodnout, jak tuto situaci vyøešit. Vzhledem k tomu, e se nám podaøilo rozpoèet mìsta v roce 2009 udret v kladných èíslech a pro rok 2010
schválit rozpoèet tak, e je mono do opravy MŠ vloit minimálnì
1,5 mil. Kè, bylo naše rozhodnutí, dle mého názoru, jediné správné, a to
prodlouit uzavøení MŠ a okamitì pøistoupit k výmìnì oken, které
byly v objektu opravdu v havarijním stavu.
(pokraèování na 2. stranì)

Podìkování

Tøíkrálová sbírka
2010
Váení obèané,
letos probìhla v našem regionu ji jedenáctá
tøíkrálová sbírka, celostátnì se jednalo o jubilejní,
desátou. Chtìl bych Vám podìkovat za všechny
pøíspìvky, které jste vìnovali na tuto sbírku. Dìkuji také všem koledníkùm, kteøí jako kadoroènì
nachodili mnoho kilometrù po Hanušovicích,
Hynèicích, Potùèníku, Vysokých ibøidovicích,
lebu, horních Hanušovicích. Výsledek letošní
sbírky v Hanušovicích a okolí èiní 45 032,- Kè.
Za tøíkrálové koledníky, František Felner

Vyuití prostøedkù ze sbírky 2009

Základní škola a Mateøská škola spolu s mìstem Hanušovice Vás
zvou na 12. 2. 2010 od 16.00 hod. na parkovišti vedle školní jídelny
na

Masopustní rej
Obèerstvení zajištìno. Nezapomeòte masky s sebou, protoe bude
soutì o nejlepší masku a jiné soutìe.
Srdeènì zvou poøadatelé.

Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2009 v šumperském dìkanátu byl 583 308,50 Kè. Pro místní Charitu,
tedy šumperskou, byl urèen podíl 338 319,- Kè. Tyto
prostøedky byly rozdìleny takto:
• 63 319,- Kè: na rozšíøení a obnovu sortimentu, pùjèovny rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek - polohovací postele, stolky,
matrace, invalidní vozíky, chodíka, WC
idle, antidekubitní matrace, francouzské
hole apod.;
• 15 000,- Kè: pro Poradnu pro eny a dívky v Šumperku - podpora neziskové organizace;
• 20 000,- Kè: na pøímou pomoc, která slouí
lidem v nenadálé nebo naopak dlouhodobé
nouzi;
• 240 000,- Kè: na poøízení nového automobilu pro peèovatelskou slubu - zajištìní dostupnosti péèe uivatelùm slueb.
Všem dárcùm patøí za jejich pøízeò, štìdrost a
podporu charitní sluby velký dík.
-chš

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
81. jednání – 28. 12. 2009
- projednala usnesení Okresního soudu v Šumperku o èásteèném výmazu zástavního práva spoleènosti ZKL, a. s. Brno
na majetek z privatizace VLT, a. s. Brno
- na základì pøedloených ádostí rozhodla tajným hlasováním o poøadí adatelù o volný byt na ul. Hlavní
- projednala ádost o finanèní podporu Armády spásy
Šumperk
- schválila rozpoètovou zmìnu è. 6, tak jak byla pøedloena
vedoucí úèetní.
- schválila opatøení dle vyhlášky è. 410/2009 Sb. – o úèetnictví ZŠ
- vzala na vìdomí úpravu ceníku za pronájem školní jídelny
- schválila sponzorský dar Pivovaru Holba, a. s. ZŠ

82. jednání – 11. 1. 2010
- na základì pøedloených nabídek vybrala jako dodavatele pro výmìnu oken MŠ spoleènost STAVREL, v. o. s.

