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

Volby do krajských zastupitelstev - Hanušovice
Okrsek
è.
1
2
3
celkem

poèet
volièù
1024
961
776
2761

úèast
volièù
242
336
155
733

%

KSÈM

23,6
35
20
26,5

64
99
25
188

KDUÈSL
25
19
11
55

ODS

ÈSSD

34
44
20
98

96
143
71
310

Touto tabulkou Vás chci informovat o výsledku voleb ve tøech volebních
okrscích v Hanušovicích. Do tabulky jsou zahrnuty jen ty politické strany,
které se do Zastupitelstva Olomouckého kraje dostaly. Vítìzem voleb je stejnì jako v celé Èeské republice ÈSSD.
Dovolte, abych touto cestou vyslovil podìkování všem tìm, kteøí se na pøípravì a prùbìhu voleb podíleli. V prùbìhu voleb došlo k výpadku dodávky
elektrické energie, i tato krizová situace byla zvládnuta.
Ještì jednou všem dìkuji.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

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
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Listopadový písnì od léta
u slýchám...
Jako by èas bìel stále rychleji; ani jsme se neotoèili, a máme tu poslední podzimní mìsíc. Listí
u je témìø všechno opadané, staèilo pár chladných dnù. O tom hovoøí jedna pranostika - kdy
dlouho listí nepadá, tuhá zima se pøikrádá. Letos
spadlo jako po mávnutí kouzelným proutkem, e
by nás opìt èekala ta nemastná neslaná zima?
Moná nás tohle období, kdy se dny zkracují,
pøibývá mrazivých rán a deštivých odpolední a
slunce je èím dál ménì pøátelské, naplòuje nostalgií. Ale nesmutnìme, to vše mùe pøevýšit radost ze sklizené úrody ze zaoraných strniš, sadù,
zahrad... Pohled na pøírodu, která dávno ztratila
jarní jásavost i letní bujnost a pøipravuje se k potøebnému odpoèinku, naplòuje klidem a mírem,
dokonce pocitem skryté moudrosti.
Kadou roèní dobu mùeme plnì proívat, tak
a se nám to daøí i v listopadu. A jestli chcete vìdìt, jaká nás èeká zima, mùete to zkusit jako sedláci za starých èasù: zaèátkem listopadu utli
z dubového anebo bukového stromu tøísku - kdy
byla tøíska suchá, oèekávali mírnou zimu; kdy
byla vlhká a ostnatá, øíkali, e bude zima tuhá.
Kdoví?
-mf

Koncert Marie
Rottrové
17. 11. 2008 v 17:00 hod.
v DK Hanušovice
Zveme Vás na cestopisnou pøednášku
18. 11. 2008 v 18.00 hod.

BALI-ráj na
východì

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
48. jednání - 22. 9. 2008
- schválila pøípravu zasedání ZM dne 29. 9. 2008
- schválila pronájem pozemku pè. 62/2 v kú. Hanušovice za
podmínky, e pozemek bude rozdìlen
- schválila provedení pøípojek plynu, vody a kanalizace
k domu èp. 387 pøes pozemky mìsta pè. 1601/1 a 866/2
- schválila s úèinností zmìnu pronájmu pozemku z podnikatelského na bìný nepodnikatelský
- projednala ádost o odprodej èástí pozemkù pè. 2066,
2064/1, 2067/2, 3059/8 a 2059/2
- schválila nabídku agentury Gong na zajištìní akce „Mikulášování“ v termínu 7. 12. 2008 a na zajištìní Mìstského
plesu v termínu 17. 1. 2009
- RM doporuèila ZM schválit Dodatek è. 1 k OZV è. 3/2003 a
zvýšit mìsíèní pøíspìvek ke krytí neinvestièních nákladù pro MŠ
na èástku 240,- Kè mìsíènì na dítì a pro ŠD na èástku 50,- Kè mìsíènì na dítì
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemku pè. 1599/1
v kú. Hanušovice
- schválila zmìny veøejnoprávních smluv o projednávání pøestupkù s tím, e obcím bude novì úètována èástka v pøepoètu na
jednoho obyvatele ve výši 20,- Kè na obyvatele a rok

- schválila smlouvu o dílo se spoleèností ENCO group, s. r. o.
k realizaci rozvodù veøejného osvìtlení pro stavbu Rozšíøení sítì
nízkého napìtí na ul. Jesenická, Hanušovice
- jmenovala novou likvidaèní komisi MìÚ
- vyslovila souhlas s prominutím poplatkù za TKO
- schválila odpis pohledávek Hanušovické obchodní s. r. o.

