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cena 2 Kè

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

Milí áci, váení rodièe a pøátelé naší školy,
dne 1. 7. 2008 jsem nastoupil jako nový øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice. Do
této funkce vstupuji s konkrétními vizemi. Jsem si vìdom, e je tøeba provést
posun k lepšímu v oblasti vztahù ák-uèitel-rodièe, otevøít školu veøejnosti
pro vyuití volného èasu.
Zároveò do nové funkce vstupuji v dobì, kdy se na školách zavádí nový
rámcovì vdìlávací program. Tento program, který naše škola uvádí do ivota
mottem „Uèíme se spolu pro ivot“, pøedstavuje pro áky i uèitele zmìnu stylu
uèení. Pro jeho naplòování bude také nutné vylepšit dosavadní technické zázemí - v této oblasti nadále vìøím v pokraèující pøízeò sponzorù. Chápu, e takové promìny nejsou dílem okamiku, e to moná bude bìh na dlouhou tra a
bude vyadovat velké úsilí všech zúèastnìných stran.
Jak jste si jistì všimli, budova školy prodìlává stavební zmìny. Mrzí mì, e
tyto úpravy zaèaly pozdìji, ne se oèekávalo - èeká nás tedy „zajímavý“ podzim, kdy se práce budou dokonèovat za provozu školy a budou vyadovat dostatek trpìlivosti jak uèitelù, tak ákù i rodièù.
Tento podzim nás také èeká oslava významného výroèí, 50 let od otevøení
budovy školy. Škola pøi této pøíleitosti pøipraví pro áky i veøejnost zajímavé
kulturní i vzdìlávací akce - sledujte prosím další èísla Hanušovických novin,
kde se dozvíte podrobnìjší informace. Na všechny poøady vás ji teï srdeènì
zveme.
Co øíci na závìr? Jsem pøesvìdèen, e vzájemnou podporou spolupracovníkù, rodièù, zøizovatele, sponzorù i dalších zainteresovaných osob bude naše
škola rùst ke spokojenosti všech a e z ní spoleènì mùeme vytvoøit tzv. komunitní školu, „centrum setkávání“ pro všechny.
Ing. František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

Oslavy 120 let

od zahájení provozu
na trati
Hanušovice-Glucholazy
Zaèátkem øíjna uplyne 120 let od doby, kdy
první vlak projel novì postavený úsek eleznièní
tratì z Hanušovic do polské pøechodové stanice
Glucholazy.
Po zdaøilých oslavách pøi kulatém výroèí trati
v roce 1988 se nyní domluvily Èeské dráhy spoleènì s mìsty Hanušovice, Jeseník a Glucholazy,
samozøejmì za štìdré spoluúèasti místních sponzorù, pøipomenout si výroèí jízdou parního vlaku
s doprovodným programem.
Parní vlak vyjede z Hanušovic 27. záøí 2008
v 9.46 hod., do Glucholaz dorazí v 11.55 hod. Na
zpáteèní cestu se vydá ve 14.15 hod. (do Jeseníku
pøíj. 15.00, odj. 15.16 hod., Lipová Láznì pøíj.
15.30, odj. 16.12 hod.), do Hanušovic dojede
v 17.15 hod. Ve všech jmenovaných eleznièních
stanicích bude pøítomnost parního vlaku doprovázet bohatý doprovodný kulturní program.
(pokraèování na 2. stranì)

Mìsto Hanušovice poøádá
ve støedu 8. 10. 2008 v DK Hanušovice

Koncert Marie Rottrové
se skupinou Flamingo
Zaèátek v 19:00 hod.
Vstupné v pøedprodeji 120,- Kè,
v den koncertu 150,-Kè.
Pøedprodej v MIC od 24. 9. 2008

Oslavy 50 let
od otevøení naší školy
Více informací na 2. stranì
Nabízím rozvoz jídlonosièù do domu.

