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

Váení spoluobèané!
Vstupujeme do posledního mìsíce roku 2008 a je tedy u nás ji tradicí, e
Vás seznamujeme s tím, co se nám v letošním roce podaøilo.
V roce 2008 jsme realizovali dvì dle našeho názoru opravdu významné
stavby:
Energetické úspory Základní školy Hanušovice
V rámci tohoto projektu byly provedeny výmìny oken a dveøí, zateplení
obvodového pláštì a zateplení stropu.
(pokraèování na 2. stranì)

Vánoce u stojí za dveømi...
Rok se s rokem sešel, a máme tu opìt advent. Je
to doba pøíprav na nejmilejší svátky, Vánoce.
Dìti se u nemùou doèkat, a Vánoce opravdu
pøijdou - ujídají èokoládky z adventního kalendáøe nebo odškrtávají èísla dnù, jen aby se ta zbylá
doba zkrátila. Kdy je sníh, èekání je o to pùsobivìjší a rychleji utíká. Ale i bez snìhu, s pohledem
na ji zimní podobu pøírody je jasné, e se nìco
chystá.
Pro dospìlé toto období není jen dobou èekání, ale je naplnìné pøípravami na Vánoce, shánìním toho, co nejbliším udìlá radost, realizacemi
mnoha plánù. Tìšení ale urèitì taky nechybí;
vdy budeme zase pospolu, èekají nás volné dny,
návštìvy známých a pøíbuzných, na které jindy ne
a ne si udìlat èas.
A ji tedy budou Vánoce ladovsky bílé, nebo
blátivé, pøejme si hlavnì pohodu ve svých srdcích, dostatek lásky a opravdu radostné proití.
-mf

Srdeènì zveme všechny maminky a tatínky, babièky i dìdeèky, tetièky
i strýèky, všechny známé i neznámé lidièky na

„Mikulášskou besídku“
dìtí z Mateøské školy Kvìtinka, která se bude konat
v DK Hanušovice 4. 12. 2008 v 15.30 hod.

Ïábelské odpoledne
pro rodièe s dìtmi
3. 12. 2008 od 15.00 hod. Více na 4. stranì

Rusko køíem kráem
Pøijïte se podívat na vystoupení - èeká Vás veliké pøekvapení!
Vezmìte s sebou i svoje dìti, bude tam Mikuláš a taky èerti!

Cestopisná pøednáška 9. 12. 2008
Více uvnitø listu

Mìsto Hanušovice Vás zve na

Zveme Vás na pøedvánoèní
charitativní koncert
10. 12. 2008 v 18.00 hod. v domì kultury
v Hanušovicích. Více uvnitø novin

pro malé i velké
v DK Hanušovice 7. 12. 2008 v 17.30 hod. Vstup zdarma
Mìsto Hanušovice se Základní školou Hanušovice Vás zve
na tradièní

Vánoèní zpívání
dne 22. 12. 2008 v 17.00 hod.
u jídelny za školou. Bude se rozdávat Betlémské svìtlo.
Pøijïte a naberte si vánoèní náladu.

Obèerstvení zajištìno. Srdeènì zvou poøadatelé!
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Radostné proití Vánoèních svátkù
a pohodový vstup do nového roku 2009
všem obèanùm a ètenáøùm
Hanušovických novin pøejí
redakce HN a zamìstnanci MìÚ
Hanušovice
Prùvodce pøijímacím øízením v roce 2009
pøíloha Hanušovických novin

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
50. jednání – 20. 10. 2008
- projednala ádost STP ÈR o finanèní pøíspìvek
- projednala ádost o zmìnu územního plánu mìsta Hanušovice
- schválila ádost o poskytnutí úèelové dotace – Schola
Viva, o. p. s.
- vzala na vìdomí výsledky hospodaøení mìsta za období
leden–záøí 2008
- jmenovala komisi k posuzování zájemcù o bydlení
ve 24 BJ
- urèila povìøenou osobu k posuzování ádostí o prominutí
poplatkù za TKO
- vyslovila souhlas s prominutím poplatkù za TKO
- projednala ádost o vyjádøení k licenci na autobusovou
linku Praha–Hanušovice-Vrbno pod Pradìdem è. 185 100
- schválila návrh zvýšení cen za poskytované sluby Hanušovickou obchodní s. r. o.

