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Jmelí – jeden ze symbolù vánoèních svátkù
Vánoce, nejkrásnìjší svátky v roce nám ji klepou na dveøe. K jejich kouzlu,
kromì vánoèního stromku, štìdroveèerního kapra a samozøejmì dárkù, patøí i
jmelí.
Jmelí, jako vánoèní dekoraci a dokonce i jako lék, pouívali u naši dávní
pøedkové. Pøisuzovali mu èarovnou moc, nebo je ochraòovalo pøed zlem a
pøinášelo jim lásku a plodnost. Stejnì tomu je i dnes, kdy se líbáme pod jmelím
s pøáním lásky. Jmelí je i jako léèivá bylina uznávána souèasnou medicínou.
Co je vlastnì jmelí? Je to keøík parazitující na korunách stromù. Jeho stonky i
listy jsou zelenkavé, plodem je bílá bobule. Tato polocizopasná rostlina je
vázána na hostitelský strom, ze kterého odèerpává iviny. Kvete v bøeznu a
dubnu a koncem roku se hákem upevnìným na dlouhé tyèi strhává z koruny
stromu. Po ulomení jeho vìtví nepøíjemnì zapáchá, ale zápach bìhem sušení
rostliny rychle vyprchává. Zajímavì se i rozmnouje. Semena jmelí roznášejí
ptáci trusem a z nìj pak rostlina zapouští koøeny do kùry stromù.
Jmelí je nejen tradièní vánoèní rostlina, ale také léèivá bylina. Odvar ze jmelí
má silnì moèopudný úèinek, pouívá se pøi menstruaèních potíích a na sníení
vysokého krevního tlaku. Výtaky z rostliny omezují tvorbu lupù, uklidòují a
dezinfikují podrádìnou kùi, proto jsou souèástí nìkterých šamponù a krémù.
Získávají se z nìj také látky k výrobì léèiv proti arterioskleróze.
Se jmelím je spojeno také nìkolik zvykù a povìr. V kadé domácnosti by mìlo
být jmelí zavìšeno na dveøích a políbení pod ním na Štìdrý veèer má zajistit
lásku a do pøíštích Vánoc. Podle Keltù mìl tento zvyk zajistit také plodnost a
velkou rodinu. Jmelí údajnì nosí štìstí tomu, kdo je jím obdarován, ne tomu, kdo
si je sám koupí. Darujete-li nìkomu o svátcích kytièku jmelí, pøinese mu to
radost, lásku a ochranu pøed nemocemi. Do domu pak pøináší štìstí, odvahu a
lásku. Tradice uívání jmelí jako dekorace k nám pøišla z Anglie. Magickou moc
mu pøisuzovali ji naši dávní pøedkové, nebo té slouilo jako ochrana proti
zlým duchùm a nadpøirozeným bytostem.
A u kupujete jmelí pøírodní, pozlacené nebo
postøíbøené, nemìlo by o Vánocích nikde chybìt.
Mùete je zavìsit na dveøe, okno nebo lustr èi dát do
vázy na stùl. A kdyby se vám o nìm zdálo ve snu, i
to má svùj význam. Zdá-li se vám o nìm, zvláštì
pak líbáte-li se pod ním, pak to znamená lásku
nebo brzkou svatbu v rodinì. Je-li zelené,
znamená to štìstí, suché pak neštìstí, zlaté je pak
symbolem bohatství. Kupovat ve snu jmelí
nevìští pak nic dobrého, ale rozdávat jej
znamená, e budete pomáhat potøebným.
Zavìšujete-li jmelí ve snu, v brzké dobì vás potká
velké štìstí.
-hp
Radostné proití svátkù
vánoèních
a úspìšný vstup do
nového roku 2010 všem
obèanùm a ètenáøùm
Hanušovických novin
pøejí
redakce HN a
zamìstnanci MìÚ
Hanušovice

Ohlédnutí
Na konci kadého roku mívám dojem, a s
postupujícím èasem èím dál neodbytnìjší, e
nám zase utekl rok a ani jsme ho nestaèili poøádnì proít. Jako kdyby kolem probìhl cvalem, nebo alespoò klusem, a u nás èeká rok
další. Moná tak psát si deník, èlovìk by si vybavil èas ve více podrobnostech - a kdyby se
pak nad nimi zamyslel, pochopil by, e to
všechno skuteènì trvalo celý „opravdový“
rok, rychleji by se to nestihlo...
S èím jsme se minulý rok setkali? Bylo
v nìm jistì mnoho dobrého, ale nìkdy i smutného. Prospìšného, i zdánlivì bezvýznamného. Nechci pøipomínat nepøíjemnosti jako
ekonomickou krizi èi politické pùtky. Zamìøme se na to, co potkalo nás osobnì, co v nás
zanechalo stopu.
Jaké bylo tøeba jaro? Témìø ádné, brzy
po zimì jsme se doèkali letního slunce. Jaké
pøátele jsme letos získali - úplnì nové, nebo se
vynoøil nìkdo, na koho jsme u málem zapomnìli? Všimli jste si, kolik bylo letos švestek?
To u se dlouho nepamatuje. Èetli jste letos
nìjakou opravdu pìknou knihu, ze které tìíte
dosud?
To všechno tvoøí kolorit uplynulého roku,
barevnou mozaiku. A jestli ta naše, osobní,
byla nìkdy sloena z tmavých kamínkù, máme
nadìji, e pøíští rok to budou barevná sklíèka.
-mf

Zveme Vás na

pøedvánoèní charitativní koncert
9. 12. 2009 v 18.00 hod.
v Domì kultury v Hanušovicích.
Více informací uvnitø novin

Mìsto Hanušovice se Základní školou Hanušovice Vás zve na
tradièní

Mìsto Hanušovice
Vás zve na

Vánoèní zpívání

Mikulášování

dne 22. 12. 2009 v 17.00 hod. u jídelny za školou.
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Bude se rozdávat Betlémské svìtlo.
Pøijïte a naberte si vánoèní náladu.

