HANUŠOVICKÉ NOVINY
Bøezen 2009

èíslo 3

roèník 15

cena 2 Kè

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

Zaèínáme 15. sezonu
Letošním bøeznovým vydáním našich Hanušovických novin
zaèínáme, sportovní terminologií øeèeno, patnáctou sezonu.
Vzpomínám si na ten den, a zdá se mi, jako kdyby to bylo vèera,
kdy jsme se sešli u tehdejšího pana starosty a zaèali s minimálními zkušenostmi „dìlat noviny“.
Jak ten èas letí. Máme za sebou ètrnáct let a za tu dobu se podaøilo vydat 167 èísel našeho mìsíèníku. Mìlo jich být 168, ale jistì
si vzpomenete, e kvùli povodním v roce 1997 srpnové èíslo nevyšlo. To, jak se daøí našim a samozøejmì vašim novinám kadý
mìsíc informovat a bavit obèany našeho regionu, se dozvídáme
vìtšinou z kladných ohlasù.
Najdou se samozøejmì i takoví, kterým se nìkteré vìci nelíbí.
Budu mluvit za sebe a opøu se i o názory mých známých. Proè se
muselo tøeba zrušit uvádìní data narození pøi ivotních jubileích? V kadém èísle bylo pøece napsáno, e kdo si nepøeje být
uveden v této rubrice, bude jeho p øání redakce respektovat. Vìtšinì lidí se to nelíbí, nebo takhle mìli pøehled, kdo se kdy narodil
a kolik mu vlastnì je. Podívejte se do bulvárních novin (Blesk,
Šíp, apod.), deníkù (Mladá Fronta, Právo a jiné), ti uvádí rok narození, a se jedná o politika, vraha èi malé dítì.
(pokraèování na 2. stranì)
Mateøská škola Kvìtinka, zve všechny dìtièky
pøedškolního a mladšího školního vìku
v doprovodu svých rodièù na

Tak nám zaèal nový mìsíc - bøezen. Obyèejnì bychom
se asi doèetli, e jím zaèíná jaro, vykukují první jarní
kvìty, travièka se zaèíná zelenat, ptáèci zpívají, spáèi
se v pøírodì probouzejí ze zimního spánku, nastává
èas pro výsadbu stromkù... Ale takhle? Sníh zdaleka
ještì nesešel, zeleò abys pohledal, rýè do pùdy taky
nezasekneš.
S tím, e „jedna vlaštovièka“ neboli 1. bøezen jaro
nedìlá, mìli zkušenost dávní bedliví pozorovatelé
pøírody, kteøí své vìdomosti vepsali do pranostik tøeba do téhle: Zima èasto ještì do bøezna strká hlavu
a nìkdy jej i dokonce zalehne. Anebo jiný pøíklad:
V bøeznu sedlák stromy osekává, ale kabát ještì
nesundává. Letos to platí beze zbytku, ale naè
spìchat? Jaro pøece døíve nebo pozdìji bøezen
pøinese, a kdyby ne, bude pak duben o to krásnìjší.
Uijme si tedy ještì dobu bílého klidu, kdy se jaro
schovává, naberme sil a s plnou vervou se pak
vrhnìme do atmosféry jarního sluníèka, ptaèího
štìbetání a jásavé zelenì.
-mf

Oslavy 50.výroèí otevøení hanušovické
školy probìhnou 17.-18. 4. 2009

Dìtský karneval

,
který se bude konat 4. bøezna od 15.30 do 17.30 hod.
v DK Hanušovice. Více na 3 stranì.

Pøivítáme také hosty z druební obce Nitrianské Pravno,
kteøí se pøedstaví se svým programem.

Obèanské sdruení K2 Hynèice o. s. poøádá dne 28. 3. 2009

DÌTSKÉ ŠIBØINKY

Zaèátek ve 14.00 hod., místo konání jídelna ZŠ Hanušovice.
Zvány jsou všechny dìti v maskách!
O obèerstvení a zábavu je postaráno. Srdeènì zvou poøadatelé.
K2 Hynèice

Program:
17. 4. - 16.00 hod. v DK Hanušovice
Školní akademie, vystoupení hostù
18. 4. Den otevøených dveøí v ZŠ Hanušovice
9.00-12.00 hod.
Srdeènì zveme všechny bývalé i souèasné áky a ákynì.

ZŠ a MŠ Hanušovice vás zve na
nábor TJ Sokol Šumperk na

Firma Leo-mix, p. Hatoò, objednává na jaro 2009
tyto druhy drùbee:

Školu moderního
sportovního karate
Zveme všechny zájemce o bojové umìní na 13. 3. 2009 v
15.30-17.00 hod. do tìlocvièny v Hanušovicích.
Co nabízíme? Styl karate, kde si kadý najde svou cestu bez
rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe.
Další informace na http://www.mska.cz/sumperk/
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Jaro, kdepak se schováváš?