51. jednání – 3. 11. 2008
- schválila pátou rozpoètovou zmìnu
- schválila znìní nového Organizaèního øádu Mìsta Hanušovice s úèinností od 1. 1. 2009.
- vzala na vìdomí informaci KÚ Olomouckého kraje o zahájení zjišovacího øízení zámìru „Sklad chemických látek –
støedisko CKT“ v Pivovaru Holba, a. s. a uloila informaci
zveøejnit na úøední desce MìÚ
- vyslovila souhlas se ádostí MŠ o bezplatný pronájem
DK Hanušovice v termínech uvedených v pøedloené ádosti
- schválila nabídku projekèních prací – Mìstská knihovna
Hanušovice
- doporuèila ádost o odprodej pozemku pè. 1653 v k. ú.
Hanušovice za cenu stanovenou znaleckým posudkem
- vzala na vìdomí informace o výbìrových øízeních na tato
pracovní místa: vedoucí odboru výstavby, referent sociálního
odboru, oddìlení P

Váení spoluobèané! - (dokonèení z 1. strany)
Toto je první etapa, která si vyádala finanèní náklady pøevyšující 17 mil. Kè. Finanèní prostøedky získané prostøednictvím státních institucí (Státní fond ivotního prostøedí a Ministerstvo
ivotního prostøedí) èiní 12 milionù Kè, zbývající finanèní prostøedky musí zajistit Mìsto Hanušovice.
V rámci druhé etapy, která probìhne o prázdninách roku 2009,
bude z prostøedkù Mìsta Hanušovice provedena rekonstrukce ÚT
nákladem 2 miliony Kè.
Vzhled školy se dle našeho názoru zlepšil a prospìl tak centru
mìsta.
Výstavba 24 bj pro pøíjmovì vymezené osoby v Hanušovicích
Na základì dodavatelské smlouvy má být tato stavba
ukonèena do bøezna 2009. Dodavatel však v souèasném období krátí termíny a je šance pøevzít tento dùm ještì v letošním roce.
Mìstská rada schválila komisi, která se zabývá výbìrem
vhodných zájemcù o pøidìlení tìchto bytù, a to v souladu
s platnou legislativou.
Pøidìlení bytù nájemníkùm probìhne dle dohod nejpozdìji
v lednu roku 2009.
Samozøejmostí je, e jsme øešili i další otázky bìného
ivota. Vybudovali jsme novou zastávku autobusù nákladem 2 miliony Kè. Vybudovali jsme èást komunikace, která
propojila ul. Zahradní s ul. Zábøeskou nákladem vyšším
ne 1,3 milionu Kè.
Zajišovali jsme údrbu zelenì, veøejného osvìtlení, komunikací a chodníkù, mìstského rozhlasu a provozovali
jsme ostatní èinnosti spojené se ivotem v našem mìstì.
Dovolte mnì, abych Vám všem podìkoval za dùvìru
v roce 2008 a popøál Vám všem hodnì štìstí a
spokojenosti v roce 2009.
Petr Malcharczik – starosta mìsta
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