- vzala na vìdomí stanovisko energetického auditora a jím
navrená doporuèení pro stavbu „Energetické úspory MŠ Hanušovice“
- vzala na vìdomí dotazník Agentury pro sociální zaèleòování v romských lokalitách s tím, e mìsto Hanušovice nebude usilovat o zaøazení lokalit na teritoriu mìsta do programu
podpory Agentury
- schválila na základì doporuèení odd. P pronájem pozemkù pè. 1553 a 1554 v kú. Hanušovice
- schválila ádost spoleènosti STAVREL, v. o. s. o prominutí poplatkù ze vstupného na kulturní akce poøádané v DK
Hanušovice v roce 2010
- doporuèila ZM ke schválení smìnu pozemkù 747/7 a
748/2 v kú. Hanušovice
- schválila odpis dluhu z úèetní evidence H. O., s. r. o.
- schválila návrh H. O., s. r. o. na sníení nájemného
- vzala na vìdomí výsledek Tøíkrálové sbírky v Hanušovicích, vybraná èástka èinila 45 032,- Kè
- povìøila starostu mìsta a jednatelku H. O., s. r. o. zahájením jednání s potencionálními zájemci o koupi kotelen z majetku mìsta Hanušovice.

Proè má únor 28, popøípadì 29 dní
Pøestupný rok má 366 dní narozdíl od bìného kalendáøního roku, který má 365 dní. Tato nutnost vznikla, protoe rok trvá pøesnì
365,24219 dne. Tím, e udìláme kadý ètvrtý kalendáøní rok pøestupný a pøidáme tedy jeden den na ètyøi roky, docílíme prùmìrné
délky roku na 365,25 dní. Bohuel ani to není dostateènì pøesné a za tisíc let dojde k posunu kalendáøe o 7,81 dní. Øešením je, e nìkteré roky, které by pøestupné být mìly, pøestupné nebudou. Konkrétnì jsou to ty roky, které jsou dìlitelné èíslem 400. To je náš souèasný gregoriánský kalendáø (podle papee Øehoøe XIII.). Tím se docílí chyby jen 1 den za 2620 let, co u my øešit nemusíme.
Proè tedy máme pøestupný rok, jsme si vysvìtlili, ale nevíme, proè se tak dìje zrovna v mìsíci únoru .
Vysvìtlení bylo citováno v „Historických rozhledech“, které bylo jako pouèení pro tehdejší mláde vydáno v roce 1898 èeským
knihkupcem Emilem Šolcem.
Nue, slyšte!
Julius Caesar (100 – 44 pø. n. l.), slavný øímský císaø a vojevùdce, ustanovil, aby obèanský rok èítal 365 dní. V jeho dobì zaèínal
rok mìsícem bøeznem, a tím pádem byl únor mìsícem posledním s 28 dny.
Pape Øehoø XIII. pak znovu upravil kalendáø roku 1582 . Pøitom uznal i potøebu, aby kadý ètvrtý rok byl pøestupným, ponìvad
by èasem nastala velká neshoda s roèními obdobími a dìním v pøírodì. Pozdìji naøídil tý pape, aby obèanský rok zaèínal vdy
1. ledna a konèil 31. prosincem. Dodnes existuje ve vatikánském muzeu pùvodní papeský dokument, ve kterém je v pøekladu z latiny
napsáno: „My chceme a porouèíme, aby ve všech jednacích listinách, kontraktech atd. od nynìjška nový rok poèítán byl od prvého
dne mìsíce ledna poèínaje a konèil 31. dnem prosince.“
A mìsíci únoru tak zbyla jeho døívìjší èest mít 28, popø. 29 dní.
-hp

Váení spoluobèané!

• 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

(dokonèení z 1. strany)
Jak vidíte, toto se beze zbytku podaøilo a
Mateøská škola v Hanušovicích bude moci
být koncem února otevøena.
Pøi této pøíleitosti bych rád
podìkoval všem zainteresovaným,
hlavnì pak vedení spoleènosti
STAVREL za opravdu profesionální
pøístup k øešení vzniklé situace a
kvalitnì odvedenou práci v tak krátkém
termínu realizace stavby.
starosta Petr Malcharczik

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
Podìkování školní druiny II. oddìlení pøi ZŠ A MŠ Hanušovice
Ráda bych podìkovala panu Janu Dvoøákovi, tatínkovi naší ákynì Šárky Dvoøákové 1. A tøídy, který dìtem do druinky na Vánoce vyrobil krásné divadélko. Dìti mìly z dárku pod stromeèkem velkou radost.
Za II. oddìlení ŠD, Jana Winklerová

Exkurze ákù do Ondøejovické strojírny
V rámci realizace projektu: „Aktivní motivace ákù základních škol = jistota pro budoucnost øemesel“, ke kterému se naše škola pøipojila v loòském roce,
se zúèastnili zájemci z 8. a 9. tøíd exkurze do Ondøejovické strojírny, spol. s r.
o., Zlaté Hory–Ondøejovice, aby se seznámili s øemeslnými obory a studijními
technickými obory pøímo v praxi v ryze èeské prosperující firmì.