Soutì s Hanušovickými novinami - uvnitø
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www.hanusovice.info

Cena 12,- Kè za jídlonosiè a den.
Jan Beer, telefon 608 934 852
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Mìsto Hanušovice podporuje

hudební vzdìlání našich dìtí
Ji nìkolik let pùsobí v Hanušovicích Hudební škola Yamaha.
Dìti mohou navštìvovat, v prostorách základní školy, výuku hry na flétny, kytaru, keyboard nebo zpìvu. Rozvoj hudebních
schopností napomáhá ke zvyšování kulturní úrovnì dìtí, a nejen jich.
Vedení mìsta Hanušovice rozhodlo pro školní rok 2008/2009 pøispìt všem ákùm hanušovické poboèky Yamahy na školné, a
to ve výši dvou tøetin školného. Pokud chcete vyuít této nabídky a pøihlásit své dítì k výuce nìkterého hudebního oboru, informujte se o termínu pøihlášek a zaèátku vyuèování na ZŠ Hanušovice.
Vyuèující HŠ Yamaha, Mariana Felnerová

Oslavy 120 let od zahájení provozu na trati
Hanušovice-Glucholazy
(dokonèení z 1. strany)
Do uzávìrky vydání našich novin však bohuel nebyl písemnì potvrzen kompletní jízdní øád parního vlaku ani podrobný popis kulturních
akcí, a tak se zájemci o tuto akci s nostalgickou jízdou parního vlaku budou moci informovat ve všech eleznièních stanicích na trati Hanušovice–Mikulovice a v informaèních centrech mìst nejpozdìji týden pøed
plánovanou akcí.
Pro doplnìní ještì jednu informaci. V roce 2006 bylo obnoveno pøímé
eleznièní spojení mezi olomouckým krajem a opolským vojvodstvím
se zastávkou ve mìstì Glucholazy.
Pro cesty do Polska lze vyuít nìkolika výhodných slev:
- zvýhodnìná pøeprava do Glucholaz - jízdenka vnitrostátní pøepravy
- OPOLE SPEZIAL - 50% sleva na jízdenky PKP, pøi jízdì do Opole a
Nysy
- MOST ÈD-PKP – mezinárodní zpáteèní jízdenka pro 1. a 2. vozovou tøídu, s platností 2 mìsíce, na kterou je poskytována sleva 40% z tarifního ceníku a 50% pro pøepravu skupin v pravidelných vlacích. -hp

Upozornìní o pronájmu pozemkù
mìstem Hanušovice
Po zváení souèasných cen pronájmu pozemkù mìsta Hanušovice, platných minimálnì od poèátku 80. let, Rada mìsta
Hanušovice usnesením è. 500 dne 16. 6. 2008 na základì
pøedloeného návrhu schválila nové ceny za pronájmy pozemkù, které budou platné od 1. 1. 2009:
louka - 0,50 Kè (nyní 0,10 Kè) za 1 m2
zahrada - 1,50 Kè (nyní 0,30 Kè) za 1 m2
zastavìná plocha - 10,- Kè (nyní 4,- Kè) za 1 m2
Výjimku tvoøí nájmy pozemkù pro podnikatele v zemìdìlské výrobì, kde jsou nájmy stanoveny ceníkem Pozemkového
fondu ÈR. Další výjimkou jsou prostory pro podnikání, urèené dohodou. Cena dohodou se týká té doèasných a dlouhodobìjších skládek materiálu fyzických osob. Dodatky s navýšením
cen budou všem do konce letošního roku zaslány.
Nájemci, kteøí nebudou s dodatkem smlouvy souhlasit,
mohou dát z pronájmù písemnou výpovìï ke dni 31. 10. 2008
nebo zrušit smlouvu dohodou.
-kess

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Váení pøátelé školy,

èas bìíjako bláznivý, dnystøídajítýdny, týdnyse spojujív mìsíce
amìsícenaplòujíroky. Letos nás dìlí50 letod otevøeníškolyv 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 listopad 2008.
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, 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!

-zs

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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Představujeme Městské informační centrum Hanušovice
Sídlo: ulice Hlavní 137 (budova kulturního domu); www.ic.hanusovice.info - ic@hanusovice.info
V červenci bylo nově otevřeno Městské informační centrum (MIC) Hanušovice, které provozuje MAS Horní
Pomoraví, o. p. s.
Otevírací doba:
po-pá
9:00–12:00 hod.
13:00-16:00 hod., so
9:00–12:00 hod.
MIC poskytuje
obyvatelům Hanušovic:
•

Informace o firmách, službách a institucích v Hanušovicích

MIC poskytuje
turistům, návštěvníkům města a
regionu:

•

Informace o kulturních, společenských a sportovních akcích

•

•

Předprodej vstupenek

Informace o turistických zajímavostech
o ubytování ve městě a okolí, stravování

•

Kopírování (A3, A4), černobíle + A4 také barevně

•

Mapy, průvodce, pohlednice

•

Kroužková vazba

•

•

Skenování

Prodej turistických známek (č. 14401 –
Nový hrad)

•

Tisk (Wi-Fi, flash disk)

•

Prodej regionální literatury

•

Prodej CD, DVD (multimediální aplikace)

•

Propagační materiály

•

Prodej Hanušovických novin

•

•

Prodej propagačních materiálů města a Pivovaru HOLBA
(trička, propisky apod.)