49. jednání – 6. 10. 2008
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku pè.
799/2, kú. Hanušovice
- projednala ádost o odkoupení bytu v èp. 243
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 491 v kú Hanušovice, s podmínkou, e bude oddìlena èást pozemku pro vodojem
- provedla výbìr nájemce bytu èp. 428 v Potùèníku
- vzala na vìdomí informaci o monosti natoèení dokumentárního filmu
- vzala na vìdomí plán na zajištìní protipovodòové ochrany
v lokalitì u høištì v Hanušovicích s pøípadným komerèním
vyuitím uvedeného projektu
- projednala vìc volného bytu 1+1 – ul. Školní 375, Hanušovice
- vyslovila souhlas s prominutím poplatkù za TKO

- schválila finanèní pøíspìvek pro Hospic na Svatém Kopeèku

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Váení pøátelé školy!
Letos nás dìlí 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, úsmìvné historky, vlastní práce slohové èi první pokusy o literární tvorbu, uschované písanky, sešity,
zdaøilé výtvarné práce, ákovské kníky nebo taháky a další, i
kuriózní vìci související s výukou, dobové fotografie tøídních
kolektivù, zaøízení budovy nebo školy, zejména staršího data,
které chybí ve školním archivu. Nìkteøí z Vás si moná uschovali školní pomùcky, sešity, plnicí pera, aktovky, a pokud budete ochotni nám je zapùjèit, obohatíte tìmito exponáty námi
zamýšlené a pøipravované tematické výstavy.
Své pøíspìvky a návrhy nám prosím zasílejte na emailovou
adresu winklerovaj@seznam.cz, pøímo je mùete také pøedat
p. uèitelce Janì Winklerové.
Pøedejte prosím informace o listopadových oslavách i dalším spoluákùm, kolegùm a spolupracovníkùm, které osud zavál dál od rodných Hanušovic. Máte-li tipy, pøípadnì kontakty
na mimoøádné uèitele a významné absolventy – své spoluáky,
s nimi byste se chtìli setkat, dejte nám také vìdìt.
Pøedem dìkujeme za Vaše pøíspìvky a tìšíme se na Vaši návštìvu!

-zš

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

Oslavy 50 let otevøení školy - zmìna termínu
Váení obèané, pøátelé hanušovické základní školy!
Z technických dùvodù na ZŠ se pøesunuje termín oslav 50 let od otevøení budovy školy z listopadu 2008
na mìsíc duben 2009. Vìøím, e tak pøedejdeme problémùm s pøístupem do nedokonèených prostor a
podaøí se nám oslavy o to lépe pøipravit - bez stresù a s pohledem na pìknou školu v novém kabátì.
Dìkuji za pochopení, tìším se na další spolupráci. František Felner, øeditel školy

Úspìch našich debrujárù v Uherském Brodì
Zaèátkem letošního roku byla vyhlášena celostátní debrujárská soutì „Šifra Komenského“. Náš Klub Asociace malých debrujárù (KAMD) pøi ZŠ v Hanušovicích se do ní pøihlásil. Kadý mìsíc byly zadávány na internetu rùzné úkoly - provádìní fyzikálních pokusù,
výroba modelù, fyzikálních pøístrojù (periskop, spektroskop, sluneèní hodiny, geocentrický model vesmíru...), øešení písmenkového sudoku, hledání odpovìdí na zadané otázky.
V únoru jsme se s chutí pustili do øešení soutìních úloh a kadý mìsíc odesílali odpovìdi
s fotodokumentací. Na konci èervna jsme se dozvìdìli o našem postupu do finále.
Finále probìhlo ve dnech 10.-12. øíjna 2008 v Uherském Brodì. V pátek ráno jsme se se
zhotovenými výrobky a dobrou náladou vydali vlakem do Luhaèovic na dvouhodinovou
prohlídku místních lázní. Odpoledne jsem pøijeli do Uherského Brodu. Do gymnázia se sjelo dvacet ètyøèlenných drustev, naše ve sloení Nikol Šimeková, Matouš Felner, Josef Faltièko a Tomáš Brázda.
V 19 hodin veèer pøi slavnostním zahájení za úèasti starosty mìsta a dalších významných hostù pøedvedl folklórní soubor Jakub své taneèní a pìvecké umìní za doporovodu
cimbálové muziky. Za velmi pìkné vystoupení byl odmìnìn
velkým potleskem.
V sobotu ráno nás probudily sluneèní paprsky a provázely
nás celý den pøi plnìní rùzných úkolù ve školní budovì, na
hvìzdárnì, v muzeu. Po skonèení soutìe jsme si mohli vyzkoušet støelbu laserovou pistolí a prohlédnout si místní pivovar Janáèek.
Netrpìlivì jsme èekali na slavnostní vyhlášení výsledkù
soutìe. Po vystoupení dìtského pìveckého souboru ze Strání a bøišní taneènice (studentky gymnázia) jsme byli koneènì
seznámeni s poøadím soutìících drustev. I kdy jsme nezískali ádnou medaili, s 9. místem jsme spokojeni. Na to, e se
jednalo o celorepublikové finále, pøed kterým se prvního kola
úèastnilo 60 drustev, je to velký úspìch.
V sobotu ráno jsme pobyt v Uherském Brodì ukonèili
v akvaparku Delfín a odpoledne jsme se šastnì vrátili
domù.
Všem dìtem dìkuji za snahu, odpovìdný pøístup k plnìní úkolù i vzorné chování.
Tvoøením utváøíme sebe
Fabricando fabricamur
ZA KAMD pøi ZŠ v Hanušovicích,
V. Vasilová, vedoucí klubu