- kuøice „Dominant“
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- rozkrmená brojlerová kuøata
- husokaèeny
Objednávky pøijímá prodejna Ovoce-zelenina
Hanušovice, Hlavní 88, Po-Pá - 8.00-16.00 hod.,
tel.: 583 232 284

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
57. jednání – 12. 1. 2009
- neschválila ádost firmy Vobus o poskytnutí finanèní zálohy
- projednala otázku volného bytu è. 26/4 v domì èp. 26
v èásti Hynèice nad Moravou
- schválila návrh smlouvy o zprostøedkování vystoupení
Petry Janù se skupinou
- schválila návrh smlouvy o zprostøedkování vystoupení
Ivy Janurové
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemku pè. 866/8
v kú. Hanušovice
- projednala zpùsob øešení opravy MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí stanovisko starosty mìsta k návrhu
MMR na rušení stavebních úøadù
- vzala na vìdomí odpovìï spoleènosti Horizont na nabídku mìsta na odkup pohledávky úpadce fy Nobleslen a. s.
- vzala na vìdomí konání jednání o koneèné zprávì a o vyúètování odmìny a výdajù správce v konkurzní vìci úpadce –
Nobleslen a. s.

58. jednání – 26. 1. 2009
- vzala na vìdomí informaci starosty o plnìní rozpoètu
mìsta Hanušovice za rok 2008 dle pøedloených dokladù o
pøíjmech a výdajích mìsta za uplynulý rok
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o pøípravì rekonstrukce MŠ, která probìhne ve dvou etapách

Zaèínáme 15. sezonu ...(dokonèení z 1. strany)

8. bøezen
Mezinárodní den en
V mìsíci bøeznu osmý den
jak tisíc houslí zpívá
ty nejkrásnìjší písnì jen o lásce, která je ivá.
V mìsíci bøeznu osmý den
srdíèko štìstím skáèe,
mìjte tak šastný kadý den
-vy, eny - maminky naše.
Hodnì štìstí, pevného zdraví
a ivotní pohodu k MD pøeje
všem enám
ZO KSÈM Hanušovice

- schválila návrh smlouvy o umísování psù do útulku
Slezské Pavlovice v cenových relacích uvedených v pøiloeném ceníku slueb
- vzala na vìdomí informaci o poètu pøístupù na internetové stránky mìsta Hanušovice v roce 2008
- vzala na vìdomí upozornìní spoleènosti SITA, která reaguje na stagnaci trhu s druhotnými surovinami a pøedkládá
zmìny v cenách za zpracování druhotných surovin
- schválila vrácení zálohy kvùli odstoupení od zámìru koupì nebytového prostoru è. 343/3, na ul. Školní v Hanušovicích
- schválila pronájem nebytového prostoru è. 343/3 na
ul. Školní
- vzala na vìdomí informaci Charity Šumperk o vyhodnocení Tøíkrálové sbírky – v Hanušovicích bylo vybráno 47 904,- Kè
- vzala na vìdomí informaci spoleènosti Voding Hranice o
konání jednání s vlastníky nemovitostí, kteøí budou vyuívat
nabídku spoleènosti na zajištìní projektové dokumentace kanalizaèních pøípojek na splaškovou kanalizaci, její budování
by mìlo zaèít v roce 2009
- projednala ádost o prodej poloviny pozemku pè. st. pl.
151/9 v kú. Hanušovice, prodej pozemku pè. st. pl. 151/14 a
pozemku pè. 889/23
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o konání Masopustu v Hanušovicích dne 20. 2. 2009
- schválila finanèní pøíspìvek pro SK Hanušovice
- schválila finanèní pøíspìvek pro SPV Hanušováèek
- schválila cenovou nabídku na energetický audit spoleènosti ENERGOTIS Šumperk pro budovu MŠ Hanušovice

