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

Tøíkrálová sbírka 2009
V prvních dnech nového roku 2009, a to v dobì od 2. do
11. ledna, Vás v našem regionu ji po desáté navštíví
Tøíkráloví koledníci. Do zapeèetìných pokladnièek s logem Charity budou za
svoje koledování pøijímat Vaše dary. Na oplátku budete obdarováni cukøíkem,
kalendáøíkem a na dveøe Vašich domù si mùete nechat napsat nápis K+M+B
2009. Tento nápis dle tradice znamená jména tøí králù - Kašpar, Melichar a
Baltazar anebo zkratku latinského názvu Christus Mansionem Benedicat, co
v pøekladu znamená: a Kristus ehná tomuto domu. Dìkujeme Vám za jejich
vlídné pøijetí a Vaše dary.
Za tøíkrálové koledníky, František Felner

Svátek Tøí králù
„MyTøikrálovéjdemekvám,-štìstí,zdravípøejemevám,-štìstízdravípøejemevám.
Štìstí, zdraví, dlouhá léta,- my jsme k vám pøišli zdaleka.
Daleko-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše.
Copak, ty tam, èernej vzadu – vystrkuješ na nás bradu?
Aj, já nejsem èernej, jsem jen od slunce opálenej.
Slunce jest toho pøíèina, e je má tváø opálena.
Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil.
Slunce je drahé kamení – a to od Krista narození.

To je údajnì pùvodní pøání, které Tøi králové ji po nìkolik staletí pøináší
køesanùm vdy na svùj svátek 6. ledna (nìkdy i v pøedveèer svátku).
Liturgické knihy oznaèují ji od 4. století tento den jako svátek Zjevení
Pánì. Jeho spojení se Tøemi králi je pozdìjšího pùvodu a je v podstatì lidové.
V evangeliu sv. Matouše se uvádí, e kdy se Jeíš narodil, objevili se u jeho
kolébky mudrcové z Východu.
(pokraèování na 2. stranì)

V lednu za pec si sednu
To je asi nejkratší pranostika váící se k mìsíci, který právì zaèínáme - k lednu. A kromì jiných, které jsou konkrétnìjší a ne vdy se úplnì
vyplní, je tahle pravdivá bezesporu. A je leden
mrazivý, nebo mírný, vdy platí, e je to nejstudenìjší mìsíc v roce.
Všimli jste si, e u se zaèínají prodluovat dny? Sice nejdøív jen v øádu minut,
ale u se mùeme zase tìšit na jasná rána,
kdy nás pøi vstávání pošimrají sluneèní paprsky. Dny pøed zimním slunovratem byly
tentokrát opravdu pošmourné, tak se snad
sluníèka doèkáme co nejdøív.
Nadcházející dny nového roku 2009
moná nìkteøí oèekávají s nejistotou - pøedpovìdi z konce minulého roku v oblasti ekonomiky a zamìstnanosti nebyly pøíliš
pøíznivé. Tìko se tìmto skuteènostem asi
vyhneme, a to kadý z nás, protoe jsme propojeni na celý svìt, jako by se naše zemìkoule scvrkávala... S tím se asi nedá moc dìlat,
musíme jen doufat, e bude zase lépe. Zamìøme se na svou rodinu, pøátele - to je jistota, která nás obklopuje, která nezávisí na
vnìjším dìní a o kterou se mùeme opøít.
I pøíroda se ze zimy vyseká, ne nadarmo
se øíká: „V lednu roste den, èasto roste i
mráz, ale mrazu bude konec zas.“
-mf
DK Hanušovice vás zve 13. 1. 2009
v 17.00 hod. na cestopisnou pøednášku

MEXICO

Základní škola Hanušovice zve všechny budoucí prvòáèky
a jejich rodièe ve støedu 4. února 2009 v 15.00 hod. na spoleèný
zaèátek zápisu do prostor školní jídelny.
Rodièe, pøineste s sebou svùj obèanský prùkaz,
rodný list dítìte a vyplnìný zápisní lístek.
ZŠ Hanušovice
DK a divadelní soubor ŠOK, o. s. Staré Mìsto Vás zve na
divadelní hru 31. 1. 2009 v 18.00 hod. v DK Hanušovice

VÍKEND

(více uvnitø novin)

Mìsto Hanušovice vás zve na

6. Mìstský ples
dne 17. 1. 2008 v 20.00 hod.

Pøedprodej vstupenek: MIC Hanušovice,
vstupné 100,- Kè

Komedie o tom, e nevìra se nevyplácí
Vstupné 30,- Kè
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
52. jednání – 19. 11. 2008
- schválila cenovou nabídku subjektù provádìjících zimní
údrbu mìsta Hanušovice na zimní období 2008-2009
- urèila vítìze nabídkového øízení na byt è. 4 v domì
èp. 243, ul. Zábøeská
- urèila vítìze nabídkového øízení na byt è. 9 v domì
èp. 375
- provedla vyhodnocení cenové nabídky na koupi objektu
Rychta, èp. 58
- schválila nabídku spoleènosti S&D, nakladatelství a vydavatelství, spol. s r. o. na zaøazení mìsta Hanušovice do projektu Prùvodcù po Èechách, Moravì a Slezsku
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 908 v kú. Pleèe pro obec Jindøichov za úhradu pøímých
nákladù a ceny stanovené znaleckým posudkem
- vzala na vìdomí cenovou nabídku pro odkup pozemku
pè. 877/2, ostatní plocha, pro vlastníka uvedeného pozemku
- projednala ádost o pùjèku z FRB ve výši 50.000,- Kè na
provedení stavebních úprav bytu
- schválila zmìnu Organizaèního øádu MìÚ Hanušovice
s úèinností od 1. 1. 2009
- schválila pøíkaz è. 1 starosty mìsta k provedení inventarizace majetku a závazkù a schválila sloení inventarizaèní komise
- schválila dodatek è. 3 ke smlouvì se spol. SAN-JV – akce
Tepelné úspory ZŠ

53. jednání – 26. 11. 2008
- seznámila se se znìním smlouvy o è. 08010923 o poskytnutí podpory ze SFP ÈR – Mìsto Hanušovice, tuto smlouvu
jednomyslnì schválila a uloila starostovi mìsta smlouvu podepsat

54. jednání – 1. 12. 2008
- vzala na vìdomí rozpoèet mìsta Hanušovice na rok 2009
a doporuèila ke schválení
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemku pè. 1476/3,
kú. Hanušovice, po provìøení skuteèného stavu na místì
právním oddìlením
- vzala na vìdomí prùbìnou zprávu o pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice za období 2008 auditorem - bez nedostatkù
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice ve školním roce 2007/2008, zpráva je uloena na MìÚ
a je do ní mono kdykoliv nahlédnout
- vzala na vìdomí dopis ve vìci odkoupení pozemku
pè. 877/2 v kú. Hanušovice
- schválila ádost vedoucí Mìstské knihovny Hanušovice
o uzavøení MK ve dnech 31. 12. 2008 a 2. 1. 2009
- schválila na návrh tajemníka MìÚ jmenování pana Bohuslava Šuly vedoucím Odboru výstavby MìÚ Hanušovice
s úèinností od 1. 1. 2009