Naši debrujáøi: 
zleva - Tomáš Brázda, Josef Faltièko,
Matouš Felner, Vlaïka Vasilová a
vepøedu Nikol Šimeková
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Otevøena 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

Nove ceny pronájmu pozemkù mìstem Hanušovice
Po zváení souèasných cen pronájmu pozemkù mìsta Hanušovice, platných minimálnì od poèátku 80. let minulého století, 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 s dodatkem smlouvy nesouhlasí, mohli dát z pronájmù písemnou výpovìï ke dni 31. 10. 2008 nebo zrušit smlouvu dohodou.
-kess

Vyhlášení soutìí pro áky
ve školním roce 2008/2009
ve sbìru odpadových surovin
Firma STAVREL Hanušovice ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Hanušovice a MìÚ Hanušovice:

1. Soutì ve sbìru plastù pro tøídní kolektivy
ZŠ Hanušovice
1. místo 4 000,- Kè,
2. místo 2 000,- Kè
3. místo 1 000,- Kè
4. místo
500,- Kè
5. místo
500,- Kè
Bìhem školního roku se uskuteèní 2 jednorázové sbìry:
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5. 11. 2008, 29. 4. 2009
Do soutìe budou zaøazeny tøídní kolektivy, v nich se zapojí
minimálnì 70 % ákù.

2. Soutì ve sbìru papíru pro jednotlivce
Bìhem školního roku se uskuteèní 2 jednorázové sbìry:

22. 10. 2008, 22. 4. 2009
ákùm bude sbìr proplacen podle mnoství. áci, kteøí odevzdají 50 kg a více, obdrí za kadých 50 kg los a budou zaøazeni do dalšího losování o ceny (v hodnotì 100 Kè, 200 Kè, 300
Kè, 400 Kè a 500 Kè)
Vyhodnocení soutìí, vyhlášení výsledkù a losování bude
provedeno na zaèátku èervna.
-dm
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!
11. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Øíjnové kolo soutìe nemá tentokrát vítìze. Nìkolik
odpovìdí sice pøišlo, ale ádná nebyla správná.

Správná odpovìï je:
Dùm, kde je v souèasné dobì ŠPVS, za Policií ÈR.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2008

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.

www.mu-hanusovice.cz
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Výtìek z pivovarských
slavností Holba smìøuje na
charitu
Èást výtìku ze vstupného, které zaplatili návštìvníci letošních pivovarských slavností, se pivovar Holba rozhodl vìnovat
na charitativní úèely. Celkem 68 tisíc korun bylo rozdìleno
mezi tøi organizace – Denní stacionáø Šimon, pùsobící na území
okresu Jeseník, obecnì prospìšnou spoleènost Dìtský klíè
Šumperk a Sagapo Bruntál.
„Je to zpùsob, jakým mùe i spoleènost jako pivovar èásteènì
pomoci handicapovaným lidem. I nadále chceme organizovat
akce, které pøinášejí lidem zábavu a navíc podpoøí dobrou vìc,“
øíká výkonný øeditel pivovaru Holba Vladimír Zíka a poukazuje
na to, jak je moné ideálnì propojit rozptýlení a kulturu s veøejnì prospìšnou èinností.
K pøedání finanèního daru došlo v úterý 14. øíjna v 10 hodin v prostorách organizace Dìtský klíè v Šumperku, kde se
spoleènì sešli zástupci pivovaru a tøech charitativních organizací, z nich kadá poskytuje zázemí dospìlým a dìtem s mentál-

