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

Velikonoèní
pomlázka a øíkadla
Velikonoce, nejvýznamnìjší køesanský svátek, patøí
mezi tzv. pohyblivé svátky. Slaví se po prvním úplòku po
jarní rovnodennosti a jsou pøipomínkou ukøiování
Jeíše Krista, oslavou jeho vzkøíšení z mrtvých a symbolem pro vìøící vìèného ivota. Jsou té symbolem jara a
nového ivota.
Zajímavé je, e datum Velikonoc bylo urèeno a
roku 325 na 1. nikajském koncilu.
První zmínka o velikonoèní pomlázce pochází
z písemných vzpomínek praského kazatele Konráda Waldhausera, ijícího ve 14. století, kdy popisuje,
jak se mladí v pondìlí a v úterý velikonoèní šlehají
metlami a „tepají“ rukou. Po staletí se tento zvyk
upravil a do dnešní podoby. Mui a chlapci (nìkde i
dìvèata) chodí po domech ve svém okolí a šlehají
dívky a eny (chlapce) pomlázkami, dynovaèkami,
mrskaèkami, šlehaèkami, binovaèkami a tatary. Pøi
tom by mìli pronášet øíkadla. Bohuel je v poslední
dobì vìtšinou neumí, a tak vám jich nìkolik pøipomenu:
Koleda
Panímámo zlatièká, darujte nám vajíèka.
Nedáte-li vajíèka, uteèe vám slepièka
do horního rybníèka a z rybníèka do loue,
kdo ji odtud pomùe? Slepièka kdák, máte mi ho dát!

ZLATÝ ERB
soutì o nejlepší webové stránky a elektronické sluby
mìst a obcí
Osobní záštitu nad soutìí pøevzal Jaroslav Chýlek, námìstek ministra vnitra pro informatiku. Nad cenou o nejlepší elektronickou slubu
pøevzal osobní záštitu prezident Nejvyššího kontrolního úøadu František
Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ÈR. Soutì je poøádána pod záštitou
Asociace krajù Èeské republiky, ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj, sdruením Èeský zavináè, Svazem mìst a obcí ÈR,
portálem Mìsta a obce online a konferencí ISSS.
Cílem soutìe je podpoøit modernizaci místní a regionální veøejné
správy prostøednictvím rozvoje informaèních slueb poskytovaných
obèanùm i specifickým skupinám uivatelù s vyuitím internetu a
ostatních elektronických médií, a pøispìt tak k rozvoji kvality ivota ve
mìstech, obcích a krajích Èeské republiky.
Zlatý erb byl ocenìn jako finalista svìtové soutìe Stockholm
Challenge Award.

Mìsto Hanušovice získalo 3. místo
v kategorii Nejlepší elektronická sluba
Olomouckého kraje pro r. 2010

(pokraèování na 2. stranì)

Dne 14. 4. 2010
se od 12,00 do 16,00 hod.
v budovì MŠ uskuteèní

ZÁPIS
DO MATEØSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2010 / 2011.
Je nutné s sebou pøinést:
rodný list dítìte, obèanský prùkaz,
kartièku zdravotní pojišovny dítìte.
Tìšíme se na Vás!
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2010

Ocenìní od námìstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka a
øeditele firmy Webhouse Jana Savického pøevzal starosta mìsta Petr
Malcharczik a webmaster Václav Jokl.
(pokraèování na 2. stranì)
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ZLATÝ ERB
soutì o nejlepší webové stránky a elektronické sluby
mìst a obcí
(dokonèení z 1. strany)

Elektronická sluba
webkamery a teplomìru
www.kamery.hanusovice.info
www.teplomer.hanusovice.info
Od konce roku 2007 je budován Prezentaèní
systém webkamery a teplomìru, který umoòuje
jednoduchou formou prezentaci on-line pohledu
na mìsto, zaznamenávání a archivaci statického
obrázku pohledu na støed mìsta, mìøení teplot se
záznamem kadou hodinu, poèítání minimálních, maximálních a prùmìrných hodnot za zvolené období a výstup v mnoha grafech. Oba
systémy jsou vzájemnì provázané a v dnešní
dobì fungují jako celek.
1. Systém webkamery
Webkamera nabízí on-line pohled na støed
mìsta a kadý den ve 12 hod. zaznamená a uloí
statický snímek. V jednoduchém formuláøi staèí
zadat jen datum a podívat se, jak bylo v Hanušovicích v daný den. Jeliko je ale webkamera databázovì propojena s teplomìrem a obrázky jsou
zaznamenávány od 1. 1. 2008, zobrazí se na
stránce nejen pohled na vybraný den, ale i na stejný den v roce 2010, 2009 a 2008. Dále je ke
kadému snímku uvedena maximální, minimální
a prùmìrná teplota pro daný den. V jednoduché a
pøehledné formì tak uivatel dostává informaci o
poèasí a teplotách v našem mìstì od roku 2008.