3v1
Tak lze nazvat 3 akce v jeden den,
kterých se zúèastnili áci devátých
r o è n í k ù n a š í Zá k l a d n í š k o l y
v Hanušovicích.
Ve støedu 12. 11. 2008 navštívili Vlastivìdné muzeum v Šumperku a prohlédli si zajímavou a pouènou výstavu
„Umìlecké slohy sedmi století“, prezentující v chronologické øadì umìlecká
díla jednotlivých slohù. Výstava pøedstavila dìtem obrazy nebo jejich kopie,
sochy a pøedmìty, které se dostaly na severní Moravu anebo z regionu pocházejí.
Druhým cílem byla pozvánka na prezentaèní výstavu støedních škol a uèiliš
„Škola“, která se uskuteènila v kulturním domì okresního mìsta. áci se
seznámili s širokou nabídkou studijních
a uèebních oborù i s kritérii pøijímacího
øízení. Zástupci jednotlivých škol
zájemcùm pohotovì odpovídali na
zvídavé otázky. Všechny pøítomné také
zaujala módní pøehlídka pøipravená studenty støedních škol.
Závìreèný cíl naší exkurze ze spoleèenských vìd – obèanské výchovy a
dìjepisu smìøoval do prostor Komína
v Šumperku. V rámci spolupráce DDM
a ZpDVPP Vila Doris Šumperk a Agentury rozvojové a humanitární pomoci
Olomouckého kraje se vycházející áci
zapojili do projektu multikulturní výchovy s názvem „Cesta ivotem – cesta
svìtem“. Po mo cí in terak tiv n ích
vyuèovacích metod áci poznali ivot,
jaký vedou jejich vrstevníci v jiných
èástech svìta. Státy, kterým se výukový
program vìnoval, jsou prioritními
zemìmi èeské zahranièní rozvojové spolupráce (Mongolsko, Vietnam, Zambie
aj.) Program byl zamìøen na kulturní
specifika tìchto zemí v globálním kontextu a korespondoval s prùøezovými
tématy Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních
s o u v is lo s te c h . P r o g r a me m  á k y
provázela úèastnice dobrovolnického
projektu Glen, která má praktickou
zkušenost z tìchto zemí a nyní pracuje
jako rektorka globálního rozvojového
vzdìlávání. Po ukonèení výukového
programu si dìti prohlédly výstavu fotografií a pøíbìhù obyvatel Mongolska, Zambie, Vietnamu a Mosambiku. Bìhem
pøednášky áci prokázali dobré znalosti
ze zemìpisu, dìjepisu i obèanské výchovy a nechybìly jim ani projevy empatie a
pomoci lidem ze vzdálených zemí, napø.
realizovaná adopce na dálku.
Dáša Netolická, uèitelka dìjepisu
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy
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„Cesta ivotem – cesta svìtem“, projekt multikulturní výchovy
Mnì osobnì se nejvíce líbil výukový program o rozvojových zemích – Vietnamu,
Mongolsku, Zambii a Mosambiku. Jsem ráda, e jsem se dozvìdìla mnoho uiteèných
informací o ivotì v tìchto zemích. Potìšila mì pochvala od paní uèitelky ídkové za
aktivitu a znalosti.
Lenka Albertová, ákynì 9. B
Prezentaèní výstava støedních škol a uèiliš
Pøed nìkolika týdny nám paní uèitelka ídková oznámila, e 12. listopadu pojedeme na výstavu støedních škol a uèiliš.
Samozøejmì to v nás vzbudilo rùzná oèekávání a zvìdavost, jestli tam bude èi nebude škola, na kterou se chci pøihlásit. Mìli jsme monost také nahlédnout do seznamu
škol, které se prezentaèní výstavy zúèastní.
Kdy se blíil den odjezdu, nemohli jsme se doèkat. Naše paní uèitelky – V. ídková
a D. Netolická nám naplánovaly celý den. Kdy jsme vešli do sálu Kulturního domu
v Šumperku, nestaèili jsme se divit. Obklopilo nás plno malých stánkù, které nám pøipomínaly trištì. Ale nebylo to jen tak obyèejné trištì. Škola, kterou si vyberete a
máte o ni skuteèný zájem, zmìní váš ivot a urèí budoucí profesi. Zástupci škol se od trhovcù ani nijak nelišili. Kadý chtìl mít co nejvíce zájemcù a své „zboí“ si nejvíce vychvalovali. Nezapomnìli jsme na asertivní jednání a vysvìtli jsme nìkterým
zástupcùm støedních škol a uèiliš, e o jejich školu nemáme zájem. Letáèky o školách
jste dostali, kam jste se jen podívali. Dokonce Hotelová škola Jeseník nám nabízela
chutné míchané nápoje, které se studenti nauèili pøipravovat. Od cukráøek jsme ochutnali rùzné sladkosti. Po prohlídce jsme si schovali všechny letáèky a doma dùkladnì
prostudovali.
Tato prezentaèní výstava spolu s návštìvou Vlastivìdného muzea a úèastí na projektu multikulturní výchovy s názvem „Cesta ivotem – cesta svìtem“ v Šumperku se
mi velmi líbila a celý den jsem si poøádnì uil.
Martin Kucharík, ák 9. B
Vlastivìdné muzeum v Šumperku
V muzeu u nás oèekávala milá paní prùvodkynì. Mìla pro nás pøipravenou prezentaci na téma „Umìlecké slohy sedmi staletí“. Na velkém plátnì nám promítala historické stavby regionu a zaøazovala je ke slohùm a století. Získali jsme nové poznatky, které
vyuijeme v hodinách dìjepisu. Poté nám paní prùvodkynì ukázala exponáty z dávných dob a doprovodila je zajímavým vyprávìním.
Cele dopoledne, které jsme strávili v Šumperku, bylo velmi pouèné a zajímavé.
Martina Mrázková, ákynì 9. B
3v1
Ráno 12. listopadu 2008 jsme vyrazili do okresního mìsta. Všichni jsme se velmi tìšili, protoe nás èekalo dopoledne plné zajímavých akcí. Jako první nás zaujal multikulturní vzdìlávací program na téma: „Cesta ivotem – cesta svìtem“. Dozvìdìli
jsme se nové poznatky o ivotì ve Vietnamu, Mongolsku, Mosambiku a Zambii. Bylo
to opravdu pouèné vyprávìní doplnìné zábavnými hrami.
Pak jsme navštívili prezentaèní výstavu støedních škol v šumperském kulturním
domì a zhlédli jsme výstavu „Umìlecké slohy sedmi staletí“ ve vlastivìdném muzeu.
Celé dopoledne jsme získávali nové poznatky a vìdomosti. Velmi se nám na této exkurzi z obèanské výchovy a dìjepisu líbilo. Kateøina Štefková, ákynì 9. B