Nejlepší pivo se vaøí v Holbì
Holba Šerák zlatý a desítka dvakrát støíbrná
Rozhodli o tom nejen laici, ale také pivovarští odborníci, kteøí pivo hodnotili v rámci tradièních degustaèních soutìí.
Do Holby letos putuje hned nìkolik medailí. Na atecké Doèesné získalo hanušovické pivo zlato a støíbro a v prestiní soutìi
Èeské pivo mu patøí støíbro. V atci zvítìzila jedenáctka Holba
Šerák v konkurenci 18 rùzných znaèek a svou chutí tak pøedèila
Bernarda i Starobrno. Druhé nejvyšší ocenìní v kategorii svìtlých výèepních piv, kde o medaile bojovalo celkem 34 pivních
vzorkù nejznámìjších znaèek, získala Holba Classic. Støíbro jí
patøí také v soutìi Èeské pivo, kde se v kategorii svìtlých výèepních piv umístila hned za Zubrem. U obou piv z produkce pivovaru Holba byla vysoce cenìná nejen jejich chu a vùnì, ale také
lahodná hoøkost i celkový dojem po napití.
Vítìzná Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru a její roèní
produkce loni pøesáhla 200 tisíc hl. Naopak Holba Classic je
klasickým výèepním pivem, ideálním pro zahnání íznì a u
konzumentù oblíbeným také díky nišímu obsahu alkoholu.
Tradièní Doèesné, která se koná pøi pøíleitosti ukonèení
skliznì chmele, se kadoroènì zúèastní pivovary z celé republiky. Letos mezi sebou soutìilo 158 vzorkù rùzných piv, vaøených pøevánì ze ateckého chmele. atecký poloraný
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ním postiením a pod odborným dohledem vedou jejich volnoèasové aktivity. Hlavním cílem je pøedevším rozšiøování dovedností a osvojování pracovních návykù, vedoucích k vyšší
sobìstaènosti klientù. To vyaduje, kromì zkušeného personálu, speciální vybavení, na které pøispívá také pivovar.
Stacionáø Šimon Jeseník chce finanèní dar vìnovat na vybavení relaxaèní místnosti a vybavení dílen pro pracovní terapii.
Velké plány má také Dìtský klíè, pro který dar pøedstavuje èást
financí potøebných na vybudování tzv. odlehèovacího bytu pro
autistické dìti. V nìm bude probíhat nácvik pobytu dítìte bez
rodièù za podpory asistenta. V Sagapu Bruntál finanèní dar poslouí k nákupu monitorovacího zaøízení pro osoby s epilepsií.
„Vìøíme, e se všem tøem organizacím podaøí naplnit jejich
plány, a chceme jim být i nadále nápomocni,“ vyjádøil se Vladimír Zíka.
Pivovar Holba podporuje nejen charitu, ale je také dlouhodobým sponzorem Horské sluby Jeseníky, CHKO Jeseníky a
aktivnì vystupuje na poli ochrany pøírody. Je rovnì iniciátorem projektu Holba Jeseníkùm, zamìøeného na vysazovaní
mladých lesních porostù v tìko pøístupných oblastech. Sponzoruje mladé sportovce, pøedevším cyklisty a hokejisty v regionu a pomáhá jim na jejich cestì k cíli.
-hm

èerveòák stál pøi zrodu tradice èeského piva a pro své typické
vlastnosti je a dosud mìøítkem kvality pìnivého moku.
Organizátorem degustaèní soutìe je mìsto atec a jejím odborným garantem degustaèní Chmelaøský institut. Degustátoøi
hodnotí anonymní vzorky prostøednictvím degustaèních lístkù,
kam uvádìjí jejich poøadí. Nejlépe hodnocené vzorky postupují
do finále, které urèí jejich výsledné poøadí. Zatímco v Doèesné
negustují a hodnotí laici, v soutìi Èeské pivo, kterou kadoroènì vyhlašuje Èeský svaz pivovarù a sladoven ve spolupráci
s Výzkumným ústavem pivovarnickým a sladaøským, piva
hodnotí sládci a pivovarští experti. Degustace probíhá ve dvou
kolech, co zajišuje maximální objektivitu výsledkù a je ve
srovnání se svìtem ojedinìlé. Velmi dùleitý je také fakt, e
vzorky do soutìe jednotlivé pivovary neposílají, ale odebírá je
komise VÚPS pøímo v pivovarech. Výsledné poøadí vzorkù
hodnocených v jednotlivých kategoriích soutìe Èeské pivo
2008 je urèeno souètem bodù, které vzorek ve své kategorii získal v obou kolech, pøièem se vzorky sestaví sestupnì podle poètu celkem získaných bodù. Tím je omezen prvek náhody ve
kvalitì vzorkù. Zkoumány jsou senzorické vlastnosti piva, kontroluje se stupòovitost a vyhodnocuje se, která piva nejlépe
chutnají.
Letos se prestiní degustaèní soutìe Èeské pivo zúèastnilo
celkem 64 znaèek hodnocených v 5 kategoriích. -hm
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Chovatelé vystavovali
Ve dnech 23. a 24. srpna 2008 uspoøádala Základní organizace
Èeského svazu chovatelù Hanušovice svoji ji tøetí výstavu drobného zvíøectva.
Výstavy se zúèastnilo 39 chovatelù se svých odchovným zvíøectvem, a to z celé èásti okresu Šumperk, ale i okresu Jeseník. Vystavováno bylo 120 králíkù, 20 voliér drùbee a 16 voliér holubù.
Za nejlépe odchovaná zvíøata bylo udìleno 7 pohárù za králíky, 7
pohárù za holuby, 7 pohárù za drùbe a 6 pohárù pro mladé chovatele.
Naše výstava byla obohacena o tombolu a kolo štìstí, a to zásluhou
našich sponzorù, kteøí na akci pøispìli vìcnými dary; nejvíce se podílely MìÚ Hanušovice, Pivovar Holba Hanušovice, Hanušovická obchodní s. r. o. a Zemìdìlská obchodní spoleènost Bludov, dále celá
øada dalších sponzorù, kteøí podpoøili èinnost naší organizace, za co
jim všem vyslovujeme srdeèný dík - bez nich by výstava nemìla tu
správnou úroveò a chovatelský zápal.
Jedna výstava skonèila a naši chovatelé ji pøipravují další akci pro
rok 2009, Podpradìdskou výstavu, která se uskuteèní právì u nás, v
Hanušovicích. Výstavy se zúèastní okresy Šumperk, Jeseník a Bruntál, pøijïte nás podpoøit - urèitì
Vás nezklameme.
Všem èlenùm naší základní
organizace a té našim
sponzorùm ještì jednou
dìkujeme a tìšíme se
na další spolupráci.
Za výbor ZO ÈSCh,
Zdenìk Malý - pøedseda

HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2008
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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
inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Nabízím k pronájmu byt 3+1
v obci Malá Morava.
Nájem 2.500+inkaso.
tel.602 779 995.

Pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla
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

ÈSOB Pojišovna

Pronajmu prodejnu Ovoce-zelenina
u nádraí, od listopadu 2008.
Tel.: 736 763 906

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

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

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.

Nabízí pojišovací poradce
pøímo ve Vaší blízkosti:

Nabízím

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.

SOUKROMOU INZERCI

Jitka Šírová, Raškov 137,
789 64 Bohdíkov
VOLEJTE 608 757 716,
DOHODNEME NEZÁVAZNOU
SCHÙZKU
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Nabídnìte ke koupi
pozemek-louku, pùdu nebo
stavební pozemek o velikosti
minimálnì 1000 m2 a vìtší k
hospodáøským úèelùm nebo
zahradu v oblasti Skleného,
Vojtíškova, Hynèic pod Sušinou,
Nové Seninky nebo Staromìstska.
Cena 300 000,- Kè.
Tel.: 608 932 730

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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loutenka – pøíznaky a její léèba
loutenky A a B jsou infekèní onemocnìní zpùsobené virem
VHA, resp. VBH. Zdroje nákazy tìchto typù jsou rùzné, stejnì
jako jejich následky. Zatímco loutenka typu A nepøíjemnì zasáhne do vašeho ivota „pouze“ nutností hospitalizace, opakovanými odbìry krve, dlouhodobou rekonvalescencí s omezením
sportovních a nìkdy i profesních aktivit, loutenka typu B vede
v øadì pøípadù k poškození, pøípadnì i selhání jater.
Jak se loutenka projevuje?
Pøíznaky loutenky typu A mohou zpoèátku pøipomínat
chøipku: dostaví se únava, nechutenství, slabost, teploty, bolesti
zad a bøicha nebo hubnutí, zatímco zeloutnutí kùe nemusí být
vùbec pravidlem. Ztráta fyzické kondice a únava mohou
nakaeným znepøíjemòovat ivot po nìkolik mìsícù. V nìkterých pøípadech (zvláštì u dìtí) se pøíznaky nemoci vùbec neobjeví. Tito lidé tak mohou loutenku pøenášet, ani by o tom
vìdìli.
U loutenky typu B øada nakaených nemusí mít pøíznaky,
mezi které patøí únava, nechutenství, bolesti kloubù, vyráky a
teplota. U èásti nemocných té mùe pøejít do chronické fáze,
která bývá spojena s pokraèující destrukcí jater, cirhózou èi dokonce karcinomem jater (a 80% pøípadù rakoviny jater je zpùsobeno právì loutenkou typu B)

Jak se léèí?
Pøíèinná léèba loutenky typu A neexistuje. Léèebný reim
pøitom mùe být pro pacienta èasovì, psychicky i fyzicky nároèný. Je spojen s nìkolikatýdenní hospitalizací a potøebnou izolací, opakovanými odbìry krve a nutností nìkolikamìsíèního
pøerušení sportovních èi profesionálních aktivit.
Podobný reim je nutný i typu B. Léèba je navíc znaènì finanènì nákladná, navíc její výsledky jsou nejisté. I kdy je léèba
úspìšná, pracovní neschopnost a sportovní omezení se pak protahuje i na roky. Na alkohol musí postiený zapomenout úplnì.
Jak se proti loutence chránit?
O loutence se øíká, e je to „nemoc špinavých rukou“. Nejlepší obranou je tedy dodrování základních hygienických pravidel. No a v souèasnosti, kdy nákaza hrozí to platí dvojnásob.
Nejlepším øešením je ale oèkování. Proti obìma typùm dnes
ji existují dlouhodobì úèinné oèkovací látky, obsaené navíc
v jedné vakcínì. Vakcínu zájemcùm pøedepíše praktický lékaø,
který zároveò oèkování provede. Základní oèkování probíhá ve
tøech dávkách s tím, e první je podána ve vybraném termínu,
druhá o mìsíc pozdìji a tøetí dávka šest mìsícù po dávce první.
Celý proces je moné u dospìlých zvládnout i rychleji, tak e po
první dávce se druhá aplikuje ji po týdnu a tøetí 21 dnù po první
dávce. V tomto pøípadì je k dlouhodobé ochranì doporuèována
ještì ètvrtá posilovací dávka a to 12 mìsícù od dávky první.
Z internetu vybral - hp
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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