Obèerstvení zajištìno. Srdeènì zvou poøadatelé!

www.hanusovice.info

pro malé i velké
v DK Hanušovice
6. 12. 2009 v 14.30 hod.
Vstup zdarma
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
76. jednání - 19. øíjna 2009
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta ohlednì plnìní
rozpoètu mìsta Hanušovice do konce záøí 2009
- vzala na vìdomí informaci o poskytnutí historické fotodokumentace mìsta Hanušovic a okolí poøízené bývalým obèanem p. L. Malým z Bušína
- schválila prodlouení smluv na provádìní zimní údrby
na období 2009–2010 za podmínek shodných s rokem 2009
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o postoupení
pohledávky ZKL, a. s. postupníku ZKL Hanušovice, a. s.
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o úèetní reformì chystané od 1. 1. 2010
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného
bøemene prùchodu a prùjezdu pøes pozemek pè. 804/15 a dále
právo zøízení pøípojky splaškové a dešové kanalizace pøes
výše uvedený pozemek
- vzala na vìdomí prùbìnou zprávu o hospodaøení mìsta
Hanušovice za období leden–srpen 2009
- doporuèila ZM ke schválení zvýšení poplatkù z ubytovací
kapacity v souladu s novelou zákona o místních poplatcích na
èástku 4,- Kè za kadé vyuité lùko a den s úèinností od 1. 1.
2010
- schválila smlouvu s Agenturou GONG na zajištìní 7. reprezentaèního mìstského plesu dne 23. 1. 2010 v DK Hanušovice
- schválila nabídku Agentury GONG na zajištìní Mikulášování

- doporuèila ZM ke schválení usnesení o bezúplatném pøevodu pozemkù pè. 834/2, 834/3 a 2305 do vlastnictví Olomouckého kraje
- projednala nabídku k pøevzetí záruky ze strany mìsta nad
akcí „Hanušovické léto“
- vzala na vìdomí výroèní zprávu ZŠ a MŠ za školní rok
2008–2009
- schválila vìcné bøemeno zøízení pøípojky NN pro ÈEZ
Distribuce, a. s. pøes pozemky pè. 1601/1 a 1601/2, které jsou
ve vlastnictví mìsta Hanušovice
77. jednání - 2. 11. 2009
- projednala pøípravu zasedání ZM
- na základì pøedloeného návrhu doporuèila ZM ke
schválení dodatek k OZV, který zvýší poplatek z ubytovací
kapacity ze 2,- Kè na 4,- Kè za lùko a den
- projednala, e je nutno schválit OZV è. 1/2009, kterou se
zruší zvýšený místní koeficient rozhodný pro výpoèet danì
z nemovitostí - OZV è. 2/2008
- projednala ádost o odkoupení bytového domu èp. 202
Za Moravou
- doporuèila ZM ke schválení ádost o koupi èásti pozemku
pè. 2193/1 – 6x3,5 m v kú. Hanušovice
-projednala ádost o pøíspìvek na èinnost RES-SEF, o. s.
Šumperk
- projednala vìc neakceptování ádosti o podporu ze SFP
ÈR v rámci Operaèního programu P – zateplení MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o pøíspìvek NIPI ÈR, o. s. Jihlava

Nejlepším leákem v Evropì je Holba Premium
Rozhodli o tom degustátoøi a pivovarští experti v mezinárodní degustaèní soutìi European Beer Star 2009 vyhlašované v Nìmecku. Holba Premium získala zlatou medaili v kategorii piv èeského typu a stala se Evropskou pivní hvìzdou roku. Nejvyšší ocenìní jí bylo udìleno za jedineènou chu, barvu, vùni a pìnu, tedy senzorické vlastnosti, které posuzovalo 78 odborníkù z celého
svìta.
Medaile pøevzali 18. listopadu na oficiální ceremonii v Norimberku zástupci pivovaru Ludìk Reichl, sládek a výkonný øeditel
pivovaru Holba Vladimír Zíka. „ Je to mimoøádný úspìch, navíc na mezinárodní úrovni, který potvrzuje, e naše strategie vaøit pivo
klasickou technologií je správná. Nepodlehli jsme tlaku velkovýrobcù europiv a vsadili na jedineènost a fenomén chuti a je vidìt, e
tradiènì vaøené pivo má úspìch nejen u konzumentù, ale i ve svìtì mezinárodních odborníkù,“ komentoval úspìch Vladimír Zíka.
Pivo Holba se vyznaèuje plnou, vyváenou chutí, výborným øízem, lahodnou hoøkostí a jemným chmelovým aroma. Co vede
k získání tìchto vlastností, vysvìtluje sládek pivovaru Ludìk Reichl:
„Jedineèný charakter Holbì pøináší klasická technologie výroby. Jejím základem je dùkladné povaøení sladiny technologií na
dva rmuty, kvašení pøi nízké teplotì na otevøené spilce a dlouhá doba zrání v leáckých sklepích. Pivo vaøíme na pøedem danou
stupòovitost, take jeho øedìní vodou tzn. pouití technologie HGB, je vylouèeno, stejnì jako umìlé dobarvování mladiny nebo hotového piva.“ V Holbì se vaøí pivo pøevánì z èeských surovin, ateckého chmele a sladu z moravských, svou kvalitou proslulých
jeèmenù.
Holba slaví úspìch nejen u odborníkù, jen v tomto roce získala v degustaèních soutìích celkem 5 medailí za chu a kvalitu, ale
také u konzumentù. Rostoucí popularitu znaèky dokládá trvalý rùst prodeje, a to i pøes celkový pokles pivního trhu v ÈR. Letos
Holba prodala 198 tisíc hl piva na domácím trhu, co v meziroèním srovnání pøedstavuje 4procentní nárùst. Zvýšený odbyt vykazuje nejen sudová, ale i Holba v lahvích, napøíklad ocenìného leáku Holba Premium se v lahvích prodalo témìø o tøetinu více.
Cílem soutìe European Beer Star je podpoøit rùznorodost a jedineènou chu piva.
Soutì patøí k nejvìtším na svìtì a vyhlašují ji privátní pivovary a Asociace malých nezávislých pivovarù v Evropì. O medaile
letos bojovalo rekordních 863 druhù piv ze 35 zemí ve 41 kategoriích, co je nejvyšší úèast v historii soutìe. Hlavním smyslem
projektu je pøedstavit chuovì rùznorodá piva široké veøejnosti a poukázat na jejich výjimeènost. Jde zejména o produkty malých a
støedních výrobcù, které se zpùsobem výroby a pøedevším chuovými vlastnostmi liší od europiv vyrábìných v pivovarnických gigantech.
-hm