Velikonoèní pomlázka a øíkadla
(dokonèení z 1. strany)

Hody, hody
Hody, hody do provody, dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoò bílý,
slepièka vám snese jiný.
Za kamny v koutku, na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá, vajíèko se kolíbá,
proutek se zláme, slepièka z nìj spadne,
vajíèko se odkulí do strejdovy stodoly,
vajíèko køáp, slepièka kdák,
panímámo, máte mi ho dát!
Velikonoèní pro holky
Kropenatá slepièka snesla bílá vajíèka, obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce obdaruji, pentlièky si nastøíhám,
na pomlázku jim je dám.
Velikonoèní pro kluky
Upletl jsem pomlázku, je hezèí jak z obrázku,
všechny holky, co znám, navštívím a vymrskám,
ne mi dají vajíèko, vyplatím je malièko.
Za pomlázku a pìknou øíkanku jsou pak mui a chlapci odmìnìni malovaným vajíèkem, cukrovím, v poslední dobì bohuel stále více i alkoholem.
Na závìr vám všem za redakci Hanušovických novin pøeji pøíjemné
proití svátkù jara a po dlouhé zimì hodnì sluníèka a pìkného poèasí.
-hp
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2. Systém teplomìru
Teplomìr nabízí od 7. 12. 2007 aktuální teplotu formou èíselného i klasického formátu, dále
zaznamenané teploty kadou hodinu a monost
zvolit si libovolný rozsah období. V tomto rozsahu je vypoèítán a maximální a minimální teplota
s datem a èasem a prùmìrná teplota (denní, noèní
a celková). Volbou samostatných tlaèítek lze
rychle zobrazit teploty pro aktuální den, týden a
mìsíc. Systém teplomìru nabízí i pøehledné grafy
teplot aktuálního dne, za 30 a 60 dní zpìt a prùmìrnou mìsíèní teplotu s rozdìlením denních a
noèních teplot. Dále je moné nechat si zobrazit
graf pro libovolný den èi mìsíc.
Databáze teplomìru disponovala k 1. 3. 2010
19.259 záznamy namìøených teplot. Za toto mìøené období byl nejteplejší den 6. 9. 2009 s teplotou 33,8 °C a nejchladnìjší 27. 1. 2010 s -19,3 °C.
Pøímá návštìvnost tìchto stránek vykazuje
dlouhodobì pøes 65 % z celkové návštìvnosti
a pøes 72 %, kam jako první smìøuje návštìvník
z titulní strany. O významu vypovídá i oddìlená
samostatná indexace hlavního èeského vyhledávácího portálu Seznam.cz, ale hlavnì pak samostatná indexace a pøímý odkaz na nejvìtším
svìtovém vyhledávácím portálu Google. Na tyto
stránky je nasmìrováno 148 pøímých odkazù na
jiných webech.
-vj

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2010

Svoz komunálního a
separovaného odpadu
V poslední dobì se zvýšil poèet stíností na nevyvezené popelnice s komunálním
odpadem a kontejnery se separovaným
odpadem. Bohuel bylo zjištìno, e nejvìtší problémy jsou na sídlišti Na Holbì,
ulice Zahradní a ulice Sportovní. Po výtkách vznesených na svozové firmy bylo
jimi odpovìzeno, e není problém pouze
v nich, ale také ze strany obèanù, a to v nevhodnì zaparkovaných vozidlech a
v menší míøe v nádobách, které jsou buïto
poškozeny nebo nestandardního tvaru.Abychom pøedešli dalším problémùm
dovoluji si Vás poádat, abyste vìnovali
vìtší pozornost parkování vozidel na
uších komunikacích a pøípadné problémy s odvozem odpadu ihned oznámili na
Mìstském úøadu v Hanušovicích.
František Ambroz, MìÚ Hanušovice

Oznámení pro obèany mìsta
Mìsto Hanušovice ve spolupráci s firmou JK Morava Šumperk v rámci
zkvalitòování nakládání s odpady vytvoøilo v areálu Sbìrných surovin Hanušovice Sbìrné místo pro zpìtný odbìr elektrospotøebièù všech typù, baterií vèetnì
automobilních, záøivek a nebezpeèných odpadù pro obèany mìsta Hanušovice.
Pøedpokládaný termín otevøení je 3. 5. 2010. Provozní doba bude totoná
se sbìrnou surovin.
Další informace budou zveøejnìny na internetových stránkách mìsta, informaèní tabuli a u pracovníka sbìrných surovin.
František Ambroz

Vytvoøte si svùj handycard!
Slevový program Handy Card pro osoby se zdravotním postiením v ÈR.
Jste osobou se zdravotním postiením? Jste osobou se ZPS? Pobíráte ÈID - PID?
Peèujete o blízkou osobu se zdravotním postiením?
Program odstartoval v dubnu 2009.
Vše ostatní se dozvíte na webové stránce

www.handycard.cz.