Vše nejlepší do nastávajícího nového roku 2009, hodnì úspìchù a pevné zdraví pøejí všem ètenáøùm
redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

Upozornìní pro právnické a fyzické podnikající osoby
Mnohé právnické a podnikající osoby v našem mìstì nemají na základì zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, uzavøené smlouvy na odvoz odpadù, èím porušuji § 16 zákona o odpadech.
V tìchto pøípadech bude obec postupovat dle § 66 odst. 1 výše uvedeného zákona.
V rámci splnìní povinností dle zákona o odpadech Mìsto Hanušovice ve spolupráci s firmou SITA CZ, a. s. nabízí právnickým a
podnikajícím osobám monost konzultace a následného uzavøení smlouvy, èím dojde ze strany podnikajících a právnických osob
k nápravì stavu.
Konzultace probìhne v mìsíci únoru a zájemci budou vèas informování v Hanušovických novinách a na internetových
stránkách mìsta.
-mìú

Svátek Tøí králù

(dokonèení z 1. strany)

Vešli do domu, padli na zem, klanìli se mu a pøinesli mu tøi
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Nikde se však neuvádí poèet
mudrcù, nato jejich jména. Teprve pozdìji se jejich poèet
ustálil na tøech, asi podle poètu darù. K zámìnì mudrcù za krále
došlo ve støedovìku v souvislosti s rozšíøením úcty v nì poté, co
roku 1194 druina øímského císaøe pøinesla z milánského
kostela sv. Eusrogia do chrámu v Kolínì nad Rýnem relikvie,
povaované za ostatky Tøí králù.
První autor, který uvádìl jejich jména, byl kancléø paøíské
univerzity Sorbona Petr Comestor ve 12. století. Jména Kašpar,
Melichar a Baltazar jsou známa ze zkratky „K + M + B“, psané
spolu s datem svìcenou køídou na dveøe. Jiní zase písmenùm
dávají jiný význam. Jde prý zøejmì o první písmena poehnání
„Christus mansionen benedicat“, èesky „Kristus a poehná
pøíbytek“.
Obchùzka duchovního, doprovázeného ministranty, èasto i
kostelníkem, uèitelem a áky, mìla nejménì od tøicetileté války
stejnou podobu. S motlitbou a zpìvem se dùm vykuøoval
kadidlem a vykropoval svìcenou vodou. Po obdrení náleité

výsluky byly vchodové dveøe oznaèeny tøemi písmeny a
datem. Pozdìji se nìkde této povinnosti ujal místní kantor.
Pamìtníci vzpomínají, e prý pøání èasto jen oddrmolil a
písmena zbìnì naèrtl, kdy vìdìl, e mu hospodáø velkou
výsluku nedá. Zato tam, kde pøedpokládal velkou odmìnu,
písmena peèlivì kreslil, i køíek, vìtvièky a jiné ozdoby
pøimaloval.
Nìkde zase Tøi králové chodívali sami, pùvodnì je
pøedstavovali mladíci, pozdìji dìti. Masky byly jednoduché,
papírová koruna, vousy z koudele nebo vaty, místo vzácného
roucha dlouhá bílá košile pøepásaná provazem, èerveným
šátkem nebo stuhou. A pochopitelnì zaèernìné tváøe tøetího
krále. U nás na severní Moravì a v Orlických horách je
doprovázeli ještì „pastýøi a pastuchové“ nebo dva sluhové,
zvaní lauføi.
Svátkem sv. Tøí králù se tak symbolicky konèil cyklus vánoèních svátkù. Toho dne se obvykle odstrojoval vánoèní stromeèek, v nìkterých krajích ho však nechávali spolu s betlémem
a do Hromnic.
-hp

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, 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
Svatba roku v šestých tøídách
Pravdìpodobnì i Ty jednou potkáš èlovìka, vedle kterého budeš chtít ít
a proívat s ním radosti i smutky. Moná zaèneš pøemýšlet o svatbì a
zaloení rodiny jako áci v 6. A a 6. B.
Na zajímavou hodinu obèanské výchovy se dìti tìšily u celý mìsíc.
Mìly pøed sebou nelehký úkol – organizaci svatby, a to samozøejmì se
vším, co k tomu patøí. S dostateèným èasovým pøedstihem si áci pøipravili
nutné „doklady“, „podali ádost na úøad“, vytvoøili si pìkná „svatební
oznámení“, nacvièili „svatební obøad“, pøipravili svatební odìv, prstýnky,
kytici i „svatební blahopøání“. Nezapomnìli na „svatební dary“ ani na slavnostní nealko pøípitek a milé pozvání pro vedení školy a tøídní uèitele.
Své ANO si øekli ve støedu 26. 11. 2008 ve tøídì 6. B Marek Merèák a
Vendula Staòková. Jejich rozhodnutí jim odsvìdèili Ondøej Kubíèek a Vivien Vríèanová. Mladému páru poblahopøál „starosta mìsta“ Jiøí Machovský
s „matrikáøkou“ Lucií Komendovou. Ozdobou svatebního obøadu byly i druièky Jana Winklerová a Klára Bandová. Nevìstì i enichovi udìlaly
radost „svatební dary“ od spoluákù.
V pátek 28.11. 2008 se uskuteènily ve tøídì 6. B hned dvì svatby najednou. Manelství uzavøel David Pospíchal a Adéla Bugnová a Štìpán
Kuba s Pavlínou Adamcovou za úèasti svìdkù – Jiøího Volka, Jaromíra Cejpka, Bohdany Bírové a Jiøího Hatonì. Nechybìly ani druièky Aneta
Konkolová a Barbora Baláová. Pak následoval slavnostní pøípitek s „oddávajícím“ Antonínem ídkem a „matrikáøkou“ Gabrielou Pichovou.
Dìti si uvìdomily, e k manelství je tøeba pøistupovat zodpovìdnì a je nutné promyslet mnoho vìcí, které se moná zamilovaným snoubencùm
zdají nepodstatné, ale pro šastný ivot ve dvou jsou nezbytné.
Vìtšina lidí stále povauje uzavøení manelství za dùleitý ivotní krok. Svatba je ovšem pouze zaèátkem. Více ne na tomto slavnostním
okamiku záleí na všedních dnech, které následují.
Mnoho štìstí na spoleèné cestì ivotem pøeje Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy. Foto: P. Jorda