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
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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

Váení obèané, rodièe a áci,

Logická olympiáda

pøejeme pìkné svátky a
naèerpání nových sil do roku 2010.
Pøeje ZŠ a MŠ Hanušovice

Ve ètvrtek 22. 10. se áci naší školy zúèastnili školního kola logické olympiády, kterou poøádalo sdruení Mensa. Školní kolo logické olympiádyprobìhlo on-line v uèebnì informatikya soutìili
v nìm áci ètvrtého a pátého roèníku a nìkolik vybraných ákù
tøetího roèníku. Do krajského kola v Olomouci, které se uskuteènilo 6. 11., postoupil z naší školy Honza Šimek z V. A. I v Olomouci
se Honzovi v nároèné konkurenci daøilo a obsadil velmi pìkné 24.
místo. Gratulujeme.
-pj

Scholaris 2009
Ve støedu 11. listopadu 2009 se zúèastnili vycházející áci naší školy v doprovodu tøídních uèitelù a výchovné poradkynì prezentaèní výstavy støedních škol a odborných uèiliš „Scholaris 2009“, která se uskuteènila na Gymnáziu v Šumperku v dobì od 9 do 17
hodin za úèasti zástupcù Olomouckého kraje, Odboru školství, mládee a tìlovýchovy Krajského úøadu Olomouckého kraje, Krajské hospodáøské komory a pøedstavitelù místnì pøíslušných magistrátù a mìstských úøadù. Výstavu organizaènì zajišovala
SCHOLA SERVIS PROSTÌJOV.
Novinkou na pøehlídce oborù vzdìlání støedních škol a vyšších odborných škol byla prezentace významných firem regionu, pøi
které došlo k vizuelnímu pøedvedení oborù vzdìlání a souèasnì provázání vzdìlávací nabídky s poadavky trhu práce.
Exkurze áky
velmi zaujala, mnohé z nich inspirovala pøi výbìru svého
budoucího povolání.

Vladimíra ídková,
výchovná
poradkynì

Debrujáøi na výletì
Olomoucký region poøádal v pátek 23. 10. 2009 pro èleny Asociace malých debrujárù ÈR výlet do Brna na putovní výstavu IQ centra z Liberce pod názvem Hry a klamy
na Staré radnici v Brnì. Z Klubu AMD naší školy se zúèastnilo 10 dìtí.
Výstava byla velmi zajímavá. U všech exponátù si mohly dìti vyzkoušet funkci,
svùj postøeh, pozornost a zruènost. Po dvou hodinách strávených øešením hlavolamù a
zkoumáním exponátù jsme odjeli do Vyškova, kde na nás èekaly rùzné atrakce ve velkém moderním aquaparku, které jsme dokonale vyuili.
V 16 hodin jsme se vydali pøíjemnì unaveni na zpáteèní cestu k domovu. Výlet se
nám vydaøil, získali jsme mnoho nových poznatkù a pìkných záitkù.
Za KAMD, V. Vasilová

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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Zpìtný odbìr svìtelných zdrojù
v Hanušovicích
Jako další krok ke zlepšení tøídìní odpadu uzavøelo Mìsto
Hanušovice smlouvu s firmou Ekolamp o sbìru a odvozu vyslouilých lineárních èi úsporných záøivek a výbojek.
Kadý z nás se v této situaci ocitl. Pøestane nám po letech svítit záøivka, a tak pøemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak
naloit s tou nefunkèní. Nìkde jsme ji zaslechli, e vyslouilé
záøivky nepatøí do komunálního odpadu. Nepatøí ale ani do tøídìného skla, i kdy jsou ze skla vyrobené. Ale proè vlastnì? Záøivky (trubicové i kompaktní, úsporné) toti obsahují malé
mnoství jedovaté rtuti, která by pøi špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a ivotní prostøedí. Nejjednodušší je vzít starou záøivku a odevzdat ji
v obchodì pøi nákupu té nové.
Další moností je tuto záøivku odevzdat do sbìrného boxu
v budovì Mìstského úøadu v Hanušovicích, který je umístìn
v 1. patøe u kanceláøe è. 206.
Zde je mono odevzdat mimo tzv. úsporné árovky i záøivkové trubice do velikosti 60 centimetrù.Vzhledem ke skuteènosti, e do veøejnì pøístupného boxu je mono vloit pouze

malé árovky, záøivkové trubice je nutno pøedat osobnì
v kanceláøích è. 205 a 206.
Zpìtný odbìr záøivek pro
naše mìsto zajišuje kolektivní
systém EKOLAMP, který
nejen pøispívá na náklady provozu sbìrného místa, ale plnì
hradí veškeré náklady na pøepravu a recyklaci. Tím našemu
mìstskému rozpoètu ušetøí èást
prostøedkù urèených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak pøispívá
k ochranì ivotního prostøedí
v našem mìstì a na nás všech
je, abychom se k nìmu alespoò malým dílem pøipojili.
Více o problematice nakládání s nefunkèními záøivkami a
grafické zobrazení svìtelných zdrojù , které je mono odevzdat,
najdete na internetových stránkách www.hanusovice.info a na
stránkách www.ekolamp.cz

Štìpánská zábava
Kde: DK Hanušovice, kdy: 25. 12. 2009
Zaèátek: 20.00 hod., hraje: DJ Démon
Srdeènì zvou a pøíjemnou zábavu pøejí poøadatelé!