XI. roèník volejbalových deblù
je ji minulostí
Závìreènými podzimními turnaji byl zakonèen ji XI. roèník
hanušovických volejbalových turnajù dvojic, který se hrál pod
názvem „Holba tour 2008“. Partnery akce byly také Pivovar
Holba, a. s. Hanušovice, zdravotní pojišovna OZP, poboèka
Olomouc a firma Stavoprogres Brno.
Pøedevším turnaj smíšených dvojic mìl být podle pøedbìných pøihlášek zajímavou „bitvou“ domácích párù, ale
bohuel se mnoho avizovaných dvojic z rùzných dùvodù turnaje nezúèastnilo. Pøesto byla právì tato kategorie nejdramatiètìjší. Oba finálové páry se v základních skupinách umístili a na
druhém místì a ani jejich postup ze skupiny do semifinále nebyl
vùbec jednoduchý. První semifinále mezi páry z Pøerova a
Rychnova nad Knìnou rozhodl po výsledku 1:1 pouze jeden
jediný bod. Šastnìjším byl pár z Moravy.
Druhé semifinále bylo jednoznaènìjší a „domácí“ v nìm odsoudili i druhého vítìze základní skupiny z Loštic pouze do boje
o celkové tøetí místo. Ve finále rozhodoval za stavu 1:1 tøetí set,
ve kterém byli „domácí“ šastnìjší a dovolili soupeøi uhrát pouze jeden jediný bod.
Stejnì jako v kategorii smíšených párù zùstalo prvenství
(pøesnìji opìt jeho polovina) v Hanušovicích i v turnaji muù.
Jediným „pøespolním“ vítìzem byl enský pár z Bruntálu, který
tak spoleènì s hrabenovskými páry na druhém a tøetím místì
ukonèil pravidelná domácí medailová umístìní posledních let.
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Kategorie eny:
1. Pavelková, Pavelková (Bruntál)
2. Tymelová, Šimková (Hrabenov)
3. Zapletalová, Pavlù (Hrabenov)
Kategorie mui:
1. Podvolecký, Vitásek (Hanušovice, Zábøeh n/M)
2. Marks, Grézl (Loštice)
3. Navrátil, Navrátil (Bruntál)
Kategorie mixy:
1. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)
2. Škvára, Valentová (Pøerov)
3. Kasper, Novotná (Rychnov n/K)
- pod

Èinnost obèanského sdruení Sportovní klub Hanušovice je
v roce 2008 realizována také za podpory Olomouckého kraje.
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Jubilea

V mìsíci listopadu 2008
oslaví svá významná jubilea
tito naši spoluobèané:

Dne 13. 11. 2008 oslaví
paní Marie Chamlarová své 70. narozeniny.
K tomuto výroèí pøejeme všechno nejlepší,
hodnì zdravíèka a štìstíèka.
Do dalších let Ti vše nejlepší pøejí:
dcery Jana a Eva s rodinami a syn Antonín.

paní Jiøina Roubalová, Antonie
Koòariková, Vlastimila Jelínková,
Gabriela Èermáková, Marie Chamlarová, Helena Chybová a Helga
Švecová a pánové Ctirad Šimek,
Vladimír Doleal, Antonín Fibich, Tomáš Valíèek, Herman Weiser, Vladimír Dušek a František Jílek.

Srdeènì blahopøejeme!

Váení obèané,
pokud nechcete, abyste byli
v rubrice Jubilea zveøejnìni,
sdìlte prosím tuto skuteènost
telefonicky, e-mailem nebo osobnì
na podatelnì MìÚ Hanušovice
do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Kino Mír

Hanušovice
Listopad 2008
7. 11. Mamma mia
21. 11. Star wars: Klonové války
28. 11. Máj

Vzpomínka
Dne 2. 10. 2008 uplynulo 15 let
od chvíle, co náš navdy opustila
naše drahá maminka a babièka,
paní Herta Drexlerová.
S láskou a úctou vzpomíná syn
Vladimír a dcera Zdena
s rodinami.