Ïábelské odpoledne pro rodièe s dìtmi
Tak jsme nazvali akci, která se uskuteènila ve støedu 3. prosince 2008 od 15 hodin v prostorách základní školy. Odpoledne to bylo
zajímavé a pøekvapivé. Všichni zúèastnìní si jej øádnì uili.
Nìkteré uèebny se promìnily k nepoznání, a tak najednou bylo ve škole moné odhalit tajemství mumie, malovat dle pokynù èertice, lámat si hlavu s èertovskými slovy nebo nad èertovskými hlavolamy, poznávat vùni kotlù, zazpívat si s èertíky nejen pekelné
popìvky, skákat v pytli, hodit si na èerta nebo do kotle a další a další neménì zajímavé úkoly, které vùbec nemìly provìøovat vìdomosti a zruènost, ale které mìly hlavnì pobavit. A to se podaøilo. Bavili se všichni, pøíchozí rodièe se svými dìtmi, organizátoøi i jejich pomocníci –
èertíci.
Na závìr soutìící
dìti dostaly
zaslouenou
sladkou odmìnu a
rodièe obdreli
pìkný diplom. Pro
uèitele –
organizátory bylo
nejvìtší odmìnou,
e rodièe pøišli do
školy i se svými
dìtmi jen tak.
Nemuseli øešit ani
prospìch, ani
chování svých dìtí,
ale pøišly se
podívat, co
zajímavého jsme
pro nì a jejich dìti
pøipravili.
Uèitelé zš
Foto: všichni
více foto na www.
zs.hanusovice.info
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Èertovská noc
Dne 5. 12. 2008 probìhla na naší škole ve II. A „Èertovská noc“. Dìti se sešly za doprovodu rodièù kolem 19. hodiny. Hned jak
vešly do tøídy, vlezly si do spacákù. Pak jsme shlédli pohádku „S èerty nejsou erty“. V ten den slavili naše dvojèata Filip a Lukáš
svoje narozeniny. Mikuláš jim donesl dort, maminka koupila šampus pro dìti, bonbony a dìti hodovaly. Po pohádce si hrály stolní
hry. Také jsme mìli prohlídku noèní školou. Dìti se zmalovaly a šly. Kluci byli odvání, ale dìvèata se bála. Kdy jsme se vrátili,
dìti se umyly a ukládaly se k spánku. Pøeèetla jsem jim pohádku „Èertùv mlýn“ a sledovala jsem, jak usínají. Byl to nádherný pocit.
Dìkuji paní uèitelce Janì Pitákové, e byla s námi celý veèer.
Tøídní uèitelka II. A Eva Kubíèková

Mikulášská besídka MŠ v Hanušovicích
Dne 4. 12. 2008 se za úèasti dìtí, rodièù a veøejnosti uskuteènila v Domì kultury v Hanušovicích „Mikulášská besídka“ Mateøské
školy Hanušovice.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na úspìšném uskuteènìní této akce. A to nejprve našim úèinkujícím, dìtem - na podiu se vystøídaly malé hudebnice s hrou na flétnu, dìti z II. oddìlení - Brouèci pøedvedly pásmo na téma My jsme
malí námoøníci a dìti z III. oddìlení - Mraveneèci zahrály parodii na pohádku O dvanácti mìsíèkách. Závìr besídky patøil
Maoretkám a jejich vystoupení na píseò Vánoce, Vánoce pøicházejí.
Po závìreèné písni došlo na rozdávání mikulášských balíèkù - zde patøí podìkování ákùm a aèkám ze ZŠ Hanušovice, a to Martinì Mrázkové, Katce Štefkové, Anetì Zavadilové, Davidu Scholzovi a Martinu Kucharikovi, za zpøíjemnìní Mikulášské besídky v kostýmech Mikuláše, andìla a èertù.
Podìkování patøí také panu Šimkovi, vedoucímu DK Hanušovice za dobrou spolupráci.
Dìkujeme i firmám: Leo mix - p. Leoš Hatoò, MVDr. p. Mareèek, fa David Novák, Ing. Grabovský, p. Jan Kohl, p. Josef Diòa,
dále rodinì Klugových a Brostíkových a Èeské spoøitelnì za financování mikulášských balíèkù pro naše dìti.
Ještì jednou všem dìkujeme!
Za všechny pedagogické pracovníky, L. Nikolovová, uè. MŠ

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Termín oslav je 17.-18. 4. 2009.
Program bude zveøejnìn v únorových novinách a na internetu .
Váení pøátelé školy!
Dìlí nás ji 50 let od otevøení školy v Hanušovicích. Mnozí z nás
naèerpali základy vìdomostí, dovedností a zkušeností právì na této
škole. A protoe èas ukládá mnohé vzpomínky do zapomnìní, proè
nepomoci oivit pamì a spoleènì nezavzpomínat.
Potìší nás, pøijmete-li naše pozvání a zúèastníte se slavnostních dnù, které pøipravujeme na mìsíc duben 2009.
Souèástí oslav budou dny otevøených dveøí, kdy budou rodièe s dìtmi mít monost trávit spoleèný èas prohlídkou uèeben a
areálu školy, mohou spoleènì zhlédnout kabinety a jiné prostory ákùm i veøejnosti jinak uzavøené.
Dávní i nedávní absolventi mohou zavzpomínat na pøedcházející školní roky a sledovat promìnu základní školy v souèasnosti. Pøipravujeme slavnostní akademii dìtí a ákù školy,
projektové dny, v jejich rámci se setkají dìti, áci i pedagogiètí
pracovníci a rodièe.
Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli spoluutváøet prùbìh
oslav. Vítáme upomínky na školní léta strávená v hanušovické
škole v jakékoliv podobì – vzpomínky na nevšední i obyèejné
záitky školních dnù vyjádøené slovem, vzpomínky na uèitele,
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spoluáky, školní výlety, úsmìvné historky, vlastní práce slohové èi první pokusy o literární tvorbu, uschované písanky, sešity,
zdaøilé výtvarné práce, ákovské kníky nebo taháky a další, i
kuriózní vìci související s výukou, dobové fotografie tøídních
kolektivù, zaøízení budovy nebo školy, zejména staršího data,
které chybí ve školním archivu. Nìkteøí z Vás si moná uschovali školní pomùcky, sešity, plnicí pera, aktovky, a pokud budete ochotni nám je zapùjèit, obohatíte tìmito exponáty námi
zamýšlené a pøipravované tematické výstavy.
Své pøíspìvky a návrhy nám prosím zasílejte na emailovou
adresu winklerovaj@seznam.cz, pøímo je mùete také pøedat
p. uèitelce Janì Winklerové.
Pøedejte prosím informace o listopadových oslavách i dalším spoluákùm, kolegùm a spolupracovníkùm, které osud zavál dál od rodných Hanušovic. Máte-li tipy, pøípadnì kontakty
na mimoøádné uèitele a významné absolventy – své spoluáky,
s nimi byste se chtìli setkat, dejte nám také vìdìt.
Pøedem dìkujeme za Vaše pøíspìvky a tìšíme se na Vaši návštìvu!