Podnik byl zaloen v roce 1992 s kontinuitou strojírenské výroby od roku 1899. Jeho moto je: „VŠECHNO ÚSILÍ VE FIRMÌ
MUSÍ VDY SMÌØOVAT K USPOKOJENÍ OPRÁVNÌNÝCH POADAVKÙ ZÁKAZNÍKA.“
Firma se specializuje na zakázkovou výrobu tlakových zaøízení podle èeských a zahranièních standardù, kotlárenské výrobky, transportní zaøízení a
ocelové konstrukce i nerezová zaøízení. S touto specializovanou výrobou bylo
zapoèato v roce 1964 a do dnešní doby firma vyrobila více ne 1 800 ks tlakových nádob rùzného konstrukèního, materiálového a objemového provedení.
Pùsobí v nìkolika oblastech prùmyslu: chemický, petrochemický, energetický, potravináøský, farmaceutický, vodohospodáøský a hutní.
Dne 11. listopadu 2009 byla spoleènost Ondøejovická strojírna spol. s r.o. ocenìna v Národní cenì kvality 2009, model
START jako “Úspìšná firma”. Pøedání ceny probìhlo ve Španìlském sále Praského hradu za úèasti nejvyšších pøedstavitelù vlády ÈR a øady dalších významných osobností.
Z historie:
Závod vznikl v roce 1899 pod firmou Hassmann a syn a od
prvopoèátku zde byla zavedena strojírenská výroba, která byla zamìøena na
produkci kamenických strojù.
V roce 1912 byl závod pøipojen k podniku se sídlem v Bilsku. Struktura
výroby byla rozšíøena o výrobu strojù na opracování døeva, zaøízení pro lihovary, ruèní èerpadla a turbín vodních elektráren.
V roce 1949 pøevzal závod n. p. Ostroj Opava a dochází k postupné zmìnì
výrobního programu. Závod vyrábìl drobné dùlní stroje a souèásti celkù pro
dùlní mechanizaci, jako napø. hydraulické stojky a transportéry.
V roce 1961 se stal závod souèástí Moravských chemických závodù Ostrava a zaèíná vyrábìt široký sortiment výrobkù pro chemický prùmysl a tlakové nádoby. Charakter výroby se zmìnil z malosériové na kusovou s
vyššími nároky na kvalifikovanost technických a dìlnických profesí.
V rámci velké privatizace byl závod prodán Ondøejovické strojírnì, spol.
s r. o. Spoleènost je oprávnìna k výrobì vyhrazených technických zaøízení
pro jadernou energetiku. Je rovnì monopolním výrobcem bezucpávkových èerpadel (typ Forman), urèených pro agresivní media.
V souèasnosti jsou zde vytvoøeny technologické, kvalifikaèní a výrobní podmínky pro zvládnutí výroby nároèných výrobkù a zaøízení.
Závìrem:
Absolvovaná exkurze pøiblíila ákùm jednotlivá øemesla a také konkrétní
profese. Zvýšila jejich zájem o studium øemesel. áci se seznámili s pracovním
prostøedím firmy, mìli monost vidìt specifikum profese na vlastní oèi. Zároveò je
zaujal zajímavý výklad øeditele strojírny. Zhlédnuté video dìtem pøiblíilo výrobní
proces i historii podniku. Zamìstnanci firmy ukázali dìtem stroje a zaøízení
dosahující vysoké kvality, zhotovené výrobky a pøedali jim vlastní zkušenosti
z pracovní èinnosti.
Vladimíra ídková, vedoucí exkurze