Dne 7. 11. 2008 uplyne 11 let, co
nás navdy opustil náš milovaný
otec a dìdeèek,
pan Vladimír Drexler.
S láskou a úctou vzpomíná syn
Vladimír a dcera Zdena
s rodinami.
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Kdo jsou debrujáøi?
Hnutí debrujárù vzniklo v Kanadì a pøes
Francii se dostalo k nám. Slovo debrujár pochází
z francouzštiny a vystihuje èlovìka, který je zvídavý, šikovný, objevuje, umí si poradit.
Debrujáøi mají zájem o vìdu a techniku, stále
nìco vymýšlejí, bádají. Základním zdrojem poznání v pøírodních vìdách je prosté pozorování
jevù. Mnohem mocnìjším prostøedkem je však
pokus. Význam pokusu spoèívá zvláštì v tom,
e ho mùeme podle potøeby opakovat, abychom pozorovaný jev dokonale postøehli a promysleli. Pokusem mùeme potvrdit správnost
technické myšlenky, odhadnout vedlejší vlivy, které mimo naše oèekávání spolupùsobí.
Èinnosti a pokusy malých debrujárù zábavným zpùsobem dìti získávají pro vìdu,
rozvíjejí jejich zvìdavost a zodpovìdnost.
Asociace malých debrujárù ÈR je èlenem mezinárodní organizace debrujárù FIPD,
jejím sídlem je kanadský Quebec.
-vv

Pozvánka
Váení obèané, sluchovì postiení uivatelé sluchadel!
Naše organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ÈR, Základní organizace
Šumperk poøádá v úterý dne 11. lidstopadu 2008 v zasedací místnosti Domu
kultury v Hanušovicích na ul. Hlavní

AKTIV DRITELÙ SLUCHADEL
Zaèátek akce je stanoven na 14.30 hod.,
pøedpokládané ukonèení aktivu cca v 16.30 hod.
Program:
1. Zahájení a úvod do problematiky - èinnost SNN v ÈR
2. Sociálnì-právní informace pro sluchovì postiené - kompenzaèní pomùcky pro
SP, dùchodové pojištìní, prùkazy mimoøádné výhody pro sluchovì postiené, osvobození od Tv a R
3. Metodika pøidìlování sluchadel a správné uívání sluchadel, údrba sluchadel,
baterie
4. Kompenzaèní pomùcky pro SP, pøedvedení a vyzkoušení pomùcek - metodika
pøidìlování KP s pøíspìvkem MìÚ
V prùbìhu aktivu bude instalována výstavka kompenzaèních pomùcek pro sluchovì postiené obèany, vèetnì zajištìní prodeje baterií, olivek apod.
Prezence se ukuteèní v dobì od 14 hod. Doporuèujeme, aby se aktivu zúèastnily i
osoby, které peèují o obèany uívající sluchadlo nebo zajišují pravidelnou peèovatelskou slubu pro nedoslýchavé rodièe nebo známé. Tento aktiv je dalším pokraèováním
aktivù ve Vašem regionu a navazuje na další zkušenosti v oblasti péèe o nedoslýchavé
obèany. Informace na tomto aktivu poskytnuté jsou praktickým øešením kompenzace
sluchové vady nedoslýchavého obèana.
Co nejsrdeènìji Vás zveme.
Mojmír Jankù, pøedseda
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Cestování po Evropì
V dnešním povídání se podíváme „na konec svìta“. Ano, tak
pøesnì byl nazýván mys sv. Vincenta, nejjihozápadnìjší cíp našeho evropského kontinentu v provincii Algarve.
Portugalsky Cabo de Sao Vicente je místo, kde je moné sledovat pohyb lodí mezi Atlantikem a Støedozemním moøem. A
do doby, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku (1492), se toti
mylnì tvrdilo, e nìkolik stovek námoøních mil na západ náš
svìt konèí. Nikdo to nemohl dokázat, nebo to nikdo nevidìl, ale
tvrdilo se, e tam moøe konèí a následuje pád do pekla. Tehdejší
moøeplavci se plavili na jih kolem afrického pobøeí a na sever
kolem Anglie a k zemi vìèného ledu, ale na západ se nikdo neodváil. Všechny mýty o tom, e naše Zemì je plochá deska,
padly díky Kolumbovi.

moøských výprav. Pozdìji ji jako panovník mìl toti moc i prostøedky k tomu, aby zaloil námoøní školu a postavil plachetnice
pro výcvik posádek, které potom pro portugalskou korunu získávaly nová území.
Dalším pozoruhodným místem je nedaleký Lagos. Dìjiny
spjaté s námoøními objevy mu obstaraly primát, který se dnes
pøíliš vysoko necení. V roce 1441 se tam toti konal první evropský trh s otroky, které ze saharské Afriky pøivezl otrokáø Nuno
Tristao. Tenkrát jistì nikdo, ani on netušil, do jakých rozmìrù se
toto nelidské potupné kupèení s èlovìkem za témìø 400 let rozroste.

Pøed slavným objevem ale byla pevnost na mysu jedním
z nejlépe støeených míst v zemi. Kreslily se tam toti mapy, do
nich se zaznamenávaly všechny nové objevy rozšiøujícího se
svìta. Portugalci, kteøí se tenkrát dostali a na jeho nejzazší konec, do Japonska, mìli pøed ostatními co skrývat.