• Makléøská spoleènost nabízí poradenskou èinnost pøi sjednání ma-

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

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

vit.chladek@iex.cz, www.insia.cz
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WWW.sedesatka.cz nový internetový
prostor pro èeské
seniory
V srpnu tohoto roku byl uveden do
provozu nový web pro èeské
seniory - www.sedesatka.cz. Byl
zøízen obèanským sdruením Centred Pardubice a projekt je unikátní
zejména tím, e zveøejòuje
pøíspìvky jak na celostátní úrovni,
tak na úrovni regionální.
Navštivte www.sedesatka.cz, a
uvidíte, e se Vám tam bude líbit šedesát procent stálých
návštìvníkù prý pøestane
pravidelnì sledovat televizi!

4

HOLBA Premium je nejlepším leákem na svìtì
Zlatá medaile ze švédského Beer and whisky festivalu putuje do Hanušovic
Jako nejlepší mezi leáky ocenili Holbu Premium svìtoví pivovarniètí experti na 17. Beer and Whisky festivalu, tradiènì
poøádaném ve Stockholmu. Leák Holba Premium získal zlato a stal se tak svìtovým šampiónem. Vítìzství mu pøinesla pøedevším
jedineèná chu, výborný øíz, chmelové aroma i celkový dojem po napití.
Své výjimeèné vlastnosti získává Holba díky klasickému zpùsobu výroby, k tomu se dále pøidává jedineèná receptura a samozøejmì trvalá
kvalita vstupních surovin. Holba se vyrábí z domácích zemìdìlských produktù prvotøídní kvality, jako je atecký chmel a slad z vyhlášených
moravských jeèmenù. Do chuti se výraznì promítá také tradièní zpùsob výroby. „ Zásada je na pivo nespìchat a tu dnes nìkteøí velkovýrobci
piva zdaleka nedodrují, protoe èas jsou peníze. Zatímco u nás pivo opouští brány pivovaru nejdøív za 6 týdnù, europiva jsou hotová za 14 dní
a na jejich kvalitì je to znát,“ vysvìtluje výkonný øeditel Vladimír Zíka.
Dùleitou roli hraje v kvalitì a chuti i samotná horská voda, kterou pivovar èerpá z vlastních hloubkových vrtù. Její výhodou je sloení, ideální právì pro výrobu piva èeského typu. Pivo Holba se vaøí standardnì na dva rmuty, take má èas vzít si to nejlepší ze sladu i chmele. Kvasí i
zraje oddìlenì pøi nízkých teplotách. Prokvašení se dá díky tradièním postupùm lépe øídit a výsledkem je ménì prokvašené pivo s vyšším
obsahem zbytkového
extraktu a typickou plnou
chutí. Není tøeba je dále
dobarvovat, dosycovat ani
jinak chemicky upravovat a
vylepšovat.
Letos se Holba zúèastnila
5 soutìí, a ve všech získala
medaili.. Kadá medaile je
potvrzením kvality piva a
hraje významnou roli jako
velmi objektivní doporuèení
všem konzumentùm. „Hodnocení odborníkù si velmi
váíme, je to významné ocenìní naší poctivé práce. Co je
pro nás ale nejvìtší odmìnou,
je spokojenost a pøízeò
konzumentù,“ vyjadøuje
Vladimír Zíka.
Stockholmský festival
patøí mezi ètyøi nejvìtší
pøehlídky piva na svìtì a ve
Švédsku se koná od roku
1992. To, e se pivo tìší
obrovskému zájmu na
celém svìtì, dokládá i jeho
návštìvnost, která letos
pøesáhla 27 tisíc.
Pravidelnì se na nìm prezentuje a 600 druhù piv svìtoznámých znaèek. Piva jsou
rozdìlena do více ne dvou
desítek kategorií, ve kterých
jednotlivé vzorky hodnotí
svìtoví odborníci z oboru
pivovarnictví.
Holba se této svìtové pøehlídky zúèastnila letos poètvrté a celkem tady získala
2 medaile. Leáku Holba
Premium se roènì vyrobí 40 tisíc hl, co je zhruba 10 procent celkové produkce. Èást
produkce jde na vývoz, pøedevším do Evropy, kde k exportním zemím patøí právì
Švédsko, Maïarsko nebo
Polsko.
-hm
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Zpìtný odbìr baterií v Hanušovicích

POMÁHÁME LIDEM BYDLET

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.

VYBÍREJTE Z ŠIROKÉ NABÍDKY
NEMOVITOSTÍ Z CELÉ ÈR
Pomùeme i vám s prodejem vaší nemovitosti.
Zavolejte, a my vám poskytneme bezplatnou a nezávaznou konzultaci, nebo
navštivte naši poboèku v Šumperku, Gen. Svobody (naproti hlavní poštì).
HLEDÁME DALšÍ REALITNÍ MAKLÉØE A OBCHODNÍ PARTNERY.