Nábor mladých
fotbalistù
Všichni zájemci mohou pøijít do tìlocvièny ZŠ Hanušovice
kadé úterý v 15.45 hod.
Více informací na telefonním èísle 605 589 370 p. Petr Kadlec

• 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

Rozpis poradních dnù Centra
pro zdravotnì postiené
Olomouckého kraje
regionální pracovištì Šumperk
na rok 2010
Místo konání:
DK Hanušovice, Hlavní tøída,
zasedací místnost
Poradní den:
pátek od 16.30 do 18.00 hod.
èerven - 25. 6.,
záøí - 24. 9., prosinec - 17. 12.
V tyto poradní dny bude pøítomen
pracovník CZP Olomouckého kraje,
pracovištì Šumperk, poskytující
informace z oblasti sociálnì právní,
daòové i pracovnì právní problematiky
obèanù se zdravotním postiením
(konzultace k vybraným pomùckám
pro sluchovì a tìlesnì postiené
obèany - zesilovaèe, signalizátory,
vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace
k bezbariérovým stavbám dle vyhl.
398/2009 Sb.
Mojmír Jankù,
vedoucí CZP Ol. kraje Šumperk

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
Velký úspìch naší recitátorky
V okresním kole v recitaci, které se uskuteènilo ve ètvrtek 4. 3. 2010 v Šumperku, získala 3. místo Veronika Zatloukalová
ze tøídy 7. A. Úspìšná recitátorka postupuje do krajského kola, které se bude konat dne 16. 4. 2010 v ZUŠ v Olomouci.
Blahopøejeme a pøejeme hodnì zdaru v dalším soutìení. Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

DO-RE-MI
Ve ètvrtek 18. 3. 2010 probìhla v naší škole soutì ve zpìvu DO-RE-MI.
Soutìe se zúèastnilo 17 zpìváèkù za hojné úèasti rodièù a pøíbuzných. V porotì byla za uèitele paní uèitelka Jana Pitáková, za
áky Lukáš Sedlaèík a za rodièe paní Jitka Šolcová a paní Anna Temòáková. Celou soutì provázely paní uèitelka Mariana Felnerová a paní uèitelka Eva Kubíèková.
Soutì se vydaøila, dìti zpívaly a hrály velmi pìknì.
Nejlépe se umístili tito áci:
1. místo - Beáta Fluxová a Klára Sedlaèíková, obì z II. A
2. místo - Lucie Brostíková a Monika Merèáková z III. A
3. místo - Jakub Léhar, Klára Sedlaèíková a Monika Merèáková z III. A a Mikuláš Felner z I. B
Za všechny blahopøeje paní uèitelka Eva Kubíèková

Olympiáda v èeském jazyce
Po dlouhé dobì se koneènì také èeský jazyk doèkal úspìchu v soutìích poøádaných pro áky základních škol a odpovídajících
tøíd gymnázií. Dne 16. bøezna 2010 se ákynì 9.A tøídy Eliška Poláková umístila v okresním kole Olympiády v èeském jazyce na
2.místì a postupuje do krajského kola, které se uskuteèní v Olomouci ve støedu 5. kvìtna tohoto roku.
Do letošního kola soutìe se zapojilo celkem 36 studentù z 23 škol.
-zš

Váení rodièe,

v ÈR je rané identifikaci nadaných dìtí vìnována dosud malá
pozornost. Právì tento projekt napomáhá vìtší informovanosti
rodièovské i pedagogické veøejnosti a vytyèuje základy nové
formì výchovy a vzdìlávání mimoøádnì nadaných dìtí v našem
regionu.
Výstupem tohoto projektu bude otevøení tøídy pro mimoøádnì nadané dìti od záøí 2011 v MŠ Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1.
Pro Vaši orientaci uvádíme nejèastìjší projevy, které mohou
ukazovat na mimoøádné nadání u Vašeho dítìte; dle svìtoznámé
americké psycholoky Silvermanové, L. K. to jsou napø.:
- neobvyklá èilost ji v raném dìtství
- menší potøeba spánku
- dlouhé období koncentrace
- vysoká míra aktivity
- velmi brzo se usmívá, poznává blízké osoby
- intenzivní reakce na hluk, bolest, frustraci
- pokroèilý vývoj skrze vývojové mezníky
- neobyèejná pamì

- radost z uèení a rychlost uèení
- raný a rozsáhlý vývoj jazyka
- fascinace knihami
- zvídavost
- excelentní smysl pro humor
- abstraktní myšlení a schopnosti øešení problémù
- ivá pøedstavivost (napø. imaginární spoleèníci)
- citlivost a soucit
Pokud dítì vykazuje vìtšinu tìchto charakteristik, rodièe by
mìli s dítìtem navštívit psychologa v pedagogicko-psychologické poradnì a zjistit, zda jde o projevy mimoøádného nadání.
Kontaktní adresa.
Pedagogicko-psychologická poradna OK,
Husitská 12, Šumperk, tel. 583 215 279
MŠ Veselá škola Šumperk, Prievidzská 1, tel. 774 474 040
MìÚ Šumperk, odbor školství, kultury a vnìjších vztahù,
tel. 583 388 231

Oznámení o uzavøení ŠJ a MŠ pøes prázdninové období:
školní jídelna bude uzavøena 19. 7.-6. 8. 2010, mateøská škola bude uzavøena 19. 7.-13. 8. 2010.