V souèasnosti provincie Algarve ije hlavnì z cestovního ruchu. Nádherné písèité pláe s èistým moøe a pøijatelnými cenami
èiní z tohoto místa ideální cíl pro turisty. Je zde té nìkolik vycházkových tras do okolních hor. Nejvyhledávanìjší je ta na vrchol Picote (773 m n. m.), kde v malebných prùsmycích
procházíte kaštanovými alejemi, které jsou lemovány korkovými
duby a kvetoucími rododendrony.

V Sagres, mìsteèku na úpatí mysu, údajnì il princ Jindøich
s pøezdívkou „moøeplavec“(1394-1460). Je zajímavé, e plavbu
na moøi nesnášel a jedinou jeho praktickou zkušeností prý byla
expedice do severní Afriky, jí se jako mladík zúèastnil. Do dìjin
pøesto vstoupil jako mu, který poloil základy portugalských zá-

Historických památek je zde poskrovnu. Turisté ale èasto navštìvují vesnièku Estoi, kde se nachází pozùstatky øímského
palácového komplexu a ranì køesanské baziliky. Raritou, kterou byste v tìchto místech asi nehledali, je napodobenina roko- hp
kového paláce, dokonèeného v roce 1909.

TOULKY PO OKOLÍ

Podruhé navštívil místní láznì na jaøe 1843. Samozøejmì zùstal opìt pod pøímým dohledem místního policejního inspektora Böhma. No, a právì z jeho zpráv, které jsou dodnes uloeny
ve Státním archivu v Brnì, dnes máme pøesnì zdokumentováno, co zde oba pánové pøesnì dìlali.

O lázních v Jeseníku jsme se ji nìkolikrát zmiòovali, dnes si
však povíme o dvou významných osobnostech, které se právì
zde setkaly.
Známìjší z nich, hudební skladatel a klavírní virtuóz Ferenc Liszt
(1811-1886), zaèal hrát na klavír ve svých šesti letech, v devíti u
koncertoval a v deseti letech odešel na hudební studie do Vídnì, kde
se potkával i s Beethovenem. Poté pokraèoval ve studiích na klavírní
škole v Paøíi a po jejím dokonèení koncertoval po celé Evropì. Po r.
1848 se usadil a zaèal komponovat pøevánì skladby pro klavír. Do
své smrti napsal nìkolik stovek samotných skladeb, symfonií a jednu
operu – Don Sanché.
Druhou osobností byl u nás málo známý, ale v Maïarsku populární politik Miklos Wesselenyi (1794-1850), který byl pro
své velezrádné projevy ve snìmu a své spisy proti vládì
Habsburkù v tehdejším Rakousku-Uhersku r. 1837 odsouzen
do vìzení na pevnosti v Budínì na tøi roky. Kdy tam onemocnìl oèní chorobou, podal si osobní ádost císaøi o povolení léèit
se u Priessnitze v Gräfenberku (láznì Jeseník). Je zajímavé, e
vìhlas tehdejších vodoléèebných lázní, kdesi v Jeseníkách, pronikl a za zdi vìzení. Císaø ádosti vyhovìl, a tak se uherský
šlechtic a nepøítel monarchie dne 27. dubna 1839 ubytoval se
svým sluhou poprvé ve Frývaldovì (Jeseníku) v domì èp. 143.
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Pøítomná spoleèenská, umìlecká i politická elita v lázních si
tehdy vyadovala poøádání rùzných kulturních podnikù a lákala
tam k vystupování hudební virtuosy, sólisty, herecké spoleènosti apod. Proto se také 8. bøezna 1843 uskuteènil soukromý veèírek v hostinci „U koruny“, kde kromì nìkolika pozvaných
umìlcù vystoupil se svým koncertem Ferenc Liszt. Inspektor
hned druhý den poslal hlášení do Vídnì: „Vèera veèer sem pøijel z Nisy proslulý virtuos F. L. v doprovodu uherského hrabìte
Bethlenyho a Telekiho, aby navštívil hrabìte M. W. Na umìlcovu poèest bylo ihned uspoøádáno malé soiré (veèírek) u hrabìte
Viczkaye. Kdy tento pøednesem nìkolika skladeb na klavír
pøíjemnì pobavil lázeòské, vesmìs uherské hosty, došlo na veèeøi v hostinci. Dnes ráno (9. 3. 1843) se Liszt vrátil se svými
prùvodci zpìt do Nisy.“
Inspektor Böhm odjel té do Nisy, kde pokraèoval ve sledování. A tak je díky jemu v archivu doloeno, e zde virtuóz koncertoval ještì 9. a 11. bøezna veèer a vydìlal si údajnì 800
tolarù. A i to je dùkaz, e StB, KGB a CIA mìly své pøedchùdce
ji v tehdejší rakouské monarchii.
-hpm
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