-zš
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„Týden slušného chování“ – oèima dìtí naší školy aneb
„Dámy a pánové, chovejme se slušnì a nemluvme vulgárnì“
Kadý den se setkáváme s velkým mnostvím lidí. Povídáme
si se spoluáky a uèiteli, chodíme nakupovat, navštìvujeme lékaøe, chodíme se bavit, potkáváme známé, scházíme se s kamarády… Všechny tyto situace vyadují urèitou úroveò chování a
spoleèenského vystupování. Jak se èlovìk chová a jakým zpùsobem jedná s ostatními, má vliv na to, jak se na nìj ostatní dívají a
jak jej hodnotí.
Pravidla dobrého chování si postupem doby vytvoøila kadá
spoleènost. Vzniklé soubory zásad, zvyklostí a norem spoleèenského styku, které byly pøijaty jako správné a nutné, ale i pøíjemné v urèitých spoleèenských situacích, se v rùzných kulturách
liší. K pravidlùm slušného chování patøí i to, zda se umíme oblékat pøimìøenì dané pøíleitosti.
Poloili jsme ákùm naší školy anketní otázku: „Jak Tì ovlivnil Týden slušného chování v mluvì, chování a obleèení?“
A s jakými odpovìïmi jsme se setkali? Nìkteré z nich Vám
pøiblííme.

Chování
- „Týden slušného chování mì ovlivnil natolik, e mì to donutilo se nad sebou zamyslet a chovat se k ostatním lépe.“
K. Slováèková
- „Škola jako celek se v chování hodnì zlepšila.“ D. Scholz
- „Myslím si, e Týden slušného chování mì ovlivnil dost,
hlavnì v chování k uèitelkám a uèitelùm.“ J. Roháèek
- „V chování jsem se zlepšil, hlavnì k holkám. Snaím se být
gentlemanem.“ M. Kucharík
- „Chovám se dobøe k uèitelùm. Paní uèitelkám dávám pøednost ve dveøích. A takto by to mìl dìlat kadý. Nìkdo si øekne:
Týden slušného chování vyhlásili sedmáci, to bude nìjaká hloupost, ale vìtšina to bere vánì – jak v chování, v mluvì i v obleèení. Je to dobrá vìc, moná si nìkdo vezme slušný slovník a
chování napoøád.“ T. Drlík
- „Snaím se být ke všem slušná a jsem ráda, e se tento Týden
slušného chování uskuteènil.“ M. Vašíèková
- „Úplnì jinak se nyní chovám ke spoluákùm a doma v rodinì. Snaím se být ještì lepší.“ M. Dolealová
- „Týden slušného chování mì velmi ovlivnil, protoe chci
být dobrým ákem a chovat se slušnì.“ Š. Kuba
- „Vdycky jsem se chtìla zmìnit k lepšímu, ale moc se mi to
nedaøilo. Tento Týden slušného chování mi dost pomohl.“ E.
Velká
- „Ráda se s kamarádkami procházím a vdycky do mì nìkdo
vrazil a neomluvil se. Teï se vdy omluví.“ K. Kucharíková

- „Kdy mnì nìjaké slovo ‚ulítlo´, omluvila jsem se. Èím dál
víc zjišuji, e se nìkteøí bez vulgárních slovíèek v ivotì neobejdou. Je to škoda…“ L. Volková
- „Snaím se nemluvit vulgárnì.“ L. Reichlová
- „V mluvì se snaím uívat slušné výrazy, nemám ani nutkání mluvit vulgárnì.“ M. Kucharík
- „Nìkteøí áci se zamysleli na nad svým slovníkem a dali ke
svým ústùm med. Dalo se poznat, e se ve škole nìco nového
dìje.“ F. Ambroz

Obleèení
- „V tomto Týdnu slušného chování jsem vùbec nenosila
rifle, ale suknì a pìkné halenky. Uèitelé chodili moc, moc pìknì
obleèení, ale i dìti. Ze všech nejvíc pan øeditel, p. uè. ídková,
p. uè. Svobodová, ale i ostatní uèitelé.“ P. Adamcová
- „Nám se nejvíce líbilo obleèení pana øeditele, p. uè. Winklerové, p. uè. ídkové, p. uè. Svobodové, p. uè. Rulíškové, p. uè.
Podvolecké, p. uè. Jánové a z uèitelù – p. uè. Jordy a p. uè. Zerzánì.“ áci 8.B
- „Jsem ráda, e jsem si mohla alespoò zase jednou vzít šaty, a
myslím, e je hezké mít jeden týden pìkné a slušné obleèení. Já
jsem spokojená a velmi pøíjemnì mì pøekvapilo, e to berou
vánì i uèitelé. Moc dìkuji za tento pøíjemný týden.“ A. Bugnová
- „Obleèení se mi zdá naprosto úasné i proto, e ráda nosím
šaty a upravuji se. I kluci v oblecích jsou roztomilejší a pøitalivìjší.“ L. Volková
- „Vzala jsem si sukni, kterou jsem mìla naposledy ve druhé
tøídì.“ P. Klemešová
- „Bylo by to super, mít na sobì nìco jiného ne obvykle, ale
já doma nic spoleèenského nemám. Ale uèitelé a ostatní áci vypadali skvìle.“ J. Slavíèek
- „První dva dny jsem chodila v kalhotách, ale potom jsem se
pøizpùsobila ostatním.“ B. Baláová
- „Pøekvapilo mì, e pìknì byly obleèené i paní uèitelky.“ J. Vaòek
- „Obleèení – je moje nejoblíbenìjší téma, protoe se ráda
pìknì oblékám. Kadý den mám nìco jiného. Myslím si, e Týden slušného chování je velmi dobrý nápad.“ K. Machulová
- „Tak, jak se ostatní oblékají, se mi opravdu líbí. Koneènì
jsem si mohla vzít sukni a šaty. Mohlo by to být i pøíští rok.“
T. Vránová
- „Obleèení – na to jsem se tìšil nejvíc!!! Samozøejmì jsem
chtìl vidìt dospìlé - vyuèující, jak se obléknou, ale i já jsem se
krásnì oblékl.“ D. Vaøeka

Co øíci závìrem?