Vyhledávání dopravního spojení (autobus,
vlak, cyklobus)

•

Prodej regionálních produktů – suvenýrů

•

Veřejný přístup na internet (s možností tisku)

•

Vyhledávání dopravního spojení (autobus, vlak, cyklobus)

•

Prodej regionálních produktů (vhodné jako dárky)

Výzva:
Pokud vyrábíte místní produkt a máte zájem o
jeho prodej v informačním centru, kontaktujte
nás v sídle MIC.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2008
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Upozornìní pro obèany
Otvírá se koní ambulance v Hanušovicích
MUDr. Monika Kotrlá, koní lékaøka, oznamuje otevøení koní ambulance v Hanušovicích na zdravotním støedisku, a to ve druhém patøe, v prostorách ordinace
duševního zdraví.
V ordinaci se provádí:
- vyšetøení koních nemocí
- ošetøení bradavic a molusek
- odstraòování drobných koních nárùstkù, pigmentací
- vyšetøení znamének moderní pøístrojovou dermatoskopickou metodou,
vèetnì doporuèení nejvhodnìjší metody odstranìní
- diagnostika koních nádorù, sledování pøednádorových stavù
- v návaznosti se spolupracujícím pracovištìm pøístrojová lymfodrenání léèba
otokù dolních konèetin, svìtloléèba ekzémù a lupénky, chirurgické odstraòování
znamének a jiných koních projevù
- konzultace rùzných kosmetických koních problémù
K vyšetøení není nutné doporuèení jiného lékaøe.
Ordinaèní hodiny: pátek 8-14 hod. bez objednání,14-15 hod. pro objednané
Telefonní kontakt: 736 672 136
-red

Duha, sdruení dìtí a
mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce
Hanušovice
zve chlapce a dìvèata na první
schùzku v záøí
Kdy: v sobotu 6. 9. 2008 v 9.00 hod.
Sraz: u klubovny
(ul. Dukelská u èp. 112) v Hanušovicích
S sebou: pláštìnku, psací potøeby,
prùkaz ZP, svaèinu (jídlo+pití), dobrou
náladu
Závìr: v 11.30 hod.
Na vaši úèast se tìší vedoucí M. Pecho

Speciální akce pro dritele prùkazu ZTP a ZTP-P
Spoleènost LAURETAAUTO, a. s., pøipravila nabídku financování nákupu nového vozu pro dritele prùkazu ZTPa ZTP-P.
Nabízí monost nákupu nového vozu Škoda prostøednictvím úvìru s mnoha výhodami:
- 15% zvýhodnìní pro dritele prùkazu ZTP-P
- 10% zvýhodnìní pro dritele prùkazu ZTP
- extrémnì nízké mìsíèní splátky (60 splátek)
- zvýhodnìný nákup vozu nabízíme také tìm osobám, které mají ve své opatrovnické péèi svìøené osoby,
je jsou driteli uvedených prùkazù
- veškeré náleitosti potøebné ke sjednání úvìru zajistíme bez pøedchozí osobní návštìvy
- vùz dovezeme po celé ÈR
Veškeré bliší informace poskytneme na naší bezplatné lince 800 330 999.
-la

Poární ochrana v bytových domech - èást VII.
Jak se správnì zachovat v pøípadì poáru
bytového domu
Poáry bytù a bytových domù jsou, nadále budou a budou u
nich umírat lidé. Je to prostá pravda, kterou si málokdo chce pøipustit. Odùvodnìní bývá zpravidla toté: „Proè by se to mìlo
stát právì mnì nebo mým blízkým - vdy pøece vdy hoøelo u
nìkoho jiného…“
Pohled hasièe je však trochu jiný. Na poáry se díváme obdobnì jako policista na dopravní nehody nebo kriminální èiny.
To, co je pro nìkoho tragédií, je pro nás zamìstnáním. Poáry
hasíme, vyšetøujeme, dokumentujeme, evidujeme, vyhodnocujeme. Díváme se na nì s nadhledem podle navyklých mìøítek, je
to prostì naše práce.
Smrt èlovìka u poáru však vdy vede k otázkám: Dalo se
tomu zabránit ? Co by se stalo, kdyby v ten okamik jednal nìkdo nìjak jinak? Jaký podíl viny nesou jedni, a jaký ti druzí? Lze
vùbec pøi poáru bytového domu postupovat tak, aby to bylo
správnì?
Mnoho norem a jiných pøedpisù øeší, jak se domy mají stavìt,
jakou poární odolnost mají mít stropy, stìny i dveøe, kde mají
být hydranty a hasicí pøístroje nebo další poárnì bezpeènostní
zaøízení, jak èasto se má co revidovat a kontrolovat.
Co dìlat v pøípadì poáru, nám však øíká pouze nenápadný § 18*) zákona o poární ochranì:

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

a) provést nutná opatøení pro záchranu ohroených osob,
b) uhasit poár, jestlie je to moné, nebo provést nutná
opatøení k zamezení jeho šíøení,
c) ohlásit poár nebo zabezpeèit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce poární ochrany.
Zdánlivì samozøejmé vìci. Ovšem a poté, co si je pøeèteme
takto pìknì popoøadì. Drtivá vìtšina lidí z bytovek na otázku
„co budeš dìlat, kdy bude hoøet u tebe v baráku?“ odpoví špatnì. Nìkdo nejdøíve volá hasièe, jiný nejdøíve hasí nebo zachraòujemajeteknebopenízeadoklady.Vyhlášenípoplachu v domì,
evakuace a záchrana osob na prvním místì napadne málokoho.
Jako bychom si zdraví a ivota ani neváili.
Pøesný návod na otázku z titulku vám tento èlánek nedá,
nebo situací, moností a variant mùe být tolik, e daná problematika by vydala na diplomovou práci, nebo ještì lépe - náplò
pøedmìtu pro školní pololetí.
Kadopádnì pokud se nyní zamyslíte nad citovanými body a)
a d), jste na správné cestì k tomu, abyste byli pøipraveni a nebyli pøekvapeni.
*) text znìní zákona je zkrácen, na obsah informace to však
nemá vliv.
(pokraèování pøíštì)
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!
9. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi s Hanušovickými novinami
za mìsíc srpen je:
paní Pavla Churavá, Jeseník
Gratulujeme!

Správná odpovìï je:
Na pohlednici je pohled na Hanušovice ze severní strany.
V pøedu vpravo je Moravolen, vlevo eleznice a silnice vedoucí od Jeseníku – ulice Hlavní, nynìjší lékárna, uprostøed
vpravo pila a v pozadí pivovar. Èinovní domy naproti
nádraí.

Kadý mìsíc je v novinách uvedena pohlednice ze starých Hanušovic. Vaším úkolem je správnì popsat zobrazené místo a odpovìï poslat buï emailem na adresu noviny@hanusovice.info, nebo na podatelnu MìÚ. Termín je vdy do 15. dne mìsíce vydání
novin. Z došlých odpovìdí vylosujeme vítìze a odmìníme. Jméno výherce bude uveøejnìno v dalším èísle novin.
Dìkujeme za poskytnutí pohlednic Hanušovic a spolupráci na soutìi panu Václavu Joklovi staršímu.

Poradenské centrum sociálních slueb Olomouckého kraje, p. o.
pracovištì Poradna pro rodinu

- otázek mezilidské komunikace

Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

- osobních a sociálních traumat

poskytuje poradenství, psychickou podporu a pomoc pøi øešení:

- tìkých ivotních situací

- narušených vztahù v rodinì

Do poradny je tøeba pøedem se objednat, nejlépe telefonicky
na tel. è. 731 44 74 54 nebo 583 21 31 41, moná je i objednávka
písemná, emailem, osobní.

- manelských krizí (rodiny ohroené rozvratem)
- domácího násilí
- problémù spojených s rozvodovým øízením a situací po rozvodu
- mezigeneraèních vztahù
- nejistoty s volbou partnera

Veškeré sluby rodinné poradny jsou poskytovány bezplatnì a bez pøedchozího doporuèení jiným odborníkem.
Úplné informace najdete na www.pprok.cz

- rodinných problémù spojených s nezamìstnaností
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www.mu-hanusovice.cz

-pprok
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7. Hanušovický jarmark
16. 8. 2008
Fotogalerie foto: redakce
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POZOR! - POZOR! - POZOR! - POZOR! - POZOR!
SPV Hanušováèek
pøipravuje s mnoha zajímavými partnery a za podpory Olomouckého kraje