EEG-BIOFEEDBACK
CENTRUM
Pracovištì:
ŠUMPERK, U Sanatoria 25
Domov dùchodcù, budova B
www.eeg-feedback.cz
Seznamte se s novou neurotechnologií a psychoterapeutickou metodou, která je vhodná pro léèbu:
- dyslexie a dalších specifických poruch
uèení
- poruch pozornosti a hyperaktivity

www.hanusovice.info

- vývojových vad øeèi
- úzkostných poruch a panických atak
- traumatických poranìní mozku vèetnì
rehabilitace po cévní mozkové pøíhodì
- kondièní trénink pro profese s velkými
nároky na soustøedìní a dobrý výkon
Kontakty
Tel.: 583 22 39 73,
Odborný lékaø:
prim. MUDr. Miroslav Novotný
Tel.: 777 77 55 57
Psycholog: Mgr. Martina Tušerová
Tel.: 584 412 462
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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 sloho-

vé 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

Milí áci, váení rodièe, pøátelé školy,
skonèila první etapa zateplování budovy školy, která s sebou nesla moná trochu více nervozity z neustálého
míchání stavebního provozu se školním vyuèováním. Proto v nastávajícím èase klidu a míru - vánoèních svátkù
pøeji Vám, ákùm, abyste naèerpali hodnì sil do dalšího vzdìlávání, a rodièùm pøeji øádné osvìení. Sobì, kolegùm a kolegyním pøeji nabrání sil a dostatek odpoèinku.
ákùm devátých roèníkù pøeji správné rozhodnutí pro svou novou školu.
František Felner, øeditel školy
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!
12. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem listopadového kola soutìe je

pan Antonín Sládek z Hanušovic. Gratulujeme!
Správná odpovìï zní:
Na fotografii je silnice pøes øeku Brannou do Hynèic - dnes ulice
Hynèická s ji neexistujícím mlýnem.
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.

Oprava správné odpovìdi na
soutìní otázku za øíjen 2008
Tento dùm stával za budovou, kde je v dnešní
dobì papírnictví a lékárna, a ji nestojí (levý
zadní roh domu papírnictví/lékárny je právì roh
budovy na fotografii vpravo v popøedí).
Tímto se omlouváme za nesprávnì uvedenou
odpovìï v Hanušovických novinách 11/2008, e se
jedná o dùm souèasné ŠPVS. K omylu došlo nesprávnou interpretací polohy domu a tato chyba nás
velmi mrzí. Na druhou stranu nás ovšem velmi pøíjemnì pøekvapil zájem nìkterých našich obèanù,
kteøí upozornili na tuto chybu a prokázali tak nejen
výborné znalosti historie Hanušovic, ale i zájem o
naši soutì a dobrou myšlenku pøiblíit historii našeho mìsta dnešní generaci.
-vj
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Dopisy ètenáøù
Váená redakce,

reaguji na èlánek pí. Felnerové v kvìtnovém èísle t. r., kde
uvádí, e tiskový zákon se dá vyloit více zpùsoby. Pøi tom
tento zákon vìdomnì porušuje otištìním èlánku p. Èecha, který
neuvedl svou adresu.
V mìsíci únoru jsem upozornil, e je porušován zákon o
ochranì osobních údajù. Ještì v kvìtnu tento zákon je redakci
pøekroèen.
Váš èlánek z mìsíce srpna si odporuje ve dvou bodech. V bodì
è. 7 uvádíte, e èlánky musí respektovat slušné chování, nesmí
být vulgární, nesmí obsahovat pomluvy a zjevnou le. Mám za
to, e tímto uvedením omezujete zákon o svobodì slova, a
zároveò to koresponduje s cenzurou, která je zákonem
zakázána.
Není mi jasné podle jakých znalostí by redakce urèovala, e
se jedná o pomluvu, osoèování nebo zjevnou le! Pamatujte,
prosím na to, e kritikou dospìjete k dokonalosti.

V téme èlánku v bodì 6. de fakto rušíte bod è. 7
prohlášením, e autor je odpovìdný za uvedení údajù. Mám
však za to, e kdo se bude cítit uvedeným èlánkem uraen nebo
poškozen mùe bránit zákonným zpùsobem, ovšem pokud
k tomu najde dost odvahy, a nesníí se k výhruným
anonymùm.
Z výše uvedeného je zøejmé, e vedení mìsta jako zøizovatel
Hanušovických novin, by mìlo pouvaovat ve zmìnì ve vedení
redakce za fundovanìjší obsazení.
Zd. Vémola
(Pøíspìvek je uveden v plném znìní a bez redakèních úprav)
Váený pane Vémolo,
obsah Vašeho dopisu jsme vzali na vìdomí, byl s ním obeznámen i pan starosta.
S pozdravem, Mariana Felnerová, redakce Hanušovických
novin

Váená paní redaktorko
Dìkuji Vám za Váš dopis ve kterém mi zdìlujete, e mùj èlánek otisknete v prosincovém èísle. Abych pravdu øekl vidím v tom
„èertovo kopyto“.
Z mého èlánku Vám došlo, e jste v èlánku o pravidlech udìlali chybu, kterou chcete napravit v listopadovém èísle. Mùj èlánek,
který chcete vydat v prosinci pak strácí opodstatnìní. Mùj èlánek byl na mìstský úøad podán 12. øíjna, tedy v termínu poadovaný
redakcí. V devátém èísle hanušovických novinách máte èlánek o pravidlech o publikování pøíspìvkù. V bodì 3 je psáno, e “pøedáním pøíspìvku vyjadøuje autor souhlas s publikováním, tak e nemám dùvod navíc ádat o vytištìní èlánku. Pozornému ètenáøi jistì
neunikne v uvedených pravidlech bod è. 9, kde je uvedeno, e v koneèném dùsledku o zveøejnìní rozhoduje redakèní rada.
Myslím si, e by bylo lepší místo uvádìní pravidel pro pøíspìvky do H. N. napsat rovnou, e otisknete jen to co bude pro redakci
pøijatelné.
Zd. Vémola