Mluva
- „Všimla jsem si, e dìti na tento Týden slušného chování vynechaly rùzné nadávky.“ A. Stratilová
- „Nemluvím vulgárnì a nenadávám. Ne nìco øeknu, tak si to
rozmyslím.“ F. Sedlaèík
- „Naše vulgární slovníky jsme vyhodili do popelnice a také
po nich nezbyly ádné stopy, a ty slušné nám vydrí a do dospìlosti.“ A. ídek
- „Mluvíme témìø bez vulgárních slov. Uèitelé nás více chválí.“ L. Komendová
- „Mluva dìtí je o hodnì lepší.“ M. Felner
- „Pøekvapilo mì, e i devááci témìø nepouívají vulgární
slova.“ V. Staòková

Svým chováním, jednáním, mluvou, zpùsobem oblékání a
spoleèenským vystupováním mùeme ovlivnit, jak nás budou
druzí lidé pøijímat. Apokud by Týden slušného chování ovlivnil
alespoò nìkteré z nás, urèitì mìl smysl.
„Tento Týden slušného chování se mi moc líbil, a myslím si,
e by se všichni mìli chovat slušnì po celý rok.“ K. Brachtlová, VII. A
„Nìkteøí áci si vzali náš projekt jako inspiraci a vymýšlí podobné kulturní projekty.“ F. Ambroz, VII. A
áci VII. A, vyhlašovatelé školního projektu
foto na další stranì a na www.zs.hanusovice.info
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„Týden slušného chování“ – oèima dìtí naší školy aneb
„Dámy a pánové, chovejme se slušnì a nemluvme vulgárnì“
více na
www.zs.hanusovice.info

Soutì s Hanušovickými novinami
Posledním výhercem prosincového kola soutìe je
Marie Roháèková ze Starého Mìsta.
Gratulujeme!

Správná odpovìï zní:
Na fotografii je bývalá sokolovna. Dnes zde stojí
zdravotní støedisko.
Dìkujeme za poskytnutí pohlednic Hanušovic a
spolupráci na soutìi panu Václavu Joklovi staršímu.
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Co patří či nepatří do nádob na separovaný odpad
u jednotlivých komodit, je uvedeno na polepech
kontejnerů.
Příklady:
PAPÍR (modrý kontejner)
ANO
- noviny, časopisy, letáky, papírové a lepenkové krabice, propagační materiály
NE
- papír mastný, mokrý či jinak znečištěný, voskový či uhlový
Nezapomeň - noviny a časopisy zbytečně nemačkejte, papírové a lepenkové krabice
skládejte, budou tak zabírat méně místa a o to více se do kontejneru vejde
SMĚSNÉ PLASTY (žlutý kontejner)
ANO

- PET láhve, plastové obaly od šamponů či kuchyňských prostředků, plastové
folie a sáčky, kelímky od jogurtů, hračky
NE
- novodurové trubky, linolea, automobilové nárazníky, obaly se zbytky
hmot, nápojů a potravin a nebezpečných odpadů
Nezapomeň - duté obaly před vhozením do nádoby sešlápněte či jinak zmenšete objem
SKLO barevné i bílé
ANO

- láhve od nápojů, zavařovací sklenice, tabulové sklo (to ale do nádob na
barevné sklo)
NE
- znečištěné sklo, keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátěná skla
Nezapomeň - odstraňuj z lahví kovové uzávěry či víčka ze zavařovacích sklenic atd.
NÁPOJOVÉ KARTONY
ANO
- tzv. krabicové nápoje (mléko, džusy, smetany atd.)
NE
- výše uvedené obaly se zbytky potravin
Nezapomeň - před vyhození obal vypláchněte a zmenšete jeho objem
Vzhledem k nedostatku kontejnerů na bílé či barevné sklo na jednotlivých místech je možno
sklo vhazovat barevné či bílé do kontejnerů na barevné sklo, a to do doby, než budou
chybějící nádoby doplněny. Momentálně probíhá monitorování vytíženosti jednotlivých
nádob, a poté dle potřeby dojde k jejich doplnění nebo přesunutí.
DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE
Tyto dva druhy odpadu je možno odevzdat do nádob umístěných v přízemí budovy
Městského úřadu Hanušovice. Odvoz tohoto odpadu zajišťují pro město Hanušovice
bezplatně firmy ASEKOL a ECOBAT.
Informace na závěr:
Legislativa, změny, novinky a další informace týkající se odpadové hospodářství Města
Hanušovice jsou umístěny na našich internetových stránkách http://www.hanusovice.info,
kde budou postupně doplňovány a aktualizovány .

DÍK ZA MINULOU SEZONU
Rok s rokem si opìt podal ruku a mnoho vody uplynulo v øece Moravì do teplejších krajù. Naše parta sportovních
støelcù ZO AVZO Hanušovice za sebou znovu nechala kus
práce hlavnì pøi práci s mládeí a organizaci sportovních
støeleckých soutìí. O tom jsme ale v Hanušovických novinách
popsali dost místa, take tentokrát z jiného soudku. Vše, co se
nám podaøilo dobrého, by prostì nešlo bez vynikající spolupráce s Mìstským úøadem a Základní školou Hanušovice. Je to

tak, a my cítíme jako svou povinnost i slušnost obìma uvedeným
institucím za tuto spolupráci podìkovat. Nakonec, naši mladí
støelci pøi své úèasti v soutìích, i kdy nevystupují vdy na
stupnì nejvyšší, svému mìstu i škole dìlají dobrou reklamu.
Ještì jednou tedy dìkujeme Mìstskému úøadu i Základní škole
Hanušovice a tìšíme se, e naše úzká spolupráce bude pokraèovat na stejnì dobré úrovni i v roce 2009. Z naší strany pro to
udìláme maximum.
Za sportovní støelce AVZO Hanušovice, Petr Fiedler

Velká cena Hanušovic
ve støelbì
V sobotu 29. listopadu 2008 patøila tìlocvièna Základní
školy Hanušovice opìt sportovním støelcùm - probìhla zde tradièní Velká cena Hanušovic ve støelbì ze vzduchových zbraní.
K velké radosti poøadatelù byl letošní závod obsazem mnohem
víc ne pøedchozí roèníky, na palebnou èáru se postavilo èi zalehlo celkem 48 mladých støelcù v kategoriích do 12, do 14, do
16 a do 18 let v disciplinách vzduchová puška i vzduchová pistole.
Velké ceny Hanušovic se zúèastnili závodníci z deseti organizací AVZO, ÈSS a HSTS z Olomouckého, Moravskoslezského a Pardubického kraje, kteøí svými výkony v duchu Fair
play získali ve svých kategoriích 9 prvních, 6 druhých a 13 tøetích výkonnostních tøíd. Dva závodníci v kategorii chlapci do
12 let (Martin Mazura z Doudleb nad Orlicí a Aleš Poláèek ze
Solnice) dosáhli absolutního nástøelu 300 bodù, kdy o poøadí rozhoduje vìtší poèet støedových desítek. Kláøe Mazurové
z Doudleb n/Orl. (dívky do 12 let) pak k tomuto výsledku chybìl pouhý jeden bod.
A pro úplnost ještì pøehled vítìzù všech osmi obsazených kategorií a umístìní domácích - hanušovických støelcù.
Vzduchová puška 30 ran vlee:
dívky do 12 let: 1. Klára Mazurová - Doudleby nad Orlicí,
3. Anna Stratilová - Hanušovice
chlapci do 12 let: 1. Martin Mazura - Doudleby nad Orlicí,
15. Jaromír Cejpek - Hanušovice
dívky a chlapci do 14 let: 1. Radek Vavrda - Unièov,
7. Daniel Schwarzer - Hanušovice, 8. Kristýna Köhlerová - Hanušovice
Vzduchová puška 40 ran vstoje:
dívky do 16 let: 1. Nikola Mazurová - Doudleby nad Orlicí,
4. Veronika Schwarzerová - Hanušovice
chlapci do 16 let: 1. Tomáš Hejný - Šumvald,
2. TomášBank - Hanušovice,4.Ondøej Ceh - Hanušovice
Vzduchová pistole 40 ran:
dívky do 16 let: 1. Jaroslava Jeková - Ronov,
chlapci do 16 let: 1. Radomír Šemnický - Ronov
dívky do 18 let: 1. Jitka Jeková - Ronov