Víkend sportu pro všechny – 10 let Hanušováèku

7.-9. listopadu 2008 v Hanušovicích
(vše kolem zdravého ivotního stylu, napø. sportovní akce a cvièení pro všechny vìkové kategorie od pøedškolních dìtí po
seniory, zdravotnì handicapované, eny po porodu i tìhotné, ukázka nových sportù, florbalové turnaje, aerobik, produkty
zdravé výivy atd.)
Sledujte pøíští èíslo Hanušovických novin, regionální tisk, www stránky mìsta Hanušovice, plakáty, vitrínu u pošty.
Informace na tel. 732 264 952 nebo mailu hanusovacek@seznam.cz

Fotbalový klub Hanušovice hledá
- vhodného kandidáta na funkci „trenér pøípravky“
Informace u pøedsedy FK Petra Kuèery
- vhodného kandidáta na placenou funkci
„správce sportovního areálu“
Informace u pana Jiøího Osladila

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce

ÈSOB Pojišovna
POZOR, monost uzavøení
pojistek všech druhù
(domy, byty, auta, garáe,
kola, ivotní pojištìní, úrazové,
pojištìní dìtí, spoøící i úrazové,
pojištìní léèebného pobytu
v nemocnici...)!
Velmi výhodné cenovì,
bez nutnosti návštìvy
pojišovny, bezplatné
konzultace v klidu domova.

Pro vedení staveb v Šumperku a okolí hledáme kvalifikovaného stavbyvedoucího
(technika), nutná praxe, mzda dohodou (a 25.000,- Kè/mìsíc), mobil: 603 537 622.
Koupím chalupu se zahradou v okolí Hanušovic. Na stavu nezáleí. Tel.: 602 121 807
Sháním rodinný dùm v Hanušovicích a okolí. Vesnice nevadí. Tel.: 602 762 770
Zhubnìte zdravì, bez diet a navdy. Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu.
Tel.: 776 085 308
Máte 2 hod. dennì èas? Pracovní pøíleitost na PC - www.pracezdomu.com.

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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Pro rùzné stavební práce v Šumperku a okolí hledáme všestranné stavební dìlníky
(zedníky), nutná praxe, mzda dohodou (a 100,- Kè/hod.), mobil: 603 537 622.

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete pøedat
osobnì v podatelnì nebo do schránky u
dveøí pøi vstupu 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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Obèanské sdruení sociálních a
finanèních poraden ÈR

informuje
Finanèní poradna ÈR sjedná slevy pro mladé rodiny s dìtmi,
sociálnì slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro dritele prùkazù TP, ZTP a ZTP-P.
Sociálnì finanèní poradna, o. s. ÈR nabízí touto cestou
pro všechny klienty slevy:
- na elektrickou energii (roèní vyúètování 4-6 %) u vybraného
dodavatele
- na benzin a naftu v síti vybraných èerpacích stanic
- na sluby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40 %),
pevné linky, Telefonica O2
- na zákonné a havarijní pojištìní osobních aut (10-20 %)
- na pojištìní domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20 %)
- na dodávku plynu (od èervence 2008) u vybraného
dodavatele
Pro dritele prùkazù TP, ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli, zákonné a havarijní
poj. aut, pojištìní domácnosti a nemovitosti u vybraných
pojišoven.
V pøípadì zájmu vezmìte s sebou:
- vyúètovací fakturu za el. energii a rozpis bezhotovostní

platby SIPO (kopii)
- vyúètovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby
SIPO (kopii)
- fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky
- pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
- smlouvy zákonného a havarijního pojištìní osobních
automobilù
- prùkaz TP, ZTP, ZTP-P
Rovnì zprostøedkováváme kontakty na:
- prevenci pøedluení a prevenci exekucí
- prevenci pøed nebankovními úvìry s moným dopadem na
slabší sociální skupiny lidí
Neplate víc, ne je potøeba!
Finanèní poradna, o. s. ÈR dále informuje:
Od 1. èervna 2008 lze uzavírat stavební spoøení pro dìti
do 17 let bez vstupního poplatku.
Sociální poradna ÈR nabízí kontakt na bezplatné právní,
sociální, daòové a psychologické sluby pro všechny obèany.
Bliší informace:
Boeny Nìmcové 1652/9,
750 02 Pøerov
mob.: 739 623 273, 739 446 788
e-mail: financniporadna.OL@seznam.cz
úøední den: kadé pondìlí 13-16 hod.
-fp
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Jubilea

V mìsíci záøí 2008 oslaví svá
významná jubilea tito naši
spoluobèané:
Marie Slavíková, Jaromíra Haná-

Mìsíèník Hanušovické noviny nabízí v kadém svém vydání prostor pro pøíspìvky
obèanù. Pro nì byla stanovena následující pravidla, jejich dodrování hodnotí redakèní rada.
1. Pro kadé èíslo novin je stanoven pevný termín uzávìrky, a to 15. den v mìsíci, pøi
jeho nedodrení nemùe být pøíspìvek zaøazen do aktuálnì pøipravovaného vydání.