ANNA VLACHOVÁ, realitní makléøka RK AVAREAL,
tel. 736 110 872, anna.vlachova@avareal.cz, www.avareal.cz

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 tøídìní
elektroodpadu najdete
na
www.elektrosrot.cz.
-fa

Neseïte doma, bìte ven!
A víte kam?
Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese najdete
stovky cílù z oblasti stravování, ubytování, zábavy a
sportu.Na jediném místì: www.znatemapu.cz
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Florbalový turnaj
„O pohár OZP“
Zaèátek listopadu patøil v Hanušovicích opìt
florbalu. Ve spolupráci s Oborovou zdravotní
pojišovnou zamìstnancù bank, pojišoven a
stavebnictví poøádal SPV Hanušováèek ji tøetí
roèník florbalových turnajù všech vìkových
kategorií. Oproti loòskému roku nebyla obsazena
kategorie ákyò, èeho nejvíce litovalo drustvo
z Èeského Krumlova, které mìlo v úmyslu se turnaje
zúèastnit. Kategorie muù a dorostu byla spojena.
V kategorii muù obhájilo drustvo Hearts Jeseník
loòské prvenství, stejnì jako domácí mui druhé
místo. Pøíjemným pøekvapením bylo ale tøetí místo
domácího dorostu, které o støíbrnou pozici pøipravil
pøi shodném bodovém zisku a vzájemný zápas
s domácím drustvem muù.
V kategorii ákù obhájilo loòské prvenství Staré
Mìsto. Vítìzný pohár a ceny nejlepším ákovským
drustvùm osobnì pøedal zástupce OZP pan
Zemánek. Zamìstnanci OZP byli také k dispozici
všem hráèùm a divákùm, kteøí mìli zájem o bezplatné
mìøení krevního tlaku nebo tìlesného tuku.
Výsledky mui a dorost:
1. Hearts Jeseník
2. SK Hanušovice mui
3. SK Hanušovice dorost
4. FBC Èervená Voda
5. FBC Staré Mìsto
6. TJ Olomouc
7. Klub SPV Pardubice
Výsledky áci:
1. ZŠ Snìník Staré Mìsto
2. Klub SPV Pardubice
3. FBC Èervená Voda
4. SPV Hanušováèek

Volejbalové debly
Volejbalové turnaje dvojic „HOLBA TOUR 2009“ jsou ji minulostí.
V poslední, podzimní, èásti byly odehrány celkem ètyøi turnaje. Akcí se
zúèastnili hráèi a hráèky z okresù Šumperk, Jeseník, Pøerov, Bruntál,
Olomouc a Opava. Tentokrát na pøedních místech zcela chybí zástupce
„domácích“, kdy se „tradièní“ medailisté nezúèastnili ze zdravotních a
pracovních dùvodù. Své první deblové krùèky ji mají za sebou i mladší
áci, kteøí s volejbalem teprve zaèínají. Odehráli svùj miniturnaj ve høe
s upravenými pravidly a netradièním míèem.
Výsledky volejbalových deblù smíšených dvojic – Hanušovice
25. 10. 2009
1. Grézl, Zapletalová (TJ Slavoj Loštice)
2. Škvára, Valentová (Pøerov)
3. Køivohlávkovi (Šumperk)
Výsledky volejbalových deblù smíšených dvojic – Hanušovice
8. 11. 2009
Kategorie I:
1. Grézl, Zapletalová (Loštice)
2. Marks, Hennerová (Loštice)
3. Škvára, Valentová (Pøerov)
Kategorie II:
1. Konvièní (Hrachovec)
2. Jersák, Kempná (Šumperk)
3. Nawrat, Veselská (Šumperk)
Výsledky volejbalových deblù en – Hanušovice 17. 11. 2009
1. Pavelková, Pavelková (Bruntál)
2. Krmelová, Zapletalová (Loštice)
3. Havlíèková, Filipová (Loštice)
Výsledky volejbalových deblù muù – Hanušovice 17. 11. 2009
1. Marks, Grézl (Loštice)
2. Vavroušek, Hanìl (Šumperk)
3. Novák, Vyhlídal (Loštice)

-pod

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2009 realizována za podpory
Olomouckého kraje.

Výsledky miniturnaje mladších ákù – Hanušovice 17. 11. 2009
1. Cakirpaloglu, Podvolecká (Hanušovice)
2. Borùvková, Scholzová (Hanušovice)
3. Recová, Musilová (Hanušovice)
-pod
Èinnost SK Hanušovice je
v roce 2009 realizována za
podpory Olomouckého kraje.

Turnaj ve stolním tenisu a speedmintonu
V mìsíci listopadu poøádalo v Hanušovicích Regionální centrum SPV v Šumperku turnaje ve stolním tenisu a speedmintonu. Tuto hru mìli monost v Hanušovicích poprvé poznat
úèastníci a diváci akce „10 let Hanušováèku“ v listopadu loòského roku, kdy tato hra byla pøedvedena dokonce v podobì,
kdy se hraje svítícími míèky v úplné tmì. Tentokrát se hrál klasický speedminton.
Výsledky speedminton kategorie eny:
1. Nikola Hájková (Hanušovice)
2. Vìra Králová (Hanušovice)
3. Eliška Beková (Ruda nad Moravou)
Výsledky speedminton kategorie mui:
1. Pavel Podvolecký (Hanušovice)
2. František Bek (Ruda nad Moravou)
3. Ladislav Hrazdil (Slavkov u Opavy)
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Vítìzkou kategorie ákyò byla vyhlášena
Nikola Šimeková (Hanušovice)
Výsledky stolního tenisu muù:
1. Radek Fišer
2. Petr Tomaško
3. Milan Trávníèek

Vítìzi kategorie dvojic muù byli vyhlášeni Radek Fišer,
Václav Jokl (Hanušovice), ákù Lukáš Odstrèil (Hanušovice),
ákyò Nikola Šimeková (Hanušovice).
-pod
Èinnost RC SPV
v Šumperku je v roce 2009
realizována za podpory
Olomouckého kraje.

www.hanusovice.info

7

inzerce - inzerce - inzerce

ZDOUNECKÁ REALITNÍ KANCELÁØ

Výroba a prodej
døevìných briket,

Vápenná 398
poboèka Kromìøí, nám. Míru 3287, 2. patro
tel.: 602 359 915, 573 334 360, www.zdouneckarealitni.cz
e-mail: zdouneckarealitni@centrum.cz

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
Nabízím k týdennímu i delšímu pobytu
dva apartmány, tøí a ètyølùkový,
v rekreaèní oblasti Tøeboòsko. Kadý
apartmán má monost vlastního vaøení.
Kontaktní tel. 606 488 588 nebo
www.trebonskonakole.ic.cz.