Douèím a vysvìtlím MATEMATIKU jakékoli úrovnì.
RNDr. Jarmila Olbortová, Jindøichov 72, Tel.: 605 720 992
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Autoškola
Novotný Pøemysl
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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Nakládání s odpady v Hanušovicích v roce 2009
V loòském roce došlo v souvislosti z nakládání s odpady k nìkolika zmìnám. Pøibyly nám další barevné kontejnery na tøídìný odpad a zahájili jsme sbìr baterií, drobných el. spotøebièù a svítidel pøímo v budovì MìÚ Hanušovice. V letošním roce dojde k rozšíøení sítì kontejnerù na tøídìný odpad, a to díky zvýšenému zájmu o tøídìní v našem mìstì. Jak jsem ji konstatoval zájem o tøídìní
odpadu vzrostl, ale stále se potýkáme s tím, e v kontejnerech nacházíme vlastnì cokoliv. Bohuel takto zneèištìný odpad lze u jenom velice nároènì vytøídit a skonèí na skládce komunálního odpadu. V tìchto pøípadech nedostaneme pøíspìvek za tøídìní odpadu,
ale musíme z vlastní prostøedkù za tento odpad zaplatit. Veškeré informace k tøídìní odpadu naleznete na našich internetových stránkách a v Hanušovických novinách.
Pro informaci, jak si vedeme pøi nakládání s odpady, si mùete prohlédnou pøiloenou tabulku.
Komodita
Komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Plasty
Pneumatiky
Oleje a tuky
Barvy
Baterie a akumulátory
Vyøazená el. zaøízení
Papírové a lepenkové obaly
Kompozitní obaly
Sklenìné obaly

2008 v tunách
775,44
61,18
19,085
0,7
0,11
0,72
3,437
1,69
28,781
0,14
38,05

2009 v tunách
791,5
38,74
18,8
0,26
0,25
1,39
0,574
4,15
40,715
1,229
46,895

Rozdíl v tunách
+ 16,6
- 23,06
- 0,285
- 0,44
+ 1,14
+ 0,67
- 2,863
+ 2,46
+ 11,934
+ 1,089
+ 8,845

František Ambroz, Mìstský úøad Hanušovice

Další medaile Hanušováèku ze
zimního ètyøboje
Sportovní krouek actva SPV Hanušováèku mìl
v mìsíci lednu, díky spolupráci se sdrueními Pardubického kraje, ji tøetí rok zastoupení v regionální
soutìi v zimním ètyøboji actva v Pardubicích. Výprava nebyla kvùli nemocem pøíliš poèetná, ale ani
tentokrát se nevrátila bez medaile. Ji pravidelný
„sbìratel“ bronzových medailí na této soutìi Dan
Novák mìl tentokrát hodnì smùly a v kategorii mladších ákù získal neoblíbené 4. místo, kdy od všech
medailí ho dìlilo opravdu trošku štìstí. Ale s prázdnou domù nepøijel. Získal tøetí místo ve vloené soutìi ve skoku pøes švihadlo. Tentokrát ho nahradila na
stupních vítìzù ve ètyøboji Blanka Podvolecká, která
po loòském sedmém místì získala za 2. místo v kategorii mladších ákyò støíbrnou medaili. Prvních šest
soutìících z kadé kategorie se pravidelnì kvalifikuje do krajského kola, take i naši dva úspìšní reprezentanti se v mìsíci únoru opìt pokusí pøipravit
domácí soutìící o nìjakou z medailí.
-pod
Nejbliší plánované sportovní akce Sportovního
klubu Hanušovice a SPV Hanušováèku:
únor – závod v bìhu na lyích actva, turistika
na bìkách pro dìti a dospìlé
bøezen, duben – volejbalové turnaj dvojic
14. 3. 2010 (nedìle) florbalové turnaje actva,
dorostu a dospìlých
Propozice a informace na:
www.hanusovice.info, plakátech a mailech
skhanusovice@seznam.cz a
hanusovacek@seznam.cz.
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Pozvánka na pøehlídku amatérského
divadla „ŠOKÁÈEK 2010“
Setkání ochotnických divadel, které ji tradiènì poøádá Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, o. s. a jeho pøátelé, se uskuteèní
v Kulturním domì ve Starém Mìstì ve dnech 19. 2. – 21. 2. 2010.
Slavnostní zahájení probìhne v pátek 19. února v 19 hodin.
K pøítomným divákùm, hercùm a poøadatelùm promluví starosta mìsta a uvede první pøedstavení, drama H. Ibsena „Heda Tesman–Gabler“, ve kterém spojily své síly domácí soubor ŠOK a
OSDO Ústí nad Orlicí.
V sobotu 20. února zaèínáme v 9:00 hod. blokem pohádek
z „domácí dílny“. Nejprve pøivítáme na jevišti Dìtský divadelní
soubor Slùòata ze Starého Mìsta s parodií na pohádku bratøí
Grimmù „Perníková chaloupka“ a dopolední program uzavøe
pohádkový pøíbìh podle knihy A. de Saint-Exupéryho „Za
hvìzdou Malého prince“. Toto pøedstavení jste ji mìli monost
shlédnout v loòském roce spolu s vystoupením taneèního
krouku z Jindøichova. Od 14:00 hod. Vás bude bavit „legendární“
soubor Amadis z Brna. Na letošní pøehlídkové klání si pøipravil romantickou tragikomedii „A co láska“. Zastoupen bude i ánr hudební, v 16:00 hod. pøivítáme na jevišti pøátele z divadelního
souboru Václav, o. s. z Václavova s lidovou operetou K. Hašlera
„Podskalák“.
V nedìli zaèneme v 10:30 hod. klasickou výpravnou pohádkou „O Popelce“ v podání divadelního souboru Vicena
z Ústí nad Orlicí. Závìr divadelního maratónu bude patøit
loòskému vítìzi naší pøehlídky DS Jirásek - skupina TEMNO z Týništì nad Orlicí s autorskou hrou z prostøedí bezdomovcù „Vrány“, zaèátek ve 14:00 hod.
Stejnì jako v minulých letech bude pøipravena teplá a studená
kuchynì, kvasnicové pivo, punè... Vstupné na jednotlivá pøedstavení je 30 Kè, na celou pøehlídku 100 Kè. Vstupenky budou k dispozici v pøedplatném od 1. února v Turistickém informaèním
centru ve Starém Mìstì a v Mìstské knihovnì Hanušovice.
Dobrou zábavu pøeje a na Vaši úèast se tìší
DS ŠOK o.s. Staré Mìsto