Sláva vítìzùm a èest poraeným,
vzhùru do nové sezony 2009.
-fie, foto: Miroslav Havelka
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MAS Horní Pomoraví o. p. s.
má zastoupení v pøedsednictvu
Spolku pro obnovu venkova Èeské republiky
V budovì Senátu ÈR bylo ve støedu 3. prosince zvoleno nové
pøedsednictvo Spolku pro obnovu venkova (SPOV). Jedním
z èlenù devítièlenného pøedsednictva se stal pro následující
ètyøi roky i pøedseda Správní rady místní akèní skupiny Horní
Pomoraví, o. p. s. pan František Winter.
Pøedsedou SPOV byl opìt zvolen Eduard Kavala, starosta
obce Bìlotín na Hranicku v Olomouckém kraji.
Místopøedsedy Spolku byli zvoleni Radan Veèerka, pøedseda Národní observatoøe venkova (NOV) a èlen Monitorovacího
výboru EAFRD, který dohlíí na evropský Program rozvoje
venkova (PRV), dále senátor Jiøí ák, který je místopøedsedou
senátní komise pro venkov.
Mezi nejbliší priority Spolku v souèasné dobì patøí - zapojit
spolek do aktivit v krajích, více propagovat a prezentovat vlastní aktivity a dosáhnout hranice tisíce èlenù. Spolek hodlá i nadále bojovat za posílení rozpoètového urèení daní pro obce,
v souvislosti s novými krajskými reprezentacemi posilovat krajské Programy obnovy venkova (POV), stabilizovat soutì
Vesnice roku na krajské úrovni a také se aktivnì zasazovat o zachování státních a veøejných slueb na venkovì (napø. pošt,
stavebních úøadù apod.).

1. Peèovat o prohloubení duchovního a spoleèenského ivota
na venkovì
2. Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim
vánost ve spoleènosti
3. Vytváøet podmínky pro spolupráci pøi obnovì a rozvoji
venkova
4. Napomáhat vzniku a èinnosti místních a regionálních
sdruení a spolkù ustanovených k obnovì a rozvoji venkova, a
to dìtí, mládee i dospìlých
5. Úèastnit se evropské spolupráce pøi obnovì venkova
6. Spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu
obnovy venkova
7. Pomáhat pøi vytváøení a rozvíjení podpory venkovského
ivota a hájení jeho základních principù
8. Motivovat venkovské obèany k dobrovolné aktivitì, podnìcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce
9. Pøekonávat úzce resortní pøístupy v øešení venkova.
-mas

Cíle Spolku
Spolek sdruuje zástupce obcí, zemìdìlcù, orgánù územní
samosprávy, venkovských mikroregionù a místních akèních
skupin, dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol,
projekèních pracoviš, penìních ústavù a vìci oddané jednotlivce, kteøí mají následují spoleèné cíle:
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DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice
èinnost za mìsíc listopad 2008
Bìhem tohoto mìsíce se mi podaøilo opravit vìtšinu cestièek k ptaèím budkám a vybudovat kamennou plošinku pod
budkou è.1 pro bezpeèné zapøení ebøíku. Budky máme v rámci
programu ochrany pøírody vyvìšeny v lesích v okolí Hanušovic a pravidelnì je na podzim èistíme, popøípadì opravujeme. Rovnì opravy cestièek je tøeba vykonávat a na
podzim. To proto, abychom na jaøe èi v létì nerušili ptactvo
pøi hnízdìní a krmení mláïat. Zbývá ještì opravit nìkolik
menších úsekù cestièek a dále k soví budce ve svahu vybudovat snaší výstup. Ale to a pøíští podzim.
Listopadové poèasí nám umonilo zahrát mnoho her i
venku jako napø. Honièka pìti láhví, Škorbet, Schovávaèka
s víèky od Perly atd.
V sobotu 15. 11. jsme na klubovém høišti za Hanušovicemi uskuteènili peèení v alobalu na havých uhlících. Opékali jsme jablka a brambory. V krabièce od velké paštiky se na
uhlících také krásnì usmailo vajíèko. Pìknì jsme si
pochutnali.
Vyvrcholením naší èinnosti v tomto mìsíci se stala v sobotu 29. 11. celodenní akce s tajemným názvem Magický
kruh se uzavírá... Odvání lidé bojovali s temnými silami s duchy. Temné síly získaly velikou moc a hrozilo, e se tím
uzavøe magický kruh a nad svìtem zvítìzí vìèná temnota!
Naštìstí stateèní bojovníci zvítìzili ve všech úkolech a zachránili tento svìt. Celkovì zvítìzil Michal Strnad z Jindøichova. Blahopøejeme. Akce se vydaøila a celkem vyšlo i
poèasí. Dìti mají dlouho na co vzpomínat.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øeidteli ZŠ a
MìÚ Hanušovice.
Vedoucí klubu M. Pecho

Zpìtný odbìr baterií v Hanušovicích
Po umístìní nádoby (tzv. E-Boxu) v budovì Mìstského úøadu pokraèuje Mìsto Hanušovice s umístìním sbìrného boxu na baterie,
který je v pøízemí budovy MìÚ Hanušovice.
Vkládat je zde mono veškeré pøenosné baterie, napø. knoflíkové, èlánky,
baterie èi akumulátory, které jsou hermeticky uzavøeny, mohou být ruènì pøenášeny a nejsou ani prùmyslovou baterií
èi akumulátorem, ani automobilovou
baterií nebo akumulátorem.