Klimeš, Milan Švec a Jaroslava

2. Texty dodávejte buï osobnì na podatelnu MìÚ v Hanušovicích ve formì psané nebo
na disketì, CD èi flash disku, anebo zasílejte prostøednictvím elektronické pošty na
adresu: noviny@hanusovice.info. Doprovodné grafické materiály mohou být ve formì
elektronické (nevkládat do textu, ale jako samostatné soubory) nebo klasických fotografií
èi obrázkù.

Borùvková.

3. Pøedáním pøíspìvku redakci autor vyjadøuje svùj souhlas s pravidly publikování.

ková, Vìra Gronychová, Antonín Tomášek, Albìta Turková, Jaroslav
Kulhaj, Eva Bártová, Jan Jeroným

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
Šastný vstup do školy
našim prvòáèkùm, dobré
kamarády a úspìchy v uèení té
všem ostatním školákùm pøeje
redakce Hanušovických novin

Vzpomínka

Pryè jsou chvíle nádherné,
ztichlo srdce Tvé vìrné,
všechno bylo jak ten krásný sen,
na Tebe zbyla vzpomínka jen...

Dne 3. záøí 2008 vzpomeneme
1. výroèí, kdy nás navdy opustil
manel, tatínek, bratr a dìdeèek,
pan Jaroslav Jelínek.
S láskou a úctu vzpomíná manelka
Jana, dcera Broòa, syn Jiøí, sestra
Anièka s rodinami.
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Pravidla publikování pøíspìvkù
v Hanušovických novinách

4. Rozsah pøíspìvkù je stanoven maximálnì na 1 stranu textu, tj. 30 øádkù bìného
formátování pøi velikosti písma 12.
5. Kadý pøíspìvek musí být podepsán jménem a pøíjmením autora a adresou. Po dohodì
s autorem je moné èlánek publikovat pouze pod zkratkou, ale v redakci vdy musí být
k dispozici plné jméno a adresa. Anonymy nebudou tištìny.
6. Vydavatel neodpovídá za správnost a vìcnost údajù uvedených v pøíspìvku, za nì
vdy odpovídá autor.
7. Pøispìvky musí být seriózní a vdy respektovat zásady slušného chování, nesmìjí být
vulgární, obsahovat pomluvy a osoèování a zjevné li. Nerespektování tìchto pravidel
znamená odmítnutí pøíspìvku.
8. Kritické èlánky vztahující se ke konkrétní záleitosti jsou zveøejòovány vdy
s reakcí opaèné strany a pouze jednou.
9. Všechny zaslané pøíspìvky posuzuje redakèní rada, která v koneèném dùsledku
rozhoduje o jejich zveøejnìní v novinách.
- red

O svaté Ludmile
Svatá Ludmila (svátek slavíme 16. záøí) byla pùvodem
z kmene Pšovanù a stala se manelkou prvního èeského historicky doloeného kníete Boøivoje I. S ním roku 874 pøijala na Velké Moravì z rukou sv. Metodìje køest. Po
Boøivojovì smrti byli kníaty její synové, nejprve starší
Spytihnìv I., pak Vratislav I. Jeho nástupcem byl od roku
921 jeho nejstarší syn Václav I., jemu sv. Ludmila podle legend vìnovala zvláštní péèi a vychovala ho v køesanské
víøe.
V dobì panování nezletilého Václava došlo k vnitøním
bojùm, které líèí pozdìjší legendy jako zápas mezi køesanstvím, hájeným sv. Ludmilou, a pohanstvím, reprezentovaným Drahomírou, manelkou kníete Vratislava I.
Podstatou zápasu byl ale spíše boj o moc.
I kdy se po urèité dobì odebrala sv. Ludmila do ústraní na svùj hrad Tetín, urèité napìtí zùstalo. Nejspíše z popudu knìny Drahomíry byla její odpùrkynì 15. záøí 921 zákeønì zavradìna, a to prý tak, e byla potupnì zardoušena vlastním závojem.
Záhy po smrti zaèali lidé sv. Ludmilu uctívat jako muèednici. Její vnuk sv. Václav
nechal záhy (snad na podzim roku 925) pøevézt její ostatky slavnostnì do Prahy a pochovat v chrámu sv. Jiøí, který se stal prvním støediskem jejího kultu. Po otevøení tumby, tedy kamenného, vyvýšeného náhrobku, s pozùstatky èeské svìtice v roce 1981
byly mimo kosti nalezeny i zbytky nìkolika textilií. Po podrobném prozkoumání se
údajnì mohlo jednat o její souèásti odìvu, snad pokrývky hlavy nebo závoje. Ji Kosmova
kronika uvádí, e závoj byl spolu s ostatky uloen pøi jejich pøenesení do Prahy. Je té
písemnì dochováno, e náhrobek byl ve 14. století dvakrát otevøen za úèasti praského
arcibiskupa. Je té písemnì doloeno, e pøed zapeèetìním byly všechny relikvie opìt
uloeny na své místo v rakvi.
-hp