Ètu i mìstské noviny ze Šumperka, Králík a Starého Mìsta a ani tam tento problém nemají. Druhá
vìc, která se mi v našich novinách nelíbí, je to, e se nìkteré spory našich obèanù s radnicí øeší prostøednictvím našich novin. Podle mì by staèilo navštívit pøíslušný úøad, vìc vyøešit, a ne si vše vyøíkávat v tisku. Devadesát devìt procent našich obèanù to nezajímá a my se snaíme dìlat noviny proto, aby obsah
zajímal vìtšinu našich ètenáøù.
Redakèní rada øeší i jiné problémy. Jedním z nejdùleitìjších je i poèet dopisovatelù. Pøed nìkolika
lety nás navdy opustil pan Jaroslav Koøalka , svoji èinnost v radì ukonèil i dlouholetý èlen pan Jan Hanák a odmlèelo se nìkolik dalších pøíleitostných dopisovatelù. V poslední dobì pøibylo nìkolik nových, ale poøád je to málo. Nikdo nás i vás tøeba neinformuje o nìkterých sportovních odvìtvích
(kopaná, tenis, šachy, apod.), o èinnosti zájmových organizací a kroukù. Málo se v našich novinách té
objevují èlánky o výrobních závodech a èinnosti našich ivnostníkù a podnikatelù. Redakce by pøivítala
i pøíspìvky obèanù, kteøí se chtìjí prostøednictvím novin svìøit se svými radostmi a strastmi, úspìchy i
prohrami. Vítány by byly i èlánky o pøíhodách ze soukromého ivota, povídky i básnické prvotiny.
Zkrátka, ádáme všechny, kdo by chtìli, tøeba i jen jednou, nebo pravidelnì, pøispívat do Hanušovických novin, a o sobì dají vìdìt. Pøípadní zájemci se nemusí bát stylizace ani naší rodné èeštiny, èlánky
prochází rukama odborníkù a ti s vaším svolením upraví slovosled i nedostatky v gramatice.
A co si pøát do budoucna? Urèitì je v zájmu celé redakèní rady udrovat, popøípadì ještì zvyšovat
laku kvality našich novin, a to i za pomoci nových dopisovatelù. Naší nejvìtší odmìnou je pak spokojenost ètenáøù a kladné ohlasy na naši práci.
-hp

Obèanské sdruení K2 Hynèice o. s.
poøádá sbírku „nepotøebných vìcí“ pro bleší trh, který se uskuteèní dne 1. 5. 2009 v Hynèicích nad Moravou. Pokud doma máte
vìci, které ji nepotøebujete (hraèky, sošky, vázy, sklenice, dìtské obleèení apod.), zavezte je k nám do Hynèic a pøispìjte tak na
dobrou vìc. Výtìek z prodeje vìcí na bleším trhu bude vìnován do Dìtského kojeneckého ústavu v Šumperku.
Sbírka vìcí bude probíhat kadou støedu od 16.00 do 18.00 hod. v hospodì v Hynèicích a kadý den v Mìstském informaèním centru v Hanušovicích. Dìkujeme.
K2 Hynèice o. s.
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
Mateøská škola Kvìtinka zve všechny dìtièky pøedškolního a mladšího školního vìku v doprovodu svých rodièù na

Dìtský karneval

který se bude konat 4. bøezna od 15.30 do 17.30 hod. v DK Hanušovice.
Celý program, který je pro dìti pøipraven, se nazývá:„Show šaška Vikiho“. Vaše dìti budou mít monost
zapojit se do soutìí a her, zatancují si a pobaví se s šaškem. Nebude také chybìt obèerstvení a tombola pro
nejmenší. Obléknìte svým dìtem kostýmy a pøijïte mezi nás. Moc se na všechny tìšíme!

Bílý den

Ve ètvrtek 22. 1. 2009 probìhl na ZŠ projektový barevný den. Jako první jsme pøipravili Bílý den. Všichni áci vèetnì uèitelù se mìli obléct do
bílého, mohli si vyzdobit tøídu, napsat básnièky a namalovat obrázky. Nìkteré tøídy, zvláštì na 1. stupni, si tøídy krásnì vyzdobily a všichni mìli na
sobì nìco bílého. Za první stupeò získala nejvíce bodù 1. A a hned za ní 3. B, na druhém stupni 6. B a 7. B. I všechny paní uèitelky i páni uèitelé,
vèetnì pana øeditele, byli v bílém. Všem dìkujeme za úèast. Tìšte se na další barevné dny!

Zástupci naší školy uskuteènili první druební návštìvu na Slovensku
11. února tohoto roku uskuteènili zástupci naší základní a mateøské školy první návštìvu druebních škol v Nitrianském Pravnì
na Slovensku. Poèasí sice cestování pøíliš nepøálo, ale cesta probìhla bez problémù.
Po pøivítání na místním obecním úøadì panem starostou následovala „poznávací cesta“ po zdejších školách. První kroky smìøovaly do školy mateøské, kde nás dìti obdarovaly krásnými dárky z vlastní výroby. Poté jsme se seznámili s chodem a vybavením základní školy. Na obìd jsme byli pozvání do školní jídelny, a pak pokraèovala prohlídka výtvarné dílny. Nakonec nám pøipravili
koncert áci základní umìlecké školy, která je souèástí školy základní.
Poté následoval rozhovor o realizaci vzájemné spolupráce. Dohodli jsme se, e první akcí ze slovenské strany u nás bude vystoupení školy z Nitrianského Pravna na školní akademii pøi oslavách 50 let hanušovické školy.
Po rozlouèení jsme se ještì tého dne vydali na zpáteèní cestu, která byla, nutno øíci, díky poèasí zvláštì nepøíjemná. Zdárnì jsme ale dorazili domù, s pocitem, e naše první setkání škol probìhlo
úspìšnì a e jsme tak zaloili tradici
oboustranné spolupráce.
Za ZŠ a MŠ Hanušovice, František Felner
Foto: Petr Jorda