podatelna@mu-hanusovice.cz
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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.

Lyaøské desatero
Lyaøská sezona je v plném proudu a tak je nasnadì pøipomenout si pravidla, která zaèala platit 1. ledna letošního roku. Jde o desatero, které musí lyaøi a snowboardisté na sjezdovkách a bìeckých tratích dodrovat.
Takzvané lyaøské desatero vydala Mezinárodní lyaøská federace (FIS) a je souèástí normy spadající pod novelu zákona o nìkterých podmínkách podnikání a výkonu èinností v oblasti cestovního ruchu. Za jeho porušení sice nelze udìlit pokutu, ten, kdo ho
však poruší, mùe být ze svahu vykázán, popø. mu mùe být odebrán skipas. Podle názoru odboru legislativnì-právního ministerstva pro místní rozvoj se norma stala souèástí právního pøedpisu. Pokuta není vymahatelná, ale v souvislosti s monou náhradou
škody je vymahatelná v civilnì-právním i trestnì-právním øízení.
Desatero pravidel pro lyaøe a snowboadisty:
1. Ohled na ostatní lyaøe:
Musí se neustále chovat tak, aby neohrooval nebo nepoškozoval nìkoho jiného.
2. Zvládnutí rychlosti a zpùsobu jízdy:
Musí jezdit s pøimìøeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svùj zpùsob jízdy musí
pøizpùsobit svému umìní, terénním, snìhovým a povìtrnostním pomìrùm, jako i hustotì provozu.
3. Volba jízdní stopy:
Kadý pøijídìjící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrooval lyaøe jedoucího pøed ním.
4. Pøedjídìní:
Pøedjídìt se mùe seshora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vdy jen s odstupem, který poskytne pøedjídìnému lyaøi
èi snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
5. Vjídìní a rozjídìní:
Kadý, kdo chce vjet do sjezdové tratì nebo se chce po zastavení opìt rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolù a pøesvìdèit se,
e to mùe uèinit bez nebezpeèí pro sebe a pro ostatní.
6. Zastavení:
Musí se vyhýbat tomu, aby se zbyteènì zdroval na úzkých nebo nepøehledných místech sjezdové tratì. Ten, který upadl, musí
takové místo uvolnit co nejrychleji.
7. Stoupání a sestup:
Ten, který stoupá nebo sestupuje pìšky, musí pouívat okraj sjezdové tratì.
8. Respektování znaèek:
Musí respektovat znaèení a signalizaci.
9. Chování pøi úrazech:
Pøi úrazech je kadý povinen poskytnout první pomoc.
10. Povinnost prokázání se:
Kadý, a svìdek, nebo úèastník, a odpovìdný, nebo ne, je povinen v pøípadì úrazu prokázat své osobní údaje.
-hp
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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 únoru 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Irena Okuliarová, Ludmila
Talašová, Lieselotte Havelková,
Milena Hájková, Jana Láholová
a Vìra Poláchová, pánové
Ladislav Skácel, Jiøí Fiala,
Jaroslav Komárek, Vlastimil
Jandrt, Tomáš Zacpálek a Ján
Hangurbado.