E-box lidem usnadní tøídìní drobných
elektrozaøízení
Mìsto Hanušovice se ve spolupráci se spoleèností ASEKOL
rozhodlo usnadnit obèanùm tøídìní vyslouilých malých
elektrozaøízení. Kadý obèan má nyní monost zanést starý mobil,
kalkulaèku, telefon, drobné poèítaèové vybavení, discman nebo
MP3 pøehrávaè (mimo akumulátory) na mìstský úøad a zdarma se
jej zbavit vyhozením do pøipravené nádoby, tzv. E-boxu.
E-box je umístìn v pøízemí budovy Mìstského úøadu na ulici
Hlavní 92, Hanušovice. Kolektivní systém ASEKOL následnì
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnìní tøídìní drobných elektrozaøízení
je také zvýšení mnoství sebraných malých spotøebièù. Ty toti
vìtšinou konèí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotøebiè
obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí
spolu s bìným odpadem do popelnice, nedojde
k jeho recyklaci, ale skonèí na øízené skládce. Tak
zcela zbyteènì dochází k hromadìní odpadu,
který by mohl být znovu vyuit. Naopak pokud je
elektrozaøízení odevzdáno k recyklaci,je
zajištìno, e drtivá vìtšina vyslouilého
spotøebièe bude opìtovnì vyuita. Šetøí se tak
pøírodní zdroje a ivotní prostøedí. Podrobnosti o
tø íd ì n í
elek tr o o d p a d u
n a j d e te
na
www.elektrosrot.cz.
-fa

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Neseïte doma, bìte ven! A víte kam?

ÈSOB Pojišovna

Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese www.znatemapu.cz najdete stovky cílù

POZOR, monost uzavøení
pojistek všech druhù
(domy, byty, auta, garáe,
kola, ivotní pojištìní, úrazové,
pojištìní dìtí, spoøící i úrazové,
pojištìní léèebného pobytu
v nemocnici...)!

neznámých památek, technických zajímavostí a nádherných míst v pøírodì;
pøes tisíc cílù, od Mohelnice a po severní èást bývalého okresu Šumperk.
Na jediném místì:

www.znatemapu.cz
Nabízím

Velmi výhodné cenovì,
bez nutnosti návštìvy
pojišovny, bezplatné
konzultace v klidu domova.

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

Nabízí pojišovací poradce
pøímo ve Vaší blízkosti:

SOUKROMOU INZERCI

Jitka Šírová, Raškov 137,
789 64 Bohdíkov
VOLEJTE 608 757 716,
DOHODNEME NEZÁVAZNOU
SCHÙZKU
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z oblasti stravování, ubytování, zábavy a sportu. Èeká na vás také pøehled známých i

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.

podatelna@mu-hanusovice.cz

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Jubilea

V mìsíci lednu 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Vlasta Mrázková, Berta Jánová, Marie Štáblová, Anna ídková, Ludmila Vincourková, Aranka
Matychová a Anna Rothová a pánové Oldøich Šmehlík, Adolf Winter, Milan Diviš, Jiøí Pøíhoda, Rudolf
Bednarik, Jaroslav Harèarík a Lubomír Kotík.
Srdeènì 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

Kino Mír

Hanušovice
Leden 2009
9. 1. Quantum of solace
16. 1. Oko dravce
23. 1. Muzikál ze støední 3: Maturitní
30. 1. Vy nám taky, šéfe

Hodnì zdraví a úspìchù v nastávajícím roce 2009 pøeje Svaz
tìlesnì postiených v Hanušovicích našim spoluobèanùm.
Oldøich Vojtek

Zahrádkáøi hodnotili svoji èinnost
V sobotu 22. listopadu se v hanušovickém Domì kultury sešli na tradièní slavnostní
schùzi zahrádkáøi organizovaní v místní organizaci Zahrádkáøského svazu.
Sál zaplnìný èleny svazu a jejich rodinnými pøíslušníky v úvodu pøivítal pøedseda
pan Ernest Rajnoha. Po seznámení s programem schùze v krátkosti zhodnotil èinnost
Svazu za uplynulý rok a pøednesl plán práce na pøíští rok, který navrhl a schválil výbor
ZS na své schùzi v mìsíci øíjnu. Prohlásil, e místní organizace splnila všechny body
svého programu na letošní rok. Zaznìla té kritická slova na èinnost nìkterých „èlenù“, kteøí si Stanovy ZS pøizpùsobují svým poadavkùm. Nìkteøí zapomínají na to, e
jsou povinni se o svou zahrádku starat, jiní si zase pletou okolí zahrádek se smetištìm.
Výbor ZS se na své schùzi usnesl, e tito budou jednotlivì upozornìni na své nedostatky a na fakt, e nedodrování Stanov jednotlivých osad mùe vést v krajním pøípadì i
k vylouèení èlena z organizace.
Schùze té schválila pøijetí 3 nových èlenù, kterým byla v letošním roce pøidìlena
zahrada, odešli té 3 èlenové, take stav èlenské základny zùstal stejný.
Probìhlo té tradièní pøedání vìcných darù zaslouilým èlenùm k jejich ivotním
výroèím. Ty letos obdreli paní Gabriela Èermáková a Drahomíra Souèková a pánové
Antonín Kuèera a Alois Mil.
Tradièní bohatou tombolu, kterou pravidelnì zajišuje pøedseda pan Rajnoha, opìt
ocenili všichni pøítomní. Výbor ZS pøi této pøíleitosti dìkuje všem poøadatelùm akce
a sponzorùm, kteøí svým darem do tomboly pøispìli. Zvláštní podìkování té náleí
místnímu podnikateli panu Machulovi, který bezplatnì zapùjèil sál v Domì kultur pro
konání této akce.
Po celý veèer hrál zahrádkáøùm k tanci a poslechu p. Karel Weiser.
Na závìr mi dovolte, abych jménem výboru Zahrádkáøského svazu
Hanušovice popøál všem obèanùm mìsta a místních èástí Hanušovic vše
nejlepší, hodnì zdraví a spokojenosti v novém roce 2009.

Za výbor ZS, -hp

Vánoèní podìkování
Vzpomínka

Po roce pøišel opìt èas, kdy na nás z oken, výkladních skøíní, vánoèních trhù a vyzdobených ulic dýchla atmosféra Vánoc. Mluvím za všechny obyvatele DPS Hanušovice, kdy dìkuji, e kousek této krásné atmosféry byl pøinesen 18. 12. 2008 i k nám
prostøednictvím kadoroèní vánoèní besídky. Kouzelné pøedstavení si k této pøíleitosti pøipravili áci ZŠ Hanušovice pod vedením paní uèitelky ídkové. Oko nejedné babièky nezùstalo samým dojetím suché. Vánoèní nadílku rozdal pan starosta
Malcharczik s paní Sedlmayerovou. Ve svém projevu pan starosta pøislíbil další
úpravy DPS.
Krásné Vánoce a mnoho úspìchù, lásky a úsmìvù v roce 2009 touto cestou pøejí obyvatelé
DPS Hanušovice a peèovatelka Jitka Odstrèilová.