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Dnes se pøesuneme do Anglie, konkrétnì do 22 km od Londýna vzdáleného Hampton Courtu.
„Palác superlativù“, jak byla tato stavba v 16. století nazývána, byl postaven na bøehu Teme z prostøedkù arcibiskupa Wolseye. Projekt vycházel z renesanèních geometrických struktur a
obsahoval velkou øadu italských prvkù, vèetnì slavných terakotových bust na velkém nádvoøí. Jakmile však arcibiskup zaèal
ztrácet pøízeò tehdejšího krále Jindøicha VIII., zámek králi a jeho
manelce Annì Boleynové daroval. Ani takový dar ho však nezachránil, skonèil ve vìzení, kde také skonal. Královský pár se
v paláci usadil a zaèal ho velkolepì zkrášlovat. Mimo jiné v nìm
dal vybudovat knihovnu, nádherný reprezentaèní sál a z druhého nádvoøí se stalo Hodinové nádvoøí s orlojem. Ten je dodnes
funkèní a podle tehdejších astronomických pøedstav v nìm Slunce obíhá Zemi. Dále zde byla vybudována velká zahrada, do ní
dováeli vzácné keøe a døeviny známí moøeplavci Francis Drake
a Walter Raleigh z celého svìta. Uprostøed byl pak postaven tenisový kurt. Historický tenis se na nìm hraje dodnes, a tak je nejstarším uívaným tenisovým kurtem na svìtì.
Další raritou je zde nejstarší britské (údajnì i svìtové) dochované bludištì z ivých plotù. Bylo vybudováno za Viléma III.
Oranského v r. 1690, ale pøedpokládá se, e nahradilo labyrint
podstatnì starší, který dal vybudovat ji nešastný arcibiskup.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes navštívíme mìsto Šumperk a povíme si o osobnosti èeské literatury, která naše okresní mìsto navštívila.
Významný èeský básník Jiøí Wolker (1900-1924) navštívil
Šumperk dvakrát, v r. 1913 a l914 vdy o prázdninách. Jako tøináctiletý pøišel z rodného Prostìjova na „veksl“, tedy na výmìnu, do rodiny naduèitele Dominika Kaspara, který bydlel
v rodinném domku v ulici Na hradbách è. 3. Ten byl v této dobì
tuhý nìmecký nacionalista, a tak zùstává otázkou, jak se nechal
pøemluvit, aby vzal ke svým pìti chlapcùm do rodiny ještì jednoho èeského. Pøesto se k mladému Jiøímu všichni chovali velmi dobøe. Spøátelil se nejen zdìtmi s rodiny, ale i se všemi jejich
nìmeckými kamarády. A to i pøes jeho èeské vlastenectví, kdy
mu museli øíkat èesky Jiøí, a nebo kdy ve své podkrovní svìtnièce hrál na housle píseò „Kde domov mùj“, pozdìjší hymnu.
Sympatie naduèitele zase získal jako skvìlý cvièenec. Na
poádání tøeba v místní tìlocviènì pøed velkým obecenstvem
pøedvedl tìké cvièení na kruzích s krkolomným saltem na závìr. Za dobré vysvìdèení dostal Jiøí od rodièù drahý fotoaparát a
ten si vzal samozøejmì s sebou. Chodil se svými kamarády po
mìstì a hlavnì do okolní pøírody a rád fotil vše zajímavé. Nechybìla mezi nimi ani o rok mladší Elizabeth Schubertová. A
právì tato dívenka s cùpky u uší se stala Jiøího první láskou, co
potvrdilo velké mnoství fotografií a milostných dopisù, tehdy
peèlivì utajovaných. Láska pokraèovala i po prázdninách formou zakódovaných dopisù. Ještì v Šumperku si spoleènì vymysleli šifry, které luštili pomocí ètvereèkového klíèe (na
tøináctileté dìti dobrý výkon), take ani rodièe, ani pan naduèitel nevìdìli, co ètou. Konec této lásky byl smutný. Koncem èervence 1914 vypukla válka a tak Jiøí musel urychlenì odjet
domù, bohuel bez rozlouèení. Velice se proto na nìj jeho láska
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Labyrint je pomìrnì malý, prostírá se na ploše 1350 metrù ètvereèních a jeho cestièky jsou dlouhé 800 metrù. Bludištì se na
první pohled zdá jednoduché, ale opak je pravdou. Klíèem je prý
pravidlo – po vstupu jít doleva, pak na nejbliší odboèce doprava, opìt vpravo a pak u stále doleva. Labyrint a jeho taje poslouil jako atraktivní literární námìt øadì svìtových spisovatelù.
Psal o nìm napøíklad Daniel Defoe (autor Robinsona Crusoa),
zábavnou povídku o nìm napsal i Jerome K. Jerome.
Hampton Court se stal Vilémovi osudným. Na projíïce zámeckým parkem spadl z konì a na následky zranìní v Londýnì
zemøel.
Po sto let bylo pak královské sídlo opomíjeno. A v roce 1838
si na sídlo vzpomnìla královna Viktorie a zaèala s jeho pøestavbou. Za nìkolik let se opìt vše skvìlo v plné kráse a sídlo bylo
zpøístupnìno veøejnosti. A tak dodnes zde mùeme obdivovat
celý palácový komplex s rozlehlou zahradou. V paláci je mimo
jiné zajímavá obrazová galerie, sbírky cenných gobelínù, expozice delftské keramiky a modrobílého èínského porcelánu.
Nemají zde Bílou paní, ale strašidla. Proto prùvodci vykládají
strašidelné pøíbìhy, jak duchové popravených a odloených en
Jindøicha VIII. zde vdy v noci provádìjí svoje orgie, prochází
tmavými sály, hýbou obrazy a nábytkem a vydávají strašidelné
zvuky.
- hp