Dùleité upozornìní
Nabízíme všem strávníkùm (dìti ZŠ, MŠ a dospìlí strávníci), aby vyuili naši nabídku nového stravovacího programuplatba stravného pøes bankovní úèet.
Strávník mùe vlastnit úèet u jakéhokoliv penìního ústavu. Více informací v kanceláøi vedoucí ŠJ Hanušovice. Provozní
doba ŠJ: Po-Pá od 5:30 hod. do 14:00 hod.
-at

Douèím a vysvìtlím MATEMATIKU jakékoli úrovnì.
RNDr. Jarmila Olbortová, Jindøichov 72, Tel.: 605 720 992
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Kam hlásit pálení klestí?
Pøi spalování hoølavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu, je tøeba dodrovat zejména tato
pravidla:
• Kadé pálení klestu je tøeba ohlásit na místnì pøíslušné operaèní a informaèní støedisko HZS Olomouckého
kraje.
• Pálení v okrese Šumperk volejte na KOPIS Olomouc na telefonní èíslo 950 770 152 nebo nahlaste prostøednictvím emailové adresy opis@olk.izscr.cz.
• Pálení v okrese Jeseník volejte na KOPIS Olomouc na telefonní èíslo 950 770 153 nebo nahlaste prostøednictvím emailové adresy opis@olk.izscr.cz.
• V ohlášení uveïte datum, místo a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejlépe mobilní telefon), a dále:
dbát pokynù operaèního dùstojníka hasièského záchranného sboru; pøi náhlém zhoršení poèasí – silném vìtru – je
nutné pálení pøerušit, oheò uhasit; místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejménì 1 metr, kde budou
odstranìny hoølavé materiály a na minerální pùdu; místo spalování je nutné zabezpeèit dostateèným mnostvím
hasebních látek; opustit místo pálení je moné a po úplném uhašení ohnì; místo pálení po dobu 5 dnù nebo do
vydatného deštì pravidelnì kontrolovat; pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být zataraseny;
spalování se mùe provádìt pouze v bezpeèné vzdálenosti od objektù; plošné vypalování porostù je zakázáno.
HZS Olomouckého kraje – územní odbor SEVER

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2010
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Fotopøíspìvky našich ètenáøù na zimní téma
Dìkujem všem, kteøí do redakce zaslali pìkné fotografie. Zima mezitím definitivnì skonèila - co takhle vyfotit pro zmìnu jaro?
Pochlubte se svými jarními snímky!
Své pøíspìvky opìt posílejte na podatelnu MìÚ Hanušovice nebo elektronicky na noviny@hanusovice.info.
Redakce
Zde Vám posílám pár fotek z letošní zimy, z horního konce
Hanušovic. Snìhu zas tolik nebylo, ale poprvé zde kluzištì stálo!
(Ten pes není hlídací ale vítací).
To vše, zdravím M. Trnka.

Dobrý den,
reaguji na èlánek uveøejnìný v bøeznových HN. A zasílám dvì fotky s naším
pejskem Nefertiti Redweed.
S pozdravem,
Pavel Svoboda.

Ještì poslední kousek slepé koleje a je to! foto: Petr Fiedler
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Jako z pohádek Josefa Lady, foto: Marcela Fiedlerová st.
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SPV Hanušováèek
Závod v bìhu na lyích actva
SPV Hanušováèek poøádá ji od roku 2005 závody v bìhu na
lyích actva. V letošním roce se jeden ze závodù uskuteènil
opìt na totoné trati jako v roce 2009 v okolí chaty Návrší na
Staromìstsku. Závodu se úèastnily i dìti, které s bìkami zaèínají a nevlastní bìecké vybavení. Tìm bylo veškeré vybavení
zapùjèeno. Pøi závodu poèasí pøíliš nepøálo, a tak i „malí
bìkaøi“ mìli monost poznat, jak dùleité mohlo být asi mazání lyí na právì probíhající zimní olympiádì. Prvenství z roku
2009 obhájila Blanka Podvolecká. Z dalších loòských medailistù obsadila „støíbrná“ Veronika Musilová 5. místo. Drobné
ceny vìnovala soutìícím mimo jiné Oborová zdravotní pojišovna zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví, poboèka Olomouc.

této monosti, nebo nìkteré akce Hanušováèku budou také
v roce 2010 urèeny pouze pojištìncùm OZP.
Èinnost SPV Hanušováèku je realizována také za podpory
Olomouckého kraje

Sportovní klub
Hanušovice
Turnaj speedminton

Výsledky:
1. Blanka Podvolecká, èas 3,45 min, 2. Filip Cakirpaloglu,
èas 4,18 min, 3. Dan Novák, èas 4,28 min

Turnaje ve stolním tenisu a ringu
V sobotu 17. 4. 2010 poøádá SPV Hanušováèek turnaj ve
stolním tenisu jednotlivcù a ringu smíšených trojic. Kategorie
stolního tenisu: áci do 10 let, ákynì do 10 let, áci do 15 let,
ákynì do 15 let, mui+dorostenci od 16 let, eny+dorostenky
od 16 let. áci a ákynì mají prezenci v 8.45 hod, ostatní v
11.00 hod.
Prezence úèastníkù ringa do 9.00 hodin, monost dodateèného doplnìní soutìe jednotlivcù, pøípadnì dvojic.
Propozice a pøípadné zmìny na www.hanusovice.info, informace na mailu hanusovacek@seznam.cz.
Na obou akcích neplatí nìkteøí úèastníci startovné, viz propozice a následující poznámka.
Poznámka:

Po loòské listopadové premiéøe speedmintonového turnaje
je zde další. Poøádá ho Sportovní klub Hanušovice v sobotu
17. 4. 2010.
Tato raketová hra je náèiním velice podobná badmintonu.
Rakety vypadají spíše jako squashové a míèky (speedery) jsou
tìší ne badmintonové. Proto míèek mùe létat velkou rychlostí (a 290 km/hod) do vzdálenosti i pøes tøicet metrù. Nejvìtší
rozdíl proti badmintonu je v tom, e se nehraje pøes sí, ale ve
dvou ètvercích, které jsou od sebe vzdáleny necelých tøináct
metrù. Sportovnímu klubu se na konci bøezna podaøilo dovézt
do Hanušovic 3. místo a jednu speedmintonovou sadu jako
cenu z turnaje, který poøádal první speedmintonový klub v ÈR
v Pardubicích. Úspìšnìjší v turnaji byli pouze zakladatelé speedmintonu v ÈR, hráèi z Prahy.
Kategorie speedminton: chlapci, mui, dorostenci – jednotlivci, dívky, eny, dorostenky – jednotlivci. Prezence ve 14 hodin. Rakety a míèky budou zájemcùm k dispozici.

Turnaj ve volejbalu dvojic

SPV Hanušováèek má dlouholetou a velmi výhodnou spolupráci s Oborovou zdravotní pojišovnou (OZP). Je tomu tak
zejména proto, e v øadách èlenù odboru se postupnì zvyšuje
poèet èlenù zdravotnì pojištìných právì u OZP. Díky této skuteènosti mùe odbor poskytovat svým èlenùm - pojištìncùm
OZP øadu zajímavých finanèních pøíspìvkù nebo slev a souèasnì nabízet velké výhody úèastníkùm našich akcí, kteøí se chtìjí
stát novými pojištìnci OZP nebo takového pojištìnce získají.

viz. plakát na 13. stranì HN
Èinnost SK Hanušovice je realizována také
za podpory Olomouckého kraje

Pokud tedy máte zájem stát se pojištìncem OZP a èerpat výhody poskytované touto zdravotní pojišovnou, kontaktujte nás,
a mùete se nìkterých našich akcí úèastnit zdarma, vypùjèit si
sportovní, vodácké, turistické i další vybavení apod. Vyuijte

7

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Z kalendáøe sportovních akcí v Hanušovicích:
sobota 17. 4. 2010 - ringo, speedminton, stolní tenis
nedìle 18. 4. 2010 - volejbal smíšených dvojic
sobota 7. 8. 2010 - volejbal dvojic, mui, eny
sobota 7. 8. 2010 - ringo, kubb (Hanušovice nebo Hynèice p/S)
nedìle 8. 8. 2010 - volejbal smíšených dvojic (Hanušovice nebo Hynèice p/S)
sobota 2. 10. 2010 - volejbal smíšených dvojic
nedìle 3. 10. 2010 - volejbal dvojic, mui, eny
ètvrtek 28. 10. 2010 - (svátek), volejbal smíšených dvojic
sobota 20. 11. 2010 - florbal „O pohár OZP“
nedìle 21. 11. 2010 - turnaj stolní tenis, speedminton, badminton, ringo
Všechny akce jsou pøístupné veøejnosti.
Termíny dalších akcí (tenis, rafting, vodní turistika atd.) budou vyhlašovány prùbìnì.
Monost zapùjèení sportovních potøeb a vodáckého materiálu, zorganizování sportovních akcí, výuka netradièních sportovních
her apod. Monost zajištìní instruktora vodní turistiky. Informace: pavel.podvolecky@seznam.cz nebo 732 264 952.
www.hanusovice.info - odkaz sport – Hanušováèek nebo Sportovní klub