Prodám nebo
pronajmu
stánek Ovoce-zelenina
u vlakového nádraí.

Pro své klienty hledáme RD, byty, chaty, vykupujeme lesy, louky,
zemìdìlskou pùdu.

HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY – MAKLÉØE
(se støedoškolským vzdìláním a pøíjemným vystupováním)

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

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

PÙJÈKY - VÁNOÈNÍ PÙJÈKA
PRO VŠECHNY NA O. P. I
NEZAM., M. DOV., DÙCHODCI.
10 000 TIS. - 2 MIL.
Tel.: 606 713 442, 607 977 225
(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.

Mladá rodina hledá byt v os. vl. o velikosti 3+1 na nìkteré z ulic v centru Hanušovic! Rekonstrukce bytu i domu vítána. Cena max. 650.000,- Kè. Jen solidní jednání. Realitní kanceláø zásadnì nevolat!!!

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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Nabízí k prodeji:
• Rekreaèní objekt – Zlaté hory (Suchá Rudná). Cena 1 mil. 980 tis. Kè
• RD 3+1 – Vápenná. Cena 750 tis. Kè
• RD 6+2 – Vápenná. Cena v RK
• Víceúèelový objekt – Vápenná. Prodejní a sklad. prostory. Cena v RK.
• Døevaøská pila+pozemky - Javorník. Cena v RK

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
placená inzerce

podatelna@mu-hanusovice.cz

Hledám pronájem garáe
v centru Hanušovic èi v jeho
blízkosti na zimní období
(prosinec–duben).
Nabízím 300-400,- Kè za mìsíc!
Dìkuji za nabídky.
Kontakt: 774 886 887

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

V mìsíci prosinci 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Jiøina Kadlecová, Jiøina
Weiterová, Jarmila Banková,
Marie Albertová, Františka
Vránová, Eva Pešinová,
Magdaléna Hetmánková, Karla
Matìjèková, Emma Davidová a
Ludmila Kubištová;
pánové Jan Ludvík, Miroslav
Urban, Ladislav Matìjèek, Karel
Král a Miroslav Anger.

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

Svaz tìlesnì a zdravotnì
postiených v Hanušovicích
pøeje obèanùm mìsta
Hanušovic krásné proití
svátkù vánoèních a vše
nejlepší v novém roce 2010.
pøedseda Oldøich Vojtek

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnosti za mìsíc øíjen 2009
3. 10. v sobotu jsme uspoøádali naši tradièní podzimní akci Letecký den - soutìe
s létajícími talíøi z kartonu a umìlé hmoty. Akce byla urèena i pro neèleny klubu a
konala se v MParku v Hanušovicích. Sestávala z deseti rùzných disciplín, zúèastnilo
se celkem 14 soutìících dìtí, z toho jen 2 z Hanušovic. Celkovì vyhrála Katka
Drásalová z oddílu Kamarádi ÈTU ze Šumperku. Blahopøejeme. Poèasí kupodivu
vyšlo, pìkné diplomky a ceny završily vydaøenou akci. Dìkujeme za spolupráci
majiteli MParku p. Halámkovi, øediteli ZŠ p. Felnerovi, kamarádùm Honzovi
Czastkovi, Pavlu Klugovi, Ondrovi Šulajovi a pomocníkùm z ÈTU.
Po obìdì si náš klub spoleènì s oddílem Kamarádi ze Šumperku ještì zahrál v
terénu bojovku o létající talíøe. Hra mìla napínavý prùbìh a do samého konce,
všichni si ji pìknì uili. Byla to perfektnì proitá sobota plná záitkù!
Další schùzku v øíjnu probìhl generální úklid klubovny, a pak jsme si zahráli
nìkolik kol nároèný a zároveò legraèní Twister, hru, která Vás zamotá do kozelce!
V sobotu 17. 10. jsme vyèistili malé ptaèí budky, je máme rozmístìny v lesích za
Hanušovicemi. Letos se hnízdilo ve ètyøech z dvanácti, hned v è. 1 se vyskytoval plch
velký. Po vyèištìní budky jsme vletový otvor zaslepili plechovým koleèkem, aby tam
nemohl plch zase vlézt. Plši se na zimu s oblibou stìhují do ptaèích budek, ale protoe
mají zimní spánek dle druhu a do pùli kvìtna, ptáci v tìchto osídlených budkách pak
nemohou hnízdit. Zajišovací koleèko odstraníme zaèátkem ledna 2010.
V nedìli 25. 10. jsme se staršími kamarády zkontrolovali i naši velkou soví budku.
Její èištìní je nároènìjší, nebo je vyvìšena na stromì ve výšce 7-8 m. Letos tato
budka nejevila známky hnízdìní. Dìkuji za spolupráci Honzovi Czastkovi, Ondrovi
Šulajovi, Ivoši Vokurkovi a Miloši Kalasovi. Ptaèí budky jsou náš dlouhodobý projekt
na ochranu pøírody. Pokud by mìl nìkdo zájem o plánky a zkušenosti s výrobou
ptaèích budek ze døeva a kanystrù z PVC, mùe se se mnou zkontaktovat (viz naše
vitrínka vedle ÈS v Hanušovicích).
Bìhem mìsíce si èlenové v klubovnì zahráli stolní fotbal, Hledanou, Na zvíøata,
pøipravovali se na závody ve vázání základních uzlù na èas. Venku se chlapci bavili pøi
Hledání petlahve, pøi Severské honièce atd.
Poslední sobotu v øíjnu jsme se vypravili na klubové táboøištì, na kostru nové
latríny jsme pøibili nìkolik dalších desek. Na elezném roštu na ohništi pak v rámci
soutìe vaøili vlastní polévku. Jako nejchutnìjší byla vyhodnocena rajská polévka
Ondry Faltièka. Blahopøejeme. Poté chlapci na uhlících opékali v alobalu jablka a
banány - je to vynikající dezert. Nakonec chlapci bojovali v drustvech s papírovými
koulemi o papírové ivoty. Dìkujeme panu Jelínkovi za darované a dovezené desky.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství nováèek Ondra Faltièko, také
získal pochvalu za 100% docházku za mìsíc øíjen. Dále byli on a Jindra Láník
pochváleni za obìtavost, za kamarádské chování byla udìlena pochvala Honzovi
Donovalovi. Blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