Obèanské sdruení sociálních
a finanèních poraden
spolu s krajskou radou Svazu
dùchodcù ÈR informuje
Finanèní poradnu mohou vyuívat dritelé prùkazù ZTP,
ZTP/P, senioøi, sociálnì slabší rodiny a rodiny s dìtmi.
Pro dritele prùkazù ZTP a ZTP/P nabízíme informace
o slevách u vybraných pojišoven:
- na pojištìní domácnosti
- na pojištìní nemovitosti
- na pojištìní zákonné a havarijní osobních automobilù
- na pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli
Pro ostatní klienty Finanèní poradny a ostatní zájemce
nabízíme pomoc a informace o slevách:
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele
- na pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic
- na sluby vybraného mobilního operátora, pevné linky
- na pojištìní domácnosti a nemovitosti
- na zákonné a havarijní pojištìní osobních automobilù
Informace - Svaz dùchodcù ÈR, ve spolupráci s Obèanským sdruením sociálních a finanèních poraden ÈR
Kontakt - Boeny Nìmcové 1652/9 Pøerov, úøední den
kadé pondìlí od 9.00 do 12.00 hod., tel. 518 321 861, mob.
739 113 115, e-mail: financniporadna.OL@seznam.cz
Neplate víc, ne je tøeba !
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Holba Jeseníkùm
je název projektu, jeho smyslem je aktivní úèast na zachování horského lesa v klimaticky exponovaných lokalitách hlavního høebene Hrubého Jeseníku. Z hlediska porostù je preferována pøirozená obnova stromù, která však tady není moná, a proto se pøistupuje k umìlé obnovì a sadbì
pùvodních a pro tento kraj typických døevin. Zamìstnanci pivovaru Holba v rámci projektu vysadili na 2 tisíce stromkù smrku ztepilého v okolí Vøesové studánky, pocházejících ze semen mateøských porostù oblasti Hrubého Jeseníku. Na nìkterých místech výsadby se les samovolnì obnovuje, proto je zapotøebí vysazovat pouze v hlouècích, a z tohoto
pohledu je zalesnìní 2 tisíci sazenic pomìrnì významné.
„Aktivita pivovarníkù je cenná nejen z pohledu ochrany ivotního prostøedí. Je také spontánním vyjádøením zájmu o okolí vlastního regionu a pøíkladem spoleèenské zodpovìdnosti podniku,“ vyjadøuje pozitiva Tomáš Pospíšil z lesní správy Louèná nad Desnou.
Mladé stromky by v budoucnu mìly tvoøit kostru novì vznikajících porostù. V rámci nadmoøských výšek kolem 1200 m je druhová skladba lesù omezena na nìkolik stìejních druhù døevin, schopných v daném klimatu prosperovat. Mezi nì kromì smrku patøí napø. jeøáb ptaèí, èásteènì buk a javor, které se vyskytují øidèeji a pouze na spodní hranici tohoto vegetaèního stupnì.
Lokalita Vøesové studánky spadá do území CHKO Jeseníky a porosty v tìchto podmínkách mají pøedevším funkci ochrannou,
protoe pøirozenì ovlivòují pùdní a vodní hospodáøství daných oblastí.
V hospodáøském lese se uvádí dospìlost smrku ztepilého okolo 100 let, ve sledované lokalitì se nacházejí porosty stáøí od 120 do
170 let a starší. Jde o stáøí, kdy stromy zaèínají pøirozenì odumírat, a je tedy nutná jejich obnova a vytvoøení nových generací lesa.
Omlazování lesních porostù je dùleité nejen pro zachování koloritu krajiny, ale také udrení její pøírodní rovnováhy na kterou
má projekt Holba Jeseníkùm pøímý dopad, a pøínosem je to, e se nejedná o jednorázovou záleitost. S vysazováním lesních porostù
zaèal pivovar pøed 4 roky a bude v nìm pokraèovat také v následujících letech.
-hm