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
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, spoluáky, školní výlety,
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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!

www.hanusovice.info
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OTEVØENÝ PØEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE
V Hanušovicích poprvé se konal Otevøený pøebor Olomouckého kraje Èeského støeleckého svazu ve støelbì ze vzduchových zbraní. V tìlocviènì základní školy se v sobotu
31. ledna pøedstavilo 46 závodníkù z 8 støeleckých organizací
AVZO, ÈSS a HSTS dokonce i mimo Olomoucký kraj, protoe
pøebor byl organizován jako otevøený. Na palebnou èáru se kromì jiných dostavilo také osm domácích støelcù, kteøí se v závodì
neztratili a získali jedno druhé a dvì tøetí místa. Ve své první soutìi na 40 ran vstoje velmi pøíjemnì pøekvapila Kristýna Köhlerová. Samotný závìr soutìe probìhl ve slavnostním duchu,
pøedseda krajského sdruení ÈSS pan Miloslav John zde pøedal
èestná ocenìní nejlepším sportovním støelcùm Olomouckého
kraje ze vzduchových zbraní za rok 2008.
A jaké poøadí závodníkù v devíti kategoriích stanovil hlavní
rozhodèí pøeboru pan Antonín Kaláb? Zde je:
Vzduchová puška 30 ran vlee - mladší áci:
1. místo Beneš Michal Šumperk - Temenice

Vzduchová pistole 40 ran - juniorky a eny:
1. místo Ševèíková Jarmila - Unièov
Vzduchová puška 60 ran - junioøi a mui:
1. místo John Miloslav Elán - Olomouc
Vzduchová pistole 60 ran - junioøi a mui:
1. místo Krbec Vít Elán - Olomouc
Vzduchová pistole 60 ran - SH1 (postiení sportovci):
1. místo Marèan Vladimír Elán - Olomouc.
-fie
Na snímku zleva hanušoviètí dorostenci Tomáš Bank,
Veronika Schwarzerová a Kristýna Köhlerová.
ä
foto: Antonín Kaláb
ä

Vzduchová puška 30 ran vlee - starší áci:
1. místo Vavrda Radek - Unièov
4. místo Stratilová Anna - Hanušovice
5. místo Cejpek Jaromír - Hanušovice
Vzduchová puška 40 ran - dorost:
1. místo Hejný Tomáš - Šumvald
2. místo Vosáhlo Michal - Hanušovice
3. místo Bank Tomáš - Hanušovice
4. místo Köhlerová Kristýna - Hanušovice
5. místo Schwarzerová Veronika - Hanušovice
6. místo Ceh Ondøej - Hanušovice
Vzduchová pistole 40 ran - dorost:
1. místo Køístek Dominik - Unièov
3. místo Juhaòák Pavel - Hanušovice
Vzduchová puška 40 ran - juniorky a eny:
1. místo Navrátilová Lenka Šumperk - Temenice

Poradna pøi finanèní tísni
Jsme obecnì prospìšnou spoleèností poskytující dluhové
poradenství. Sluby poskytujeme fyzickým osobám (nepodnikatelùm), které se dostaly do finanèní tísnì v dùsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvìru,
pùjèce, leasingu apod.).

Poradna poskytuje bezplatnì zejména následující
sluby:
- rady, jak postupovat v pøípadì hrozící platební neschopnosti
- rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost ji
nastala
- konzultace k oddluení podle insolvenèního zákona
- pomoc pøi vyplòování a podávání návrhu na povolení oddluení (osobní bankrot)
- konzultace k prùbìhu soudního a exekuèního øízení
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Sluby poradny jsou poskytovány:
- bezplatnì
- diskrétnì
- nezávisle
- nestrannì
Kontakt:
Poradna pøi finanèní tísni, o. p. s.
Bezplatná zelená linka: 800 722 722
(v provozu kadé pracovní pondìlí od 8.30 do 11.30 hod.
a od 13.30 do 17.30 hod.)
Tel.: 595 532 740, Fax: 596 656 555
e-mail: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz
Poradna neposkytuje ádné finanèní produkty ani konkrétní
informace o nich, ani sluby podléhající zákonu è. 85/1996 Sb., o
advokacii, a nezastupuje klienty v øízení pøed soudy.

www.mu-hanusovice.cz
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Geografický magazín KOKTEJL a DK Hanušovice
vás zve na cestopisnou pøednášku

Jana Vlasáka

Indie

17. 3. od 18.00 hod. Vstupné 30 Kè.