Vánoèní zastavení
I kdy je k nám zatím pøíroda ještì milosrdná, co se týká mrazù a snìhových závìjí, Vánoce se nezadritelnì blíí. Kadý z nás má
své oblíbené vánoèní cukroví, zvyky i zpùsob výzdoby; pokud ale chcete vyzkoušet nìco nového, pøipravili jsme pro Vás pár
nápadù. První dva jsou recepty na trochu jiné vánoèní pamlsky, jejich základem je ovoce. Aèkoliv je výsledná kalorická hodnota
pøece jenom trochu vyšší ne samotné plody, dobroty jsou to pøenáramné! Posledním pøíspìvkem je obmìna známé „barborky“.
Datle v marcipánu
Ingredience: 30 datlí, 30 polovin vlašských oøechù, 100 g mandlí, 100 g mouèkového cukru, bílek, tmavá èokoládová poleva.
Postup: Nejprve si pøipravím marcipán: spaøíme a oloupáme mandle, najemno je nastrouháme nebo rozemeleme a tøeme s cukrem;
mùeme pøidat trochu rozšlehaného bílku, pokud by hmota byla pøíliš tuhá - musí být hladká a vláèná, vhodná k tvarování.
Z datlí odstraníme pecky a do kadé vloíme polovinu oøechu. Naplnìnou datli zabalíme do plátku marcipánu a z poloviny
namoèíme do rozpuštìné èokoládové polevy. Necháme v chladu ztuhnout.
Rumové švestky
Ingredience: 30 sušených švestek bez pecky, 30 mandlí, rum, tmavá èokoládová poleva, mletý kokos.
Postup: Mandle spaøíme a oloupeme - snaíme se, aby zùstaly vcelku. Do uší nádoby nasypeme sušené švestky a zalijeme
rumem. Necháme stát asi hodinu. Poté rum slijeme (mùeme pouít do jiného cukroví èi na povzbuzení), do kadé švestky vloíme
jednu mandli, pøitiskneme a celé máèíme v rozpuštìné èokoládové polevì. Nakonec obalíme v mletém kokosu. V chladu necháme
ztuhnout.
Barborka trochu jinak
Na svátek svaté Barbory 4. prosince se øeou vìtvièky tøešnì, tzv. barborky - ve váze s vodou v chladnìjší místnosti by pak mìly
na Vánoce vykvést, podle tradice na znamení svatby v rodinì. I kdy svatbu neèekáte, jsou rozkvetlé vìtvièky krásnou dekorací i
nadìjí na pøíští jaro.
Místo tøešní ale mùete nastøíhat i jiné vìtvièky - døín, zlatici, v tomto pøípadì chceme doporuèit borùvèí. Borùvkové vìtvièky
jsou po rozkvìtu nádherné - ještì ne vyraší drobné lístky, zelené vìtvièky se obalí narùovìlými kvítky, které pøipomínají malé
zvoneèky. Nastøíhat borùvèí je ale vhodné asi 10. prosince - ètrnáct dní by mìlo staèit k jeho rozkvìtu.
Ovšem i zde, jako u „pravých“ barborek, platí jedna podmínka - aby se objevily kvìty, musí døeviny nejprve projít urèitým
mrazivým obdobím. Tak se nechme pøekvapit!
-mf
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme malebné mìsteèko Laxenburg, které si
vládnoucí habsburská císaøská dynastie vybrala za své letní sídlo.
Málo známé místo leí pouhých dvacet kilometrù od centra
Vídnì a nachází se v nìm mnoství architektonických památek.
Je centrem kultury, a proto se stalo i vyhledávaným místem zábavy a místem relaxace turistù a hlavnì obyvatel hlavního mìsta
Rakouska.
Zaèátek historie Laxenburgu se datuje do 13. století, kdy se
pod názvem Lachsendorf stává místem zábavy tìch bohatších.
Ti jezdili do pøilehlých lesù uspokojovat svoji loveckou vášeò. A
aby se nemuseli na noc vracet do Vídnì, nechali si zde postavit
útulnou rezidenci. Té se dnes øíká Altes Schloss a v jejích prostorách najdeme jeden z nejmodernìjších filmových archivù v Evropì. Pùvodní zámeèek se neustále zvìtšoval, vznikl té zámecký
park a na jeho ploše plné trávníkù, vzácných stromù a keøù, jezírek a kanálù vyrostly další rezidence a stavby. Tou vùbec nejvìtší
se stal rokokový zámek Bauer Hof postavený za vlády Marie Terezie. Jeho souèástí je i budova honosného divadla. Titulem nejznámìjší památky zdejšího parku se ale pyšní hrad
Franzesnburg, který byl postaven v neogotickém slohu teprve
poèátkem 19. století. Tato napodobenina støedovìkého rytíøského hradu stojí na ostrùvku uprostøed jezera a ji z dálky na sebe
poutá pozornost všech návštìvníkù.