Jak slaví vánoèní svátky
jinde ve svìtì
K našim vánoèním zvykùm a obyèejùm neodmyslitelnì patøí
štìdroveèerní kapr, èeské koledy, ozdobený stromeèek a dárky,
které dìtem nosí Jeíšek. Ale kdo z nás ví, jaké jsou vánoèní tradice a obyèeje v blízkých i vzdálených zemích svìta? Pojïme si
je pøiblíit…
Rakousko: Vánoce jsou zde v podstatì stejné jako u nás.
Hlavním chodem pøi štìdroveèerní veèeøi je ryba s bramborovým salátem, vídeòský øízek, ale i peèená husa. Nechybí cukroví. Díky ekologickému hnutí zaèínají pøevládat umìlé stromky,
které jsou zde o nìco levnìjší ne pøírodní.
Bulharsko: Bulhaøi strojí stromeèek a dárky nadìluje Dìda
Koleda. Jí se vepøové maso, èoèka, fazole, rýe a kyselé zelí.
Protoe zde pøevládá pravoslavné náboenství, slaví se tu Vánoce jako tøeba v Rusku, a 6. ledna.
Nìmecko: Dìtem zde rozdává dárky nejen Jeíšek, ale i vánoèní duch jménem Weihnachtsmann. Ten má rezavé vlasy,
dlouhé rozcuchané vousy a cestuje na osedlaném vichru. Døíve
prý také odnášel neposlušné dìti a pøísnì trestal nevìrné eny.
Štìdroveèerním pokrmem je husa, kachna nebo krùta. Na severu mají radìji klobásu s bramborovým salátem, v Bavorsku kapra. Velkou tradici zachovává velké mnoství betlémù.
Francie: Francouzùm nosí dárky Otec Vánoc Pére Noel,
který má k dispozici létající sánì taené soby. Ten se pak pozdìji
díky reklamì na coca-colu v USA promìnil v Santa Clause. Ve
Francii si potrpí na bohatou vánoèní výzdobu interiérù a exteriérù. Typickým stromkem je jedle, pod ní Noel ukládá dárky.
Mezi tradièní pokrmy patøí speciální vánoèní krùta a vánoèní
poleno. Tak nazývají dezert ve tvaru polínka polévaný èokoládou.
Velká Británie: Hlavní slovo zde má Father Christmas neboli Otec Vánoc. Dìti vìší prázdné punèochy na krb nebo povlaky
od polštáøù na rohy svých postelí a Otec, který trpìlivì chodí
dùm od domu, je plní dárky. Ty se ráno 25. prosince rozbalují
v rodinném kruhu. Potom se teprve pøipravuje slavnostní hostina. Zaèíná pøípitkem a rozlomením tzv. christmas crackers, co
jsou papírové tuby skrývající drobný dárek. Na stole nechybí
peèený krocan s kaštanovou nádivkou, švestkový puding politý
brandy a sladké koláèe nadívané kandovaným ovocem.
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Dánsko: Dárky zde rozdává skøítek Julenissen a balí je do
dvaceti vrstev vánoèního papíru a mnoha krabic. Dbá se na to,
aby dárky mìly vtip a poukazovaly na nìkterou ctnost obdarovaného. Dánové kupují mladé jehliènany v kvìtináèích, o Vánocích je ozdobí a na jaøe slavnostnì zasadí v lese nebo parku. Na
Štìdrý veèer se servíruje husa, kachna, vepøová peèínka s èerveným zelím, teplá šunka, treska, øedkvièky a horká rýe politá
studeným mlékem.
Švédsko: V této severské zemi se Štìdrý veèer jmenuje Julafton a dárky nosí trpaslièí dìdeèek Jultomte. Nadílku rozpustile hází otevøenými okny do místností, ale pøedtím nezapomene
zaklepat a vesele zavolat: „Julkap !“ Švédové si pochutnávají na
rybách, paštice, páreècích, tlaèence,vepøových ebírkách a vánoèní šunce. Dìti mlsají sirupové nugátové bonbony, dospìlí
popíjejí julglögg, co je svaøené víno s cukrem, vodkou, pomeranèovou kùrou, høebíèkem, vanilkou a dalšími pøísadami.
Norsko: V Norsku se vánoèní stromky strojí ji týden dopøedu, ale dárky nosí skøítek Missen a na Štìdrý den. Tuto povinnost prý dostal za trest za to, e tenkrát v Betlémì odmítl vìnovat
by jediný chlup na pøikrývku malého Jeíška. Klasickým pokrmem na veèeøi bývala rýová kaše, která ale dìtem moc nechutnala, take do ní maminky rafinovanì míchaly mandle, jako
bonus. Ne severu zemì se jí treska nebo platýz, skopové èi vepøové ebírko. I z toho je vidìt, e se Norové o Vánocích moc nerozmazlují.
Finsko: Finùm rozdává dárky pohádková bytost nazývaná
velký Ukko. Je podobný Santa Klausovi a na pomoc má armádu
pilných pidimuíkù. Jejich dalším úkolem jsou únosy zlobivých
dìtí do ledového království.
Španìlsko: Tady jsou Vánoce rodinným svátkem. Všichni se
sejdou doma, jí se marcipán, pije se šampaòské a dìti dostávají
malé dáreèky. Tìmi velkými jsou obdarováni a na Tøi krále. U
pøedtím na Mikuláše dostávají dìti dáreèky, které dárce ukládá
do døeváèkù.
Itálie: Také v Itálii se z dárkù mohou lidé radovat a ráno na
Boí hod vánoèní. Italové sice strojí stromeèek, ale nepeèou
cukroví. Neodmyslitelnou souèástí jejich Vánoc je pùlnoèní
mše, kterou navštìvují v nejširším rodinném kruhu. Dárky nadìluje hodná èarodìjnice Befana. Není sice krásná, ale má velmi
dobré srdce a pochopení pro lidské slabosti. Pod stromeèkem
najdou dìti témìø vdy i malé jeslièky.
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Jak slaví vánoèní svátky jinde ve svìtì
(dokonèení ze 7. strany)
Maïarsko: Maïaøi Vánoce hluboce proívají, a to i
z vlasteneckých dùvodù. O druhém svátku vánoèním si toti
pøipomínají sv. Štìpána, jmenovce maïarského otce vlasti.
Peèe se svatoštìpánský koláè, k veèeøi se podává ryba
s bramborovým salátem a tenké oplatky s medem a èesnekem.
Pøi veèeøi se èlenové rodiny dìlí o jablka na znamení toho, e
budou jeden druhému vdy pomáhat. Výjimku tvoøí dìvèata na
vdávání, která si jablka ponechávají.
Spojené státy americké: Vánocùm vévodí Santa Claus,
jezdící na saních taených soby. Do domu vstupuje komínem a
dárky nechává u krbu, kde je dìti nacházejí a ráno na Boí hod.
V poslední dobì zaèíná Santu vytlaèovat neutrální snìhulák a
na veøejných místech se objevuje „politicky korektní stromek“
bez betlémských hvìzd a dalších køesanských atributù. Na
štìdroveèerní tabuli samozøejmì nechybí peèený krocan, jeho
konzumaci pøedchází dlouhá modlitba celé rodiny.
Mexiko: Zde se slaví Vánoce hluènì a vesele. Stromeèek
tam nenajdete, sladkosti a dárky se vkládají do velkého dbánu