Dùm na pùl cesty v Sobotínì
Poslání sluby:
Diakonie ÈCE - støedisko v Javorníku-Travné, jako poskytovatel sociální sluby, pomáhá v Domì na pùl cesty klientùm
ve vìku od 18 do 26 let, kteøí opouštìjí školská zaøízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pøípadnì jiná zaøízení pro
péèi o dìti a mláde, a propuštìným z výkonu trestu odnìtí svobody nebo ochranné léèby, poskytnutím ubytování, poradenstvím a dalšími èinnostmi tak, aby se jim dostalo pomoci a
podpory pro zahájení samostatného ivota.
Cílem sluby je:
- vytvoøit pro uivatele sluby podmínky, aby za dobu pobytu získali základní znalosti a dovednosti pro vedení samostatného ivota;
- rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na
ivotní potøeby uivatele.
Sluba je urèena pro mladé lidi zpravidla ve vìku od 18
do 26 let:
- kteøí po dosaení zletilosti opouštìjí školská zaøízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pøípadnì jiná zaøízení
pro péèi o dìti a mláde;
- propuštìným z výkonu trestu odnìtí svobody nebo ochranné léèby.
Pobyt v Domì na pùl cesty:
- je na pøechodnou dobu a vìtšinou nepøesahu je 1 rok;
- sluba je poskytována nepøetritì;
- sluba je placená, úhrada je stanovena na 100,- Kè/den pobytu.
Ubytovací kapacita Domu na pùl cesty je 7 osob.
Sluba zahrnuje:
- ubytování v jednolùkových a dvoulùkových pokojích;
- vybavení a zaøízení Domu na pùl cesty k dispozici;
- praktický nácvik pracovních a sociálních návykù a dovedností (vedení domácího rozpoètu, obstarávání nákupù, vaøení,
praní, úklid, údrba bytu, zahrady atd.);
- pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a obstarávání osobních záleitostí;
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- podporu pøi hledání zamìstnání;
- podporu pøi hledání vlastního bydlení;
- zprostøedkování nabídky trávení volného èasu;
- poskytnutí nebo zprostøedkování základního sociálního poradenství.
Principy poskytování sluby:
Ochrana práv osob
- poskytovatel sluby dbá na zachování lidských a obèanských práv uivatelù sluby, na zachování jejich lidské dùstojnosti a soukromí, zachovává mlèenlivost o svìøených údajích;
Respekt
- k jedineènosti uivatele sluby, jeho svobodné vùli, názorùm a potøebám;
Rovnost
- všichni uivatelé sluby mají stejný pøístup ke slubám a ve
slubì mají také stejná práva a povinnosti;
Dobrovolnost a aktivita
- zpùsob poskytování sluby vede spolu s aktivním pøístupem
a vlastním úsilím uivatelù sluby k jejich postupnému osamostatòování.
Sluba není urèena lidem:
- kteøí jsou závislí na alkoholu a drogách;
- kteøí nejsou plnì mobilní nebo k samostatnému ivotu potøebují fyzickou pomoc jiné osoby;
- jejich zdravotní stav vyaduje poskytnutí ústavní péèe ve
zdravotnickém zaøízení;
- s akutní infekèní nemocí;
- jejich chování by z dùvodu duševní poruchy závaným
zpùsobem narušovalo kolektivní souití;
- kteøí peèují o dítì;
- kteøí vyuívali slueb DPC v posledních šesti mìsících.
Kontakt: Diakonie ÈCE - støedisko v Javorníku-Travné
Petrov nad Desnou 203, 788 16 Sobotín
Kontaktní osoba:
Ing. Hana Øezáèová, tel. 573 237 176, linka 22; 736 627 699
e-mail: travna@diakoniecce.cz, www.diakoniecce.cz

www.hanusovice.info
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inzerce - inzerce - inzerce

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

Hledám podnájem v Hanušovicích 2+1 , nebo 3+1
Volejte na èíslo: 732199953
PRODÁM DB 2+1 Na Holbì.
Panelák po celkové rekonstrukci.
Cena 400 000,- Kè. Tel. 606 421 947.
RK NEVOLAT!

na ul. Hlavní 110
v Hanušovicích
Tel: 777 272 565

Veteran Klub Severního Pomoraví poøádá

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

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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Pronajmu byt 2+1

BURZU
auto-moto náhradních dílù, pøíslušenství, literatury a rùzné jiné staré veteše
(zkrátka toho, co najdete na pùdách) v sobotu 17. dubna 2010
na høišti v Olšanech u Šumperku od 7.00 do 12.00 hod.
Obèerstvení zajištìno!

info: www.veteranklubsp.wz.cz

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

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

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

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

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2010

Jubilea

V mìsíci dubnu 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Vìra Berlinská, Anna Lacušková, Rùena Valíèková, Veronika
Došková, Anna Kochová, Alena Koòaríková, Rùena Muíková a Vìra
Hanáková;
pánové Andrei Konyarik, Josef
Vlach, Jan Gronych, Jiøí Turek, Pavel Juøièek, Antonín Šinkovský, Petr
Synek, František Winter a Vojtìch
Heger.
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
Dìkujeme z celého srdce panu Jiøímu Gáblerovi a paní Janì Gáblerové Šrajerové za záchranu našich
ivotù dne 31. 1. 2010.
Andìla Fibichová a manel Antonín