Kromì dalších pozoruhodných objektù v areálu parku, mezi
nì patøí malebné chrámy a mùstky nad vodními kanály, nabízí
Laxenburg ke zhlédnutí té mìstské centrum. To tvoøí barokní
kostel, radnice, velké mnoství soch a kašen a té øada palácù,
které si tu stavìla vídeòské šlechta.
V souèasné dobì zde ije asi tøi tisíce stálých obyvatel. Mají
zde veškeré zázemí potøebné ke spokojenému ivotu. Vìtšina
z nich toti pracuje pro mìsto v oblasti cestovního ruchu. Je zde
nìkolik hotelù, mnoství restaurací a kaváren, jsou tu støediska
zábavy pro nároèné návštìvníky. Daøí se zde obchodu se suvenýry a na nezájem turistù si také nemohou stìovat.

TOULKY PO OKOLÍ

noviny a sborníky, ve kterých byla veøejnost informována o iniciativách spolku. Parodující ráz a humorné recesistické pojetí
vedlo k rychlému rozvoji spolku i v jiných mìstech. Postupnì
byla vytvoøena celá „øíše“, zahrnující na 300 poboèek na celém
svìtì. „Vrchní velení“ bylo samozøejmì v Praze.
V Šumperku byla zaloena dne 18. bøezna 1911 jeho odno
- spolek Belmontia („šastná hora“), podle hory Pradìd. Z nalezených dokumentù lze vyèíst, e v roce 1936 zde bylo organizováno 42 rytíøù, 2 junkeøi a 3 panošové., kteøí se scházeli kadý
pátek ve svém „hradu“ v Nìmeckém spolkovém domì. Za spolkové barvy byla zvolena modrá a lutá (barvy šerpy a èapky),
zajímavý byl i znak: pozdnì gotický štít dìlený na ètyøi pole, kde
byly vyobrazeny spolková èapka, pohár, sova, dvouvìová brána a rozhledna na Pradìdu. Vše bylo doplnìno heslem IN
ARTE/VOLUPTAS a názvem BELMONTIA. Spolek mìl i svùj
odznak, který obdrel a musel nosit kadý èlen spolku. Byl
raen z postøíbøeného bronzového plechu, mìl rozmìry 47x29
mm a kromì sovy a názvu spolku se nìm nejvíce vyjímala rozhledna na Pradìdu, která byla právì vybudována (1904-1912) a
která se tenkrát stala symbolem celé severní Moravy.
Konec veškerých spolkù nastal nástupem fašismu k moci ve
tøicátých letech. Všechna sranda šla stranou a lidé více ne na
humor zaèali myslet na to, jak pøeít tuto neklidnou dobu.

V posledním letošním vydání našich novin se vydáme do
Šumperku, a jak se øíká, nalejeme si z jiného soudku. Se špetkou
humoru a nadsázky si povíme o jednom zajímavém spolku.
Na základì rakouského spolkového zákona, který byl velmi
pøísný pøi povolování èinnosti spolkù, které umoòovaly jakékoliv shromaïování vìtšího mnoství lidí, vznikl spolek podporující humor a umìní - Schlaraffia. Tento krkolomný název
mìl pøedstavovat „zem, kde peèení holubi létají pøímo do
huby“, jak znìl pøesný pøeklad podtitulu spolku. Vznikl v Praze
10. øíjna 1859 a základem jeho èinnosti, který v poèátcích
sdruoval jen zájemce z umìleckých kruhù, bylo poøádání spolkových slavností odpovídající formou starým rytíøským hostinám, ovšem v parodující podobì. Shromádìní mìlo i svùj
pøesný ceremoniál, kde nechybìlo uvítání pøedstavenstva, pøedstavení hostù, pøíjímání za èleny a vdy velmi bohatý program.
Èlenská základna se dìlila do tøí stupòù - rytíø, panoš a èekatel
(junker), kteøí se lišili i obleèením a titul jim byl pøiznáván pasováním. Pasovanému té byl udìleno zvláštní jméno, vìtšinou
humorné, aby vystihovalo povahu, vzhled, popø. zamìstnání
èlena. Spolkový ivot se vyznaèoval dalšími zvláštnostmi –
mìli vlastní letopoèet a nebo si udìlovali humorná vyznamenání. Èlen tak mohl dostat Tvarùkový øád, Øád jitrnice, Pisálkùv
øád pod pantoflem, Paroháèùv øád apod. Spolek vydával i své

A na závìr dvì prvenství. V mìsteèku konèila vùbec první
eleznièní „lokálka“ v tehdejším Rakousku–Uhersku. Mìøila pouhých 5 km a byla postavena v r. 1845. Vedla sem z mìsteèka
Mödling a odtud byla napojena na hlavní tra do Vídnì. Podruhé
se do dìjin eleznice zapsala tím, e zde od r. 1924 zaèala jezdit
první dieselová lokomotiva v zemi. Bohuel na trati v r. 1932 pøestaly vlaky jezdit, po 2. svìtové válce byla tra zlikvidována, ale
prvenství zùstala.
-hp

-hpm

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

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ. Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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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
Horní Hanušovice - pohled na farní kostel sv. Mikuláše, høbitov, faru a pøilehlé domky a hospodáøské budovy. Okolí bylo bezlesé,
hospodáøsky vyuívané; u levého okraje zahlédneme i støechu rychty.
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ZÁKLADNÍ UMċLECKÁ ŠKOLA
a HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
HANUŠOVICE

Vás zvou ve stĜedu 9. 12. 2009
v 18.00 hod.
do DK Hanušovice
na

2. PěEDVÁNOýNÍ
CHARITATIVNÍ KONCET
ÚýINKUJÍ ŽÁCI ŠKOL
VÝTċŽEK BUDE VċNOVÁN
DOMU PRO OSAMċLÉ RODIýE S DċTMI V TÍSNI
V ŠUMPERKU

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