Rej masek na Vysoké
Èerstvì napadaný sníh pøilákal v sobotu 14. února
2009 ve 14 hodin dìtské i dospìlé lyaøe na tradiènì poøádanou akci: „Sjezd na lyích v maskách“. Tanec snìhových vloèek ve vìtru doprovázela jízda zdatných
lyaøù v pestrobarevných maskách a kostýmech. Mìli
jste monost se tu setkat s pohádkovými bytostmi i postavami ze souèasného svìta. Nároènou jízdu zvládl
vodník, námoøník, kouzelnice, èarodìjnice, pøíšery všeho druhu, brouèci, tygr, koèka, myška, indiánská rodina, princezna, nevìsta, taneènice, klaun, kuchtík,
superman, spiderman, Michael Jackson, vìzni i policisté, kteøí v prùbìhu sjezdu pomáhali a chránili všechny
zúèastnìné.
Zèistajasna se objevil na snìném skútru „duch loupeivého rytíøe Štemichmana“, který podle povìsti
z roku 1883 si postavil hrad na Sviní hoøe (dnes Srázná)
a celou dlouhou dobu loupil a terorizoval místní obyvatelstvo. Hromadil jedno zlo za druhým, a na nìho bylo
panovníkem posláno vojsko, aby ho potrestalo. Zemský
velitel obklíèil s vojskem jeho hrad a úspìšnì jej dobýval. Kdy rytíø vidìl, e prohraje, zabil svoji enu i dítì a
za hrozného klení skoèil do hradní studny. A ponìvad
ani po smrti nenašla jeho duše klid, bloudí jako strašidlo
po zdejších lesích a horách. Tím konèí povìst øídícího
uèitele tamní školy.
Štemichman pozdravil organizátora akce pana Karla
Reichla a všechny pøítomné. ádal jako kadoroènì vymìøené danì a po ostatních poslušnost a oddanost. Jeho
dlouhý meè vyvolal strach v oèích dìtí. Po obdrení
láhve lahodného moku - piva Holba se rozlouèil s karnevalovými maskami a po úspìšném zvládnutí dechové
zkoušky na alkohol, provedené policisty v kostýmech,
se vrátil zpìt do svých hor.
Všichni zúèastnìní – zdatní i ménì zdatní lyaøi – zahaleni do rozmanitých masek obdreli od sponzora akce
Pivovar Holba, a. s. Hanušovice dobré pivo a dìti si
mohly vychutnat sladké cukrovinky a potìšit se získanými medailemi. K chutnému obèerstvení pøispìly i pochoutky na grilu a pití pro zahøátí.
Celá akce se vydaøila, padesát povedených masek
odcházelo domù s vìdomím, e ji zítra se mohou tìšit
na zimní radovánky na vleku u Reichlù a rychlé obèerstvení v pìkné hospùdce „U Élišky“ na Vysoké.
Dìkujeme organizátorùm akce za zábavné odpoledne a jízdu na sjezdovce zdarma.
Spokojení úèastníci akce

5

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2009

Masopust 2009
Základní škola a mateøská škola ve spolupráci s mìstem Hanušovice uspoøádala letos
trochu jinak organizovaný masopust. Ji od
rána se ve škole dìti chystaly s uèiteli a v
10.00 hod.vyrazily k mìstskému úøadu. Po
cestì prùvod navštívil nìkolik obchodù, kde
dìti dostaly nìco sladkého na zub. Král masopustu dostal od pana tajemníka klíè od
mìsta a získal vládu nad mìstem. Pak se prùvod odebral ke školní jídelnì, kde program
pokraèoval vystoupením ákù. Podìkování
patøí paním uèitelkám Evì Kubíèkové a Janì
Winklerové, dále paním kuchaøkám, e
zvládly nápor na obìd, panu tajemníkovi a
mìstu Hanušovice, panu Temòákovi a jeho
firmì za postavení pódia a všem, kdo jste pøišli.Za školu, František Felner, foto: Aneta Suchánková, Marie Felnerová
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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 Olomoucka 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 1metr, 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
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Zpìtný odbìr baterií v Hanušovicích

inzerce - inzerce - inzerce
Dùchodce shání chalupu se zahrádkou
v okolí Hanušovic. Tel.: 602 121 807
Sháním rodinný dùm v Hanušovicích a
okolí. Vesnice nevadí. Tel.: 602 762 770

Nabízím k pronájmu 2+1 po rekonst. v Hanušovicích, nájem 3500+inkaso, info na tel. 724825151
Koupím dìtský èasopis
Ètyølístek, tøeba Vám pøekáí a dìtem
udìlá radost.
Telefon:
605 800 464 nebo pevná linka
583 231 045.