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc únor 2010
Bìhem mìsíce probíhal náš program vìtšinou venku, kde jsem hráli rùzné hry.
V sobotu 13. 2. jsme pøipravovali louku za Hanušovicemi na plánovanou akci Stavba snìhových soch, co pøedstavovalo vytvoøení ulièek ve snìhu, stolku, schodù k potoku, hoši se pokoušeli i o snìhovou pøehradu.
O jarních prázdninách probìhla akce Zákeøný støelec od Králièí soutìsky na motivy
událostí zlaté horeèky na Aljašce. Støelbu papírovými koulemi na pøijídìjící „psí
spøeení“ ještì doplnily raèí závody na saních jako na kolobìce. Nakonec zvítìzil Ondra Faltièko, blahopøejeme.
Další schùzka navázala na tuto akci stopovaèkou v ulicích Hanušovic pro vyluštìní
morse depeše. Šerif s pomocníkem pronásledovali banditu Jima Doltona, který se objevil ve mìstì. Po mnohých snìhových pøestøelkách byl nakonec dopaden i se svým
komplicem. Na závìr jsme oslavili Matìjùv svátek, blahopøejeme.
Poslední sobotu v únoru jsme pøipravili akci i pro veøejnost - Stavbu barevných snìhových soch. Kromì našich a jednoho cizího chlapce nikdo další nepøišel, ba ani pozvaní hosté ze Šumperku a Zábøehu. Jejich škoda, my jsme si to pìknì uili, vèetnì
neplánované pøíhody s lovením lopatky v Moravì. Poèasí nakonec vyšlo a nejlepší
soutìní sochou se stal Ondrùv yetti, blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Ondra Faltièko. Duha, Dìti slunce Hanušovice dìkuje za spolupráci paní uèitelce Láníkové a panu øediteli školy Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Dìkujeme!
Klienti Domu s peèovatelskou slubou Hanušovice by touto cestou rádi podìkovali
panu starostovi Malcharczikovi za zajištìní dopravy na Ples seniorù, konaný v pátek
26. 2. 2010 ve Štítech, a pivovaru Holba, speciálnì panu Marešovi, za sponzorské dary
do tomboly. Obyvatelé vzkazují: „Krásnì jsme si zaplesali!“
-dps

Vzpomínáme
Dne 4. 4. 2010 vzpomeneme 41. výroèí tragické smrti naší sestry
Ludmily Chrudinové
Stále vzpomíná bratr Zdenìk s sestra Lenka.
Kdo mìl rád, nezapomene,
kdo znal, vzpomene
Dne 5. 4. 2010 vzpomeneme 5. výroèí úmrtí naší drahé maminky, babièky a prababièky,
paní Ludmily Chrudinové.
Stále vzpomíná syn Zdenìk s rodinou a dcera Lenka s rodinou.

Vzpomínka
Dne 3. dubna 2010
vzpomeneme
1. výroèí úmrtí

Vzpomínáme
Dny, mìsíce, roky plynou,
nezacelí ránu bolestivou.
Ta rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.

pana Josefa Fobra
z Hanušovic.
Vzpomíná manelka a dìti
s rodinami.
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Dne 18. dubna a 16. srpna
2010 uplyne 6 let, co nás opustili naši stále milovaní rodièe,
Arnošt a Ladislava Homolovi.
S láskou na Vás vzpomínají Vaše dcery Ladislava a Jana s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
To tu ještì nebylo. Poprvé navštívíme velkomìsto, které leí
ve dvou svìtadílech. Znalci zemìpisu uhádli, èást Istanbulu se
skuteènì nachází v Evropì a èást v Asii.

obyvatelstvo vyznávalo islám, a na druhou, evropskou, kde lidé
uctívali køesanství a pravoslaví.
Po rozpadu osmanské øíše na konci 1. svìtové války byl

Byzantion, Konstantinopol, Caøihrad a Istanbul, to jsou

Istanbul obsazen spojenci. Turecké osvobozenecké hnutí pod

všechno názvy mìsta, které témìø 1 600 let slouilo jako hlavní

vedením Mustafy Kemala, jen dostal pøezdívku Atatürk (otec

mìsto nejprve øíše východoøímské (byzantské), a pozdìji turec-

Turkù), však vybojovalo nezávislost a mohla tak vzniknout Tu-

ko-osmanské. Vládlo zde více ne 120 císaøù a sultánù. Mìsto

recká republika.

zaloili údajnì Megarští kolem roku 667 pøed Kristem a dostalo

V roce 1950 mìl Istanbul 1 milion obyvatel, v roce 1980 ji

jméno Byzantion. Díky své poloze v Bosporské úinì se rychle

4,7 milionù. Dnes ije v tomto svérázném mìstì témìø 9 milionù

rozvíjelo a stalo se úspìšným centrem obchodu celé oblasti.

obyvatel. Podle odhadù však pøes 40 procent z nich ije v tak-

V mnoha válkách o nìj musela øíše bojovat proti Peršanùm, vliv

zvaných gecekondus, v onìch „pøes noc postavených“, chaotic-

se tu snaila získat i Sparta a Athény.

ky nakupených, ubohých, nouzových obydlích, z nich vìtšina

Rozlohu a ráz mìsta dodnes urèuje mohutná, více ne

nemá pøipojenou elektøinu ani tekoucí vodu a chybí i napojení na

šest a pùl kilometrù dlouhá Theofilova pevninská zeï, postave-

kanalizaci. Nekoneèný pøíliv vìtšinou venkovských rodin, které

ná v 1. polovinì 5. století. To u byla Konstantinopol a mìsto za

zde hledají lepší obivu, tak èiní z Istanbulu mìsto tvrdých kon-

císaøe Justiniana proívalo „zlatý vìk“. V roce 1204 dolehla na

trastù. Na jedné stranì ulice s krámky plnými bohatství, a na dru-

mìsto nejtìší rána v jeho historii. Pod vedením benátského

hé nám málo pøedstavitelná bída.