zlobila a ani dopis jejích pøítelkyò do Prostìjova
nepomohl.Wolker se vícekrát do Šumperka nevrátil, s Elsou se
u nikdy nevidìl a jistì brzo – zrovna tak jako ona – na svou
první lásku zapomnìl.
Kamarádi ze Šumperku si na Wolkera vzpomnìli v nìmeckých
okresních novinách a po 3. lednu 1924, kdy básník zemøel na zákeønou tuberkulózu. Èeská mláde si zase na básníka zavzpomínala v Národním domì v den 10. výroèí smrti pøedèítáním veršù a
vystoupením jeho známých. V roce 1935 pak maminka Zdena
s manelem pøijeli opìt do mìsta, aby navštívili rodinu a jeho známé, kde mladý Jiøí proil èást svého mládí. Dominik Kaspar dokonce na poádání napsal obsáhlou vzpomínku na pobyt Jiøího u
nich. Celá je té pøetištìna v prvním vydání knihy „Jiøí Wolker ve
vzpomínkách své matky“, které vyšlo v roce 1937.
Pobyt mladého Wolkera si obèané pøipomenuli v r. 1975, pøi
pøíleitosti 75. výroèí jeho narození. Ve Vlastivìdném ústavu
v Šumperku byla uspoøádána obsáhlá výstava s mnostvím dokumentù z jeho plnì proitého, plodného, ale bohuel krátkého
ivota.
-hp

Kino Mír Hanušovice
Záøí 2008

5. 9. Kung fu Panda
12. 9. Dostaòte agenta Smarta
19. 9. Bathory
26. 9. Hancock
3. 10. Mumie: hrob draèího císaøe
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Neseïte doma, bìte
ven! A víte kam?
Nyní si vyberete snadno a rychle.
Na adrese www.znatemapu.cz
najdete stovky cílù z oblasti
stravování, ubytování, zábavy a
sportu.
Èeká na vás také pøehled známých i
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

Placená inzerce
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www.hanusovice.info
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