Pronajmu byt 2+kk v Hanušovicích
cihlový, na ul. Hlavní, 50 m
Tel.: 777 099 519

2

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

Neseïte doma, bìte
ven! A víte kam?
Nyní si vyberete snadno a
rychle.
Na adrese

www.znatemapu.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

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla

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

Prodám byt 3+1 na Holbì 488.
Cena 590 000 Kè
Tel.: 731 130 422

Pronajmu byt 1+1

se slevou 45 a 60 % pro kadého
sjednáte v kanceláøi SILLET GROUP, a. s., Školní 226, Hanušovice
(naproti øeznictví u nádraí ÈD). Kadou støedu od 10 do 16 hod.
Mobil: 777 15 16 14.
Dále provádíme poradenskou a zprostøedkovatelskou èinnost v oblasti:
- pojišovnictví
- stavebního spoøení
- bankovních úvìrù
- rekreace - skupinová dovolená na lodi (jachtì)
- penzijních fondù, úvìrù ze stavebního spoøení

SOUKROMOU INZERCI

v rodinném domku.

Slušný rozvedený mu, 35 let,
z nedostatku pøíleitostí hledá enu
k vánému seznámení, které by
nevadilo, e má ve své péèi dvì vìtší
dcery. Pozdìjší pøistìhování k nám
by bylo moné. Tel.: 739 40 60 66.
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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.

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 bøeznu 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Drahomíra Baslerová, Terezie Altmannová, Vìra Chudá, Anna
Konyariková, Helena Divišová, Vìra
Hrbáèová, Anna Kiffelová a Miroslava Urbanová a pánové Rostislav Milde, Stanislav Úlehla, Vladimír
Borovka, Miroslav Doleal, František Ruprich, Josef Brilla, Václav
Lucký, Vladimír Doleel, Karel Hnátek, Herbert Suchánek, Bohumír Hanák, Karel Zaèal a Milan Jankov.
Srdeènì blahopøejeme!

Váení obèané, p o k u d
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
Bøezen 2009
6. 3. Austrálie
13. 3. Veøejný nepøítel è. 1
24. 3. Lovecká sezona 2
27. 3. Veøejný nepøítel è. 1: epilog

Vzpomínka

Blahopøání
Hodnì zdraví, štìstí, lásky a pohody k významnému ivotnímu jubileu,
80. narozeninám, které dne 14. 3. 2009 oslaví

paní Terezie Altmannová,
pøeje syn Jan a dcery Ludmila a Marie s rodinami.

Blahopøejeme
Dne 25. 3. 2009 se doívá 80 let
paní Vìra Chudá
z Hynèic nad Moravou.
Do dalších let hodnì zdraví, lásky a pohody, velký dík
za výchovu, lásku a úsmìv, který nám stále dáváš, Ti,
maminko, ze srdce pøejí synové a dcera s rodinami.

Další dvì medaile zpeèetily kvalitu piva ze støední Moravy
Nealkoholické pivo Litovel Free získalo zlatou medaili a titul Èeská pivní peèe
2009. V kategorii svìtlých jedenáctistupòových piv opìt zabodovala oblíbená Holba
Šerák. Je to první letošní úspìch pivovarù Litovel a Holba v nejsilnìji zastoupené degustaèní soutìi Èeská pivní peèe, která probíhala v jihoèeském Táboøe. Hodnocení
pivovarských odborníkù tak znovu potvrzuje, e nejlepší piva se vaøí v Olomouckém
kraji. Nealkoholické pivo Litovel Free boduje v Táboøe u tøetí rok za sebou, loni vyhrálo støíbrnou pivní peèe a pøedloni zlatou stejnì jako letos. Stejnì tak Holba navazuje na medailová ocenìní v této i ostatních degustaèních soutìích.
Vladimír Zíka z pivovaru Holba stejnì jako i ostatní odborníci tvrdí, e pro pivo je
dùleitý nejen kvalitní chmel a slad, ale také voda. Jen málo pivovarù má dnes monost
mít ji pøímo z hor, a k tomu z vlastních vrtù, jako tomu je v pøípadì Holby. Ne nadarmo
se mu øíká ryzí pivo z hor. „Stále se dríme tradièní výroby, která pøináší našemu pivu
jeho typickou chu, a tím se odlišuje od konkurence. Základem je dát pivu nejen prvotøídní suroviny, ale také èas a dodrovat korektní výrobní postupy. To je samozøejmì
nákladné, a proto se velcí výrobci snaí napø. zkracovat výrobní procesy na minimum,“ øíká Vladimír Zíka.
Holba, Litovel i Zubr jsou piva vaøená klasickou technologií a bez nadsázky lze øíci,
e jsou pivem znalcù. Ti všichni stojí na strái pøed europivy, která produkují nadnárodní pivovarnické giganty.
Ve tøinácti soutìních kategoriích se mezi sebou letos o titul Èeská pivní peèe utkalo celkem 280 vzorkù piv. 88 odborných degustátorù mìlo za úkol od úterka do pátku
vybírat ty nejlepší z nich. Výsledky jedné z nejvìtších èeských pivních soutìí byly
slavnostnì vyhlášeny v hotelu Palcát.
Èeské pivní peèetì udìlovala komise sloená z odborných degustátorù, pøedevším
sládkù. Ti posuzovali vlastnosti piva dùleité také pro bìné konzumenty, tedy vzhled
(èirost a pìnu) chu, hoøkost a øíz. O pøízeò jejich zkušených chuových pohárkù, které
se jen tak nedají obalamutit, se letos do Tábora na ji 19. roèník soutìe pøijelo ucházet
rekordních 67 pivovarù. O mezinárodní úèast se zaslouilo pìt pivovarù ze Slovenska,
dva z Polska a po jednom z Belgie a Itálie. Na objektivitu anonymních degustaci i prùbìh soutìe po celou dobu dohlíela renomovaná certifikaèní spoleènost Bureau Veritas.
-hm