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

Podìkování
Krásná vánoèní atmosféra byla
vytvoøena 16. prosince na ji
kadoroèní besídce v DPS Hanušovice. Bez ohledu na to, e venku
mrzlo a praštìlo, babièky a dìdeèky u srdce zahøálo pìkné vystoupení ákù ZŠ Hanušovice pod
vedením paní uèitelky ídkové.
Pøítomen byl té pan starosta Malcharczik a paní Sedlmayerová.
Touto cestou my, obyvatelé DPS
spoleènì s paní peèovatelkou Jitkou Odstrèilovou, chceme za vše
podìkovat a popøát všem pevné
zdraví a mnoho úspìchù v roce
2010.
ààà

Podìkování
Chtìla bych srdeènì podìkovat Sboru dobrovolných hasièù Hanušovice, Zahrádkáøskému svazu Hanušovice a DK Hanušovice za nemalý finanèní dar mateøské škole,
který nám byl pøedán z výtìku akce „Dìtský karneval“, poøádáne 22. 11. 2009 v DK.
Tento pøíspìvek bude vyuit ve prospìch tìch nejmenších. Jsem ráda, e i v dnešní
uspìchané dobì se najdou lidé, kteøí mají snahu pomoci druhým i za cenu obìtování
vlastního volného èasu.
Ještì jednou mnohokrát dìkujeme!
Za MŠ Hanušovice, P. Sedlaèíková

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc prosinec 2009
Na poèátku mìsíce jsme oslavili Ondrùv svátek a Matìjovy narozeniny, blahopøejeme. Jednu schùzku jsme vyplnili generálním úklidem klubovny a jejím vánoèním
vyzdobením. Bìhem mìsíce jsme odvezli na opravu klubovou vitrínku a tìsnì pøed
Vánoci jsme ji nainstalovali zpìt.
V úterý 15. 12. jsme podle vontských tradic konali Veèer svìtel (v originále pøipadne oslava na 17. prosinec, ale my jsme ji z organizaèních dùvodù konali ji dva dny
pøedem). Kvùli zimì a èasové tísni jsme ale nakonec museli zkrátit závìr.
Letošní vánoèní besídku jsem chtìl vylepšit o pátrací hru ve mìstì - hráèi však nakonec tajného kurýra nenašli, protoe si krátce pøed akcí pøivodil nehodu, naštìstí se
mu nestalo nic váného. Na samotné besídce byla legraci pøi soutìích, po nìkolika
písnièkách pøi kytaøe schùzka vyvrcholila vánoèní nadílkou.
Bìhem vánoèních prázdnin jsme i letos uskuteènili Hrmesva (hry mezi svátky) od
pondìlí 28. do støedy 30. 12. V pondìlí probìhly hry s blechami z PVC, vyhrál Matìj
Vyroubal. Odpoledne následovaly hry venku (Didok, Boj o kruhy), do kterých se zapojilo i nìkolik místních chlapcù, neèlenù. V úterý dopoledne jsme poøádali turnaj ve
šprtci, vyhrál opìt Matìj Vyroubal. Odpoledne hráli klubáci hry venku (Na stráce,
Boj u stromu), pozdìji se na sídlišti uskuteènil Boj o papírové ivoty. Ve støedu se dopoledne v klubovnì odehrál Boj o ostrovy - zde zvítìzil Honza Donoval. Venku napadlo trochu snìhu, tak jsme si odpoledne zahráli pozemní hokej, Eskymáckou
honièku a koulovaèku, zcela na závìr v hernì u svatého Josefa velký stolní fotbal.
V celkovém mìsíèním bodování zvítìzil Matìj Vyroubal, blahopøejeme. Naše
Duha, Dìti slunce nebilancuje èinnost za kalendáøní rok, nýbr za školní rok. Nicménì dìkujeme všem našim spolupracovníkùm a pøíznivcùm za celoroèní podporu a pøejeme úspìšný nový rok a ocelové zdravíèko. Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínka

Vzpomínáme

„Nejmilejší maminka na svìtì zemøela,
kdy víèka Tvá navdy se zavøela.
Pro nás jsi pracovala, pro nás jsi ila,
Za vše Ti dìkujeme, hodná jsi byla.“

“Kdo znal,
ten vzpomene,
kdo mìl rád,
nikdy nezapomene."

Dne 8. února 2010 si pøipomeneme
12. smutné výroèí úmrtí naší maminky a babièky

Dne 4. 2. 2010 vzpomeneme
2. smutného úmrtí

paní Vìry Pavelkové.

paní Marie Sklenáøové.

Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Nikdy nezapomenou dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì zavítáme do Francie a projdeme se historií nejznámìjší a zároveò nejstarší dochované stavby v zemi postavené Øímany.
Pont du Gard je vlastnì akvadukt, tedy most, po kterém je veden vodovod. Pøes øeku Gard ho postavili Øímané jako uitkovou stavbu, aby mohli zásobit èerstvou vodou mìsto Nimes,
nedaleko Avignonu. Je vysoký 49 metrù, dlouhý 175 metrù a byl
souèástí systému kanálù, vodovodù a mostù, který na vzdálenost 48 km mezi zmiòovaným mìstem a pramenem dopravoval
vodu. Dodnes èitelný nápis poukazuje na to, e vodní most byl
postaven za øímského vojevùdce a prokonzula Agrippy, zetì císaøe Augusty ji v roce 19 pøed Kristem. Nutno podotknout, e
nìkteøí archeologové tento rok zpochybòují a tvrdí, e stavba je
o 100 a 150 let mladší. I tak je to na tehdejší dobu unikátní stavba. Sestává se ze tøí arkád (oblouky se sloupy), umístìných nad
sebou. Dolní øadu tvoøí šest arkád, prostøední jedenáct a horní,
pøímo pod kanálem, pìtatøicet arkád. Kamenné bloky se kladly
na sebe bez úpravy a hrubé, stranou vyènívající kusy kamenù
byly pouívány pro upevnìní døevìných lešení. Úlomky kamenù
pùsobí trochu nemístnì a budí dojem, e stavba není dokonèena. Byly však pravdìpodobnì podstatné pro údrbu komplexu.
Akvadukt sám mìl spád 1:3000, celkový spád mezi pramenem a
pøívodem do mìsta je pouhých 17 metrù. Dnes je a s podivem,
jak mohli tehdejší stavitelé bez jakýchkoliv mìøících pøístrojù zajistit, aby voda na témìø 50 kilometrech tekla stále od pramene

k nádrím. Na konci akvaduktu v mìstì Nimes, je ještì dnes poøád vidìt dobøe zachovalé castellum divisorrium, okrouhlá nádr
o prùmìru asi šesti metrù. Do této nádre tekla voda pøivádìná
akvaduktem a byla dále rozvádìna pìti zdvojenými potrubími.
Dostatek vody v tehdejší dobì jistì pøispìl k civilizaci obyvatel a
ke zvýšení hygieny. Voda toti slouila hlavnì k napájení veøejných lázní, obecních studní a za poplatek i k zásobování soukromých domù. Tøi otvory ve dnì nádre pak patrnì slouily
k vypouštìní usazenin.
K velkému pøekvapení dnešních statikù se nedávno zjistilo, e
most nese jen jedna ze šesti spodních arkád. Divný je té i fakt,
e Pont du Gard se neklene pøes øeku v pravém úhlu, nýbr je lehce zakøiven proti toku vody.
A na závìr jednu zajímavost. V 1. století po Kristu byl nejvyšším dozorèím úøedníkem øímského vodního zásobování mu
jménem Frontinus. Byl autorem technické pøíruèky, která se zabývala matematickými detaily výpoètu rozmìrù akvaduktù a vodního potrubí. Psal v ní také o krádeích vody, o vlastnících pùdy,
kteøí pøerušovali zásobování vodou a tu odklánìli na svá pole a
tím je zavlaovali. Podle pøíruèky byl-li takový vlastník chycen,
byla mu uloena buï penìitá pokuta, nebo mu byl za trest dokonce i vyvlastnìn pozemek.