„Za všechnu lásku a péèi Tvou
co vdìkem dnes Ti mùeme dát?
Hrst krásných kvìtù na pozdrav
a pak jen vzpomínat…“
Dne 23. ledna 2009 si pøipomeneme
8. smutné výroèí úmrtí našeho tatínka
a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Vzpomínka
Chybíš nám, maminko, chybíš nám všem,
smutno je bez Tebe, cestièka k hrobu zùstala jen.
Co Ti víc mùeme dát?
Kytièku na hrob a tiše vzpomínat.
10. ledna 2009 uplyne 11 rokù od úmrtí naší maminky,
paní Antonie Malinové.
Stále vzpomínají dcera a synové s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Klasik moderní architektury Le Corbusier tyto hory nazval

Podhùøí a èetná údolí zde nabízí po vyèerpávajících túrách

„nejkrásnìjší pøírodní architekturou na svìtì“. A právì tam, do

neobvykle bohatý program. Tøeba v mìsteèku Ala, kdysi pro-

italských Dolomitù, se dnes podíváme.

slulém výrobou sametu, se konají o víkendech pravidelnì Sa-

Nachází se v severní Itálii v provincii Trentino a jsou krajem

metové slavnosti. Ètyøi stovky dobrovolníkù z místních spolkù

opravdu neobyèejných záitkù. Horský masiv Brenta, na západ

hasièù, myslivcù, ochotníkù a dalších vytvoøí pro potìchu ná-

od øeky Adie, nebo Catinaccio (Rùová zahrada) na opaèné

vštìvníkù atmosféru minulého století. Nechybí dobové obleèe-

stranì jsou mistrovskými díly pøírody, a u jenom pohled na nì

ní, pùvodní dobré jídlo a pití a nezbytné dárky a suvenýry.

bere dech. Kdy vystoupáte (nebo se vyvezete lanovkou) k hor-

Prùvodci v historických sametových kostýmech vás provedou

ské chatì La Montanara nad jezerem Molveno, odmìní vás Do-

po místních kostelech, dvorech, kde dámy vyšívaly nebo kraso-

lomity tím nejkrásnìjším pohledem, jaký si dovedete pøedstavit.

pisnì opisovaly básnì, do paláce, kde pøespal Napoleon, a na-

Je to také kraj témìø tøí set jezer, z nich vìtšina je ve výšce nad

proti pøes ulici, kde se údajnì nelíbilo malému Mozartovi, kdy tu

1 500 m n. m. Zatímco v povìstném Lago di Garda má voda

koncertoval a v noci se bál ve svém pokoji. Dnes je v tomto domì

v létì kolem 23 stupòù, Lago di Molveno je o 10 stupòù chladnìj-

Mozartovo muzeum s velkou sbírkou hudebních nástrojù.

ší. Na bøezích obou však jsou pláe plné lidí a hladinu brázdí
stovky plachetnic a surfaøù.

Mají tu i nìco, co se stalo malou raritou. Vysoko v horách se
ji nìkolik let koná letní festival Tóny Dolomitù. Jedná se o cyk-

Rozlehlým prostorem Dolomitù prochází více ne 6 000 (!!)

lus pìveckých koncertù asi ètyøicetihlavého muského sboru

kilometrù horských stezek, vèetnì vysokohorských magistrál,

Vasalla. Ti se svým umìním vystupují postupnì na nìkolika za-

které navazují na mezinárodní alpskou sí. Vysokohorským tu-

jímavých místech, na starých hradech, pod kolmými stìnami

ristùm jsou zde k dispozici na tøi stovky chat a horských útulkù.

nebo v uzavøených horských kotlinách. Hudební kritici tvrdí, e

V masívu Brenta je Kampanile Baso, svìtovì proslulý prubíøský

kadý koncert je úplnì jiný, nebo akustika je díky prostøedí neo-

kámen horolezcù, šest set metrù vysoká kolmá skalní stìna. Pøi-

pakovatelná.
-hp

rozenì jsou zde i trasy pro ménì nároèné a ménì zdatné turisty,
cyklistické stezky a další horská klasika, vèetnì monosti létání
na rogalech a deltaplánech.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes vás pozvu do malebného mìsteèka Rokytnice v Orlických horách, které leí nedaleko polských hranic a asi 20 km severnìji od pøehrady Pastviny.
Mìsto leí v amberské pahorkatinì v nadmoøské výšce
530-670 m n. m. v povodí øíèky Rokytenky a trvale zde ije asi
2 300 obyvatel. Pùvodní uhlíøská osada zde vznikla pravdìpodobnì kolem roku 1260, jako majetek pánù z Rychnova. Roku
1627 ji kupuje apelaèní rada na Praském hradì Jan Mikuláš,
svobodný pán z Nostitz. Tento rod, od konce 17. století hrabìcí,
drel Rokytnici a do roku 1928, kdy rokytnická vìtev zaniká.
Nejvìtší rozvoj mìsteèka pøišel s otevøením eleznièního spojení z Doudleb nad Orlicí. V roce 1890, kdy patøilo pod amberské hejtmanství, zde ilo ve 161 domech 1 077 obyvatel (978
nìmecké a 99 èeské národnosti). V roce 1930 zde ilo ve 189
domech 324 Èechù, 680 Nìmcù a 18 obèanù jiné národnosti.
Ve mìstì byl evidován okresní soud, pošta, telegraf, respicientství finanèní stráe, èetnická stanice, obecní škola a špitál
s lékárnou.
Obyvatelstvo se ivilo, jak se dalo. Zpoèátku se v témìø
kadém vìtším domì tkalo lnìné plátno, pozdìjší prùmysl byl
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zastoupen výrobou lnìného a bavlnìného zboí, byla zde elektrárna a velká parní pila. V novì vzniklé republice zde pøibyla
továrna na zpracování kùe a ve velkém mnoství se zde vyrábìli vánoèní ozdoby, které se exportovaly po celé Evropì a i za
moøe do Ameriky.
Chloubou mìsta je renesanèní ètyøkøídlý jednopatrový zámek. Byl postaven na místì pùvodní tvrze v letech 1548–1553 a
pozdìji byl baroknì upraven do dnešní podoby. U zámku byla
kaple sv. apoštola Petra a Pavla, park, dvùr, pivovar a cihelna.
V souèasné dobì je úèelovì vyuíván pro potøeby mìsta.
Rozlehlému námìstí vévodí v rohu postavený kostel Všech
Svatých, postavený v letech 1679–16,84 a empírová kašna z 19.
století. Je zde také mono vidìt øadu zachovalých roubených
chalup s podsínìmi a podloubími, z nich nìkteré slouí jako rekreaèní chalupy.
Rokytnice leí na okraji Chránìné krajinné oblasti Orlické
hory a v souèasnosti je vyhledávaným støediskem letní a zimní
rekreace a turistiky. Nedaleko se nachází pøírodní rezervace
Èerný dùl s bukojedlovým pralesovitým porostem a hnízdištìm
nìkolika vzácných chránìných ptákù. V okolí se té nachází
velké mnoství objektù pøedváleèného opevnìní, vèetnì té nejvìtší – tvrze Hanièka.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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