Vzpomínáme

27. bøezna 2009 si pøipomeneme
30. smutné výroèí, kdy nás
navdy opustil

Dne 5. 2. 2009 by oslavil 80. narozeniny

pan Josef Czastek.

pan Josef Chudý

Kdo jste ho znali,
vzpomeòte s námi.
S úctou a láskou vzpomínají synové
Erich a Hubert s rodinami.

z Hynèic nad Moravou.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2009

S láskou, manelka, synové a dcera s rodinami.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme rakouskou zemi Korutany a projdeme se po
zajímavých místech jejich hlavního mìsta Klagenfurtu.
Mìsto, leící u hranic s Itálií a dnešním Slovinskem, má dlouhou historii, ale ta novodobìjší zaèíná tragickým rokem 1514.
Tehdy toti témìø celé mìsto lehlo popelem pøi rozsáhlém
poáru. Pøi jeho obnovì asistovali italští stavitelé, a tak dodnes
pøipomíná klasická italská mìsta. V roce 1574 zde na základech
starého císaøského paláce vyrostl palác Landhaus, jen slouil
jako sídlo korutanské zemské vlády. Je to budova se dvìma symetrickými vìemi s dvoupodlaními arkádami a je to dodnes
skuteèný renesanèní skvost. Turisté z celého svìta zde obdivují
hlavnì Heraldický sál se stovkami korutanských erbù na stìnách a s podobiznami korutanských šlechticù vzdávající hold
Karlovi VI., otci Marie Terezie, na stropì.

Nejvìtším turistickým lákadlem mìsta, ale i celé zemì je Europapark a v nìm pøedevším Park miniatur (Minimundus). Zábavní park byl vybudován na bøehu místního jezera Wörther
See. Z centra mìsta se k nìmu dostanete po støedovìkém vodním kanálu na nádherných loïkách, kterým se zde øíká trimarýny. Na malé ploše tu najdete více ne 170 miniaturních modelù
nejslavnìjších staveb svìta v mìøítku 1:25. První stavby zde postavil dìtský dobroèinný spolek, který si øíká Rettet das Kind,
v roce 1959. Od té doby zde byly postaveny vìrné kopie Eiffelovy
vìe, londýnského Big Benu, newyorské sochy Svobody, èi indického Tád Mahálu. Nechybìjí tu ani rakouské vodní mlýny,
mississippské kolesové parníky èi nejstarší vlaky svìta. A kdy
u jste tady, mùete si i zaplavat, zahrát volejbal nebo si pùjèit
bárku a pokraèovat v prohlídce po vodì.

Centrum mìsta nabízí více podobných skvostù, napøíklad
Starou radnici ze 17. století s renesanèním nádvoøím, sloup Nejsvìtìjší trojice postavený v r. 1680 a další. Nedalekému Novému
námìstí zase vévodí Draèí kašna. Je na ní okøídlené zvíøe
s kudrnatým ohonem, vytesané z jednoho kusu kamene sochaøem Ulrichem Vogelsangem v r. 1593. Zvíøe se stalo symbolem a
zároveò znakem mìsta. Hlava zvíøete vytvarovaná podle lebky
pravìkého nosoroce vypadá tak strašidelnì, e z rozšklebené
tlamy tryská pro uklidnìní voda. Hned vedle kašny stojí socha
obra s kyjem a scenerii doplòuje tìlnatá sochaøská podobizna císaøovny Marie Terezie.