na vodu, který visí ze stropu. Dìti do nìho tluèou hùlkami tak
dlouho, dokud nespadne, a poté si dárky a pamlsky rozeberou.
Argentina: V této zemi mají Vánoce v létì, take
štìdroveèerní veèeøe se servíruje na zahradách, jí se peèené
selátko nebo peèený páv. Dárky nosí 6. ledna vánoèní bytost
jménem Magi, která putuje na koni. Lidé pokládají pøed své
domy snítky sena a misky s vodou, aby mìl Magiho kùò dost
potravy.
Afrika: Ke køesanské Africe patøí Tøi králové, umìlé
vánoèní stromky i obøí figury Santa Clause. V zemích kolem
rovníku zaèínají Vánoce uprostøed prosince køty a svatým
pøijímáním. Dìti dostávají dárky a 6. ledna na Tøi krále. Jako
vánoèní specialita se servíruje piškotová roláda, hovìzí peèínka
a nezbytný pudink.
Austrálie: U protinocù vládne v prosinci léto. Slavnostní
hostina se poøádá jako piknik, pijí se ovocné šávy, pivo, víno,
k jídlu se podávají studené mísy, chlazené zeleninové a ovocné
saláty, melouny a dorty. Vánoèní stromky jsou umìlé nebo
pøírodní, zasazené v kvìtináèi. Dárky se rozbalují ráno na Boí
hod.