TOULKY PO OKOLÍ

okrasné zahrady v romantický pøírodnì krajináøský park. Kolem roku 1817 vypracoval erotínský vrchní zahradník Karel
Marx plány na pøemìnu okrasné zahrady, kde naplánoval pøed
jiním prùèelím vysázet ovocný sad, oddìlený od okrasné zahrady vodním pøíkopem s èetnými mùstky. Jeho zbytky jsou zde
patrny dodnes. A tak se zde kromì záhonù pro pìstování zeleniny a domku pro zahradníka nacházela té oranérie slouící
k pìstování pomeranèù a rovnì skleník pro pìstování ananasu.
Kromì tìchto chutných plodù zde chtìl Marx pìstovat také fíky,
broskve a melouny. Zmiòuje se o tom i topograf G. Wolny roku
1839 a zmiòuje se i o dalších tropických rostlinách pìstovaných
ve zdejších sklenících. O výrazném uitkovém poslání zámeckých skleníkù svìdèí také dochovaná unikátní sušárna ovoce
v oranérii, kde bylo exotické i domácí ovoce sušeno a odtud dodáváno na stùl zámeckého panstva. Ve druhé polovinì 19. století
byly okrasné partie bludovského zámeckého parku rozšíøeny o
další ovocný sad a na východní stranì i o veøejnosti pøístupnou
èást nazývanou „gryngle“, zbytek listnatého lesa s potùèkem,
skalkami a lavièkami.
V dobì 2. svìtové války zámecký park utrpìl znaèné škody a
také v posledních padesáti letech byl nìkterými nevhodnými zásahy, mimo jiné i stavbou betonového pódia pro zemìdìlské výstavy, znaènì znehodnocen.
-hpm

Po obci Bludov jsme se ji nìkolikrát toulali, povídali jsme o
místním zámku i o léèebných lázních. Dnes bude øeè o bývalé
zámecké zahradì.
První zmínka o existenci okrasné zahrady u bludovského
zámku pochází z roku 1710. Tehdy novì zbarokizovaný zámek
od Liechtensteinù koupil hrabì Jan Jáchym ze erotína, zakladatel jedineèné zahrady u zámku ve Velkých Losinách. Nejvìtší
rozkvìt zahrady ale pøišel a za vlády Josefa Karla ze erotína,
prezidenta moravského apelaèního soudu a nejvyššího komoøího Markrabství moravského. Jako vysoký zemský úøedník musel dbát na reprezentaci a právì barokní zahrada byla v té dobì
nepostradatelnou souèástí šlechtických sídel. Pøed hlavním prùèelím zámku tak vznikl zahradní parter, tvoøený ornamenty ze
støíhaných stále zelených rostlin, pøipomínající výšivku. Na
jiní stranì této zahrady mìla být u tehdy oranérie pro pìstování exotických rostlin.
Pravidelná zahrada však ji na pøelomu 18. a 19. století pøestala vyhovovat soudobým módním trendùm v architektuøe zahrad, a proto v souvislosti s rozsáhlejšími klasicistními
úpravami zámeckého areálu došlo také k pøemìnì a rozšíøení

-hp

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

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ. Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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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
Nedaleko Hanušovic, na náhorní rovinì mezi obcemi Hynèice, Potùèník a Rejchartice, bývala dnes ji zapomenutá osada Štolnava (pozdìji Prameny), která nebyla nijak bezvýznamná, o èem napø. svìdèí i fakt, e zde byla i sbìrna poštovních zásilek, tzv. poštovna.
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