dóete Enrica Dandola a za podpory benátské flotily pøekonala

Pro turisty je tu skuteèný ráj. Øíká se, e ani mìsíc nestaèí na

vojska ètvrté køíové výpravy pobøení zeï Zlatého rohu a bì-

to, aby èlovìk navštívil jen ty nejdùleitìjší a nejkrásnìjší kultur-

hem 58 denního drancování oloupila nejbohatší mìsto tehdejší-

ní památky. My se spoleènì na ty nejznámìjší v pøíštích vydá-

ho svìta o jeho nezmìrné poklady. Historikové tvrdí, e

ních podíváme.

prakticky zaniklo. Po pádu krátkodobého „latinského“ køiácké-

A na závìr jednu místní zvláštnost. Na pozoru se zde musí mít

ho státu však zaèíná roku 1261 za vlády dynastie Palaiologovcù

neustále hezké blondýnky a ostatní pìkné eny v krátkých

novodobý rozkvìt nového mìsta, ji pod názvem Caøihrad. Po

kalhotách a s halenkou s krátkým rukávem a odváným výstøi-

nìkolik dalších staletí zde vládli muslimové a jejich osmanská

hem. Místní mui toti nejenom uaslým pohledem, ale i dotyky

øíše. Vyrostlo zde mnoho mešit, minaretù, islámské vysoké ško-

rukou dávají najevo, co se jim líbí.

ly a hlavnì sultánùv palác, kde se nacházel nejvìtší harém teh-

-hp

dejšího svìta. Mìsto se té postupnì rozdìlovalo na èást, kde

TOULKY PO OKOLÍ
Nedalekou obec Písaøov jsme u v našem seriálu nìkolikrát
zmiòovali. Dnes se podíváme na øemeslo, které tuto obec proslavilo.
Ruèní výrobou kartáèù formou natahování a posléze jejich
prodejem se v první tøetinì 20. století zabývala témìø kadá
místní rodina. Kartáèe se „natahovaly“ pøímo v domácnostech
nebo také spoleènì v dílnách. V tøicátých letech ruèní výroba
postupnì ustupovala strojní a ta se po válce pøesunula do nedaleké Èervené Vody.

K natahování kartáèù bylo tøeba døevko s navrtanými dírkami, forma, koøínky nebo jiný materiál a drát. Døevka mìla rùzné
tvary, normální reják míval v 5 øadách a 90 dírek. Pro šatové
kartáèe, mazáèky a výrobky se štìtinou se pouívala døevka
s vìtším poètem dírek. Pro natahování pøi výrobì rejákù se nejèastìji pouívaly „koøínky“. Dováely se a z Mexika a pocházely z tvz. psí trávy. Ta se trhala jako len, vysušila se a sírováním
dostala lutou barvu. Náhradní surovinou za války byl „èirok“.
Je to obilovina z teplých oblastí. Na výrobu metel se pouívá
dodnes.
(pokraèování na 12. stranì)

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
I náš horní soused, místní èást Habartice, mìla v døívìjších dobách kouzelné hospùdky. Za malinkými okny hospùdky Josefa Gottwalda bývalo jistì pøíjemné posezení, zvláštì v zimì, kdy se na otevøených pláních kolem Habartic prohánìla nejedna snìhová bouøe. Tu druhou, známou jako „U Berty“, si zajisté stále pamatují i mnozí z nás.

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 10. strany)
Na jemné kartáèe, šatové, vlasové apod. byly nejdùleitìjší surovinou štìtiny rùzné barvy. Štìtina byla srst vepøù a byla dováena
z Ruska a Èíny. Dále se pouívaly ínì z koòských ohonù a høívy.
Natahovaè si nejprve na stùl pøipravil „hrstku“ srovnaných koøínkù a na sedaèku pod sebe dal upravené prkno s namotaným drátem. Do levé ruky vzal døevko s dírkami a namydlil jej, aby se koøínky do dírek lépe vtahovaly. Na døevko poloil formu, to bylo silnìjší prkno s vìtšími dírkami. Pravou rukou potom udìlal smyèku na drátu, protáhl ji dírkou ve døevku i ve formì a do smyèky vloil
koøínky.
Ty v polovinì pøehnul, upravil drát a vtáhl je do dírky formy a døevka. Pak protáhl další smyèku drátu, opìt koøínky v polovinì
pøehnul a vtáhl do další dírky. To se opakovalo, a byly všechny dírky plné koøínkù. Nakonec ukonèil drát tak, e ho provlékl první
dírkou, u které zaèal, a konec drátu ukonèil v kartáèi. Forma se podle potøeby potom celá odsunula a pøeènívající koøínky se poøízkem odøízly. Zruèný natahovaè natáhl 4–5 kartáèù za hodinu.
V roce 2008 byla pøi pøíleitosti sjezdu rodákù Písaøova v obci uspoøádána výstava k pøipomenutí práce a obivy døívìjších generací. Nechybìl ani koutek ruèního natahování. Byly zde vystaveny svazky koøínkù, èiroku, rùzné štìtiny, ínì, naøezané a srovnané
ostatní materiály, mnoství døevek, forem, sekáèù, prýèí, drátu, ale také rozpracované i dokonèené kartáèe. Znázornìn byl i postup
natahování a to vše bylo doplnìno dobovými snímky. Na památku kartáènictví v Písaøovì bývá jako suvenýr z kadého sjezdu rodákù pouit samozøejmì pamìtní kartáè.
-hpm
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