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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Zpìtný odbìr baterií
v Hanušovicích
Po umístìní nádoby (tzv. E-Boxu) v budovì Mìstského úøadu pokraèuje Mìsto
Hanušovice s umístìním sbìrného boxu
na baterie, který je v pøízemí budovy MìÚ
Hanušovice.
Vkládat je zde mono veškeré pøenosné baterie, napø. knoflíkové, èlánky,baterie èi akumulátory, které jsou hermeticky
uzavøeny, mohou být ruènì pøenášeny a
nejsou ani prùmyslovou baterií èi akumulátorem, ani automobilovou baterií nebo
akumulátorem.
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SPV Hanušováèek „má“ ji deset let
V mìsíci prosinci uplyne deset let od zaloení obèanského
sdruení SPV Hanušováèek. Bez „oslavy“ se to samozøejmì neobešlo. A slavilo se sportem a pohybem. První listopadový víkend se uskuteènila za podpory Olomouckého kraje a mnoha
dalších subjektù akce „Víkend sportu pro všechny – 10 let Hanušováèku“. Poøadateli byl pøipraven program, kterého se
mohlo zúèastnit a nìkolik stovek úèastníkù všech vìkových
kategorií i celých rodin, napø. turnaje ve florbalu a stolním tenisu všech vìkových kategorií, aerobik pro dìti, mláde, dospìlé
zaèáteèníky i pokroèilé, volejbal en, zdravotní cvièení pro
všechny vìkové kategorie, ukázka nebo výuka netradièních
her, cvièení rodièù s dìtmi, cvièení pøedškolních dìtí atd. Zájemci, kteøí si zdarma nechali zmìøit krevní tlak èi mnoství tìlesného tuku v tìle, a aktivní úèastníci nìkterých programù mìli
navíc monost získat napø. dárkové poukazy Lázní Bludov, literaturu o pohybu èi zdravé výivì nebo sportovní potøeby.
Dva atraktivní programy, lanové aktivity a trangleball, musely být bohuel zrušeny pro nemoc instruktora. Èas pro trangleball byl však zcela vyuit pro jinou velice zajímavou hru,
tchoukball, jeho nácvik byl doplnìn také videoukázkami.
Nároèný program absolvovali florbalisté, kteøí svùj II. roèník
turnaje „O pohár OZP“ odehráli netradiènì v noèních hodinách
a také netradièním a zajímavým zpùsobem. Hrálo se ve skupinách o nasazení do vyøazovacího pavouka na dvì poráky. Nìkteøí tak odehráli celkem sedm utkání. Hanušoviètí a pardubiètí
dorostenci jich odehráli ve dvou turnajích dokonce devìt. Pardubická florbalová výprava z Klubu SPV Pardubice obsadila
dokonce všechny vìkové kategorie. K velkému úspìchu mìl
blízko domácí tým muù, který se probojoval a do finále, kde
prohrál o jednu jedinou branku. Kaòkou na turnaji byla diskvalifikace drustva Rudy z dùvodu nesportovního chování nìkterých hráèù týmu. Naopak svìtlým okamikem byly jistì zápasy
dívèích drustev, které u nás mìly premiéru. Snad se pøíštì zapojí i naše dìvèata.
V turnaji ve volejbalu en byl vyzkoušen systém, o kterém se
u pøed mnoha lety hovoøilo i ve svìtovém volejbalu. Ato hra na
èas. Turnaj tak byl zajímavý a do poslední vteøiny a o koneèném poøadí mohl rozhodnout i jeden jediný míè posledního
utkání. Vyvrcholením volejbalového turnaje byla „tajná“ soutì pro vybrané zástupce všech drustev o hlavní ceny. Poté, co
týmy nominovaly své zástupkynì, byla ohlášena disciplína, jízda na pedalu. Všechny soutìící prokázaly neuvìøitelnou šikovnost. Tou nejšikovnìjší byla zástupkynì Hrabenova.
V malé tìlocviènì MŠ byl v sobotu pøipraven program pro
rodièe s dìtmi a pro pøedškolní dìti. Velký zájem byl pøedevším
u tìch nejmenších. Druhý den se v této tìlocviènì mohli zapojit
také zájemci o zdravotní tìlocvik a dìtský aerobik, o který byl
velký zájem. Dokonce i mezi nìkterými maminkami. Všechny
dìti, které se nìkterého programu v MŠ úèastnily, odcházely
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vdy s malou pozorností nebo alespoò sladkou odmìnou. Ti, co
vyuili nabídku zdravotního cvièení, pod vedením cvièitelky
II. tøídy a zamìstnankynì Lázní Bludov Alice Pøichystalové,
odcházeli jistì s cennými radami, nápady i informacemi. Ostatní mohou jen litovat.
Celá akce vyvrcholila hodinami aerobiku pro zaèáteèníky i
pokroèilé pod vedením Vìry Formánkové ze Šumperka, která
svoji úèastí výraznì podpoøila tuto akci.
SPV Hanušováèek dìkuje všem partnerùm, sponzorùm, cvièitelùm, organizátorùm a všem ostatním, kteøí se jakýmkoliv
zpùsobem pøièinili o zdárný prùbìh tohoto projektu, èím snad
také pøispìli k rozšíøení øad pravidelnì sportujících v Hanušovicích i okolí.
Volejbal en:
1. Babky Šumperk
2. TJ Sokol Hrabenov
3. TJ Rapotín
Florbalový turnaj muù:
1. Hearts Jeseník
2. SK Hanušovice, mui
3. Dlouhomilov
4. SK Hanušovice, dorost
Florbalový turnaj dorostencù:
1. FBC Asper Šumperk
2. Klub SPV Pardubice
3. SK Hanušovice, dorost
Florbalový turnaj ákù:
1. ZŠ Snìník Staré Mìsto
2. ZŠ ulová
3. Klub SPV Pardubice
4. SPV Hanušováèek
Florbalový turnaj ákyò:
1. ZŠ ulová
2. ZŠ Snìník Staré Mìsto
Výsledky stolní tenis mui:
1. Petr Tomaško
2. Pavel Podvolecký
3. Miroslav Hégr
Výsledky stolní tenis áci:
1. Lukáš Odstrèil
2. Jakub Tomíèek
3. Antonios Cakirpaloglu
Tato akce byla realizována také za podpory Olomouckého
kraje.
-pod

www.hanusovice.info
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ZŠ a MŠ Hanušovice