Ve mìstì se té nacházejí dvì unikátní vily významného skladatele Gustava Mahlera. Prý si je sám navrhl a pomáhal i pøi jejich stavbì. Potom zde po nìkolik letních období (zimy jsou zde
dosti kruté) il a tvoøil svá díla. Mìl prý po celou dobu pobytu svùj
pevný reim. Ráno brzy vstal, šel si zaplavat, pak 5 hodin prosedìl u klavíru a skládal hudbu. Po obìdì následovala opìt koupel
v jezeøe a pak vycházky po okolních nádherných horách.
V r. 1907 však jeho starší dcera Maria dostala spálu a ve vile zemøela. To poznamenalo skladatele natolik, e domy prodal a ji
se sem nikdy nevrátil.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ

400 metrù dlouhý podzemní labyrint chodeb a puklin. Chodby
zde mají výrazný srdèitý èi vejèitý profil vytvoøený pravdìpodobnì vodami pevninského ledovce. Celý systém chodeb vznikl v devonských mramorech a moøských usazeninách starých
350 a 380 milionù let.

Prohlídka jeskyní patøí mezi záitky pro mladé i ty døíve narozené. O dvou, nacházejících se nedaleko, si v našich Toulkách
dnes povíme.
Jeskynì Na Špièáku se nachází asi jeden kilometr od obce Píseèná. Málokdo ví, e jsou nejstaršími písemnì doloenými jeskynìmi ve støední Evropì. První zmínky o nich se datují do roku
1430. Pozdìji se o nich zmiòuje jistý Antonius Walse v pokynech pro hledaèe zlata. Tehdy byly toti jeskynì mylnì pokládány za opuštìné rudné štoly. Podle dokladujících nápisù na
stìnách odborníci usuzují, e také èasto slouily jako úkryt lidí
v ohroení. Zpøístupnìny pro veøejnost však byly a v letech
1884-1885 Sudetonìmeckým horským spolkem. V dnešní podobì jsou pøístupné od r. 1955. Nejvìtší z prostor areálu jeskyní
se nazývá Ripperùv sál, kde mùete na stìnách vidìt a ètyøi sta
let staré nápisy. Vyhlídková trasa je dlouhá 230 metrù a je bezbariérová. Doba prohlídky se pohybuje kolem 30-40 minut. Prùmìrná teplota je zde 8,3 °C. Od dubna do øíjna jsou pøístupné od
9.00 do 16.00 hod. dennì kromì pondìlí, v ostatní mìsíce pouze
na objednávku od pondìlí do pátku.
Krasové jevy v této oblasti, a u v podzemí èi nadzemní, jsou
chránìny ve Státní pøírodní rezervaci Na Špièáku.Celá oblast se
rozprostírá na ploše 7 ha. Z vrcholu hory Špièák, který celému
okolí vévodí, se vám naskytne krásný výhled do kraje – uvidíte
údolí øeky Bìlé, Hrubý Jeseník a pøi dobré viditelnosti i území
Polska. Samotný kopec, nazývaný té Velký Špièák (516 m. n.
m.) je tvoøen uceleným krystalickým vápencovým høebenem,
260 metrù dlouhým a 33 metrù vysokým. V nìm se nachází pøes
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Dva kilometry severnìji od obce Lipová Láznì se nacházejí
mnohem mladší, ale o to krásnìjší jeskynì Na Pomezí. Jsou specifické tím, e se jedná o nejvìtší jeskynní systém na našem území, který vznikl rozpouštìním mramoru, tzv. krystalizací
vápence. Jsou známy teprve od roku 1936, kdy zaèaly první prùzkumné práce. Ty byly dokonèeny a v roce 1949. První návštìvníci do nich byly vpuštìni a o 6 let pozdìji po vybudování
osvìtlení a bezpeèných chodníkù. Jeskynì se vyznaèují vysokými chodbami, které se køíí a tvoøí vìtší dómy. K nejkrásnìjším
místùm zde patøí Bílý dóm, Dóm smuteèní vrby, Klenotnice
nebo krásná chodba Øímských lázní. Najdete zde i velmi mohutné krápníky. Celková délka trasy je 530 metrù a s prùvodcem je
pøi prùmìrné teplotì 7,3 °C mùete navštívit kromì pondìlí celoroènì od 9.00 do 16.00 hod.
Obì jeskynì jsou té domovem nìkolika druhù vzácných a
zákonem chránìných netopýrù. Kdy máte štìstí, pøi prohlídce
je uvidíte zavìšené hlavou dolù, nìkdy i poletující po jeskyni.
Kdy máte smùlu, uvidíte jen hromádky jejich výkalù. Ale urèitì vám prùvodci poví o nìkolika pøíhodách, které návštìvníci
s tìmito zvláštními tvory zaili.

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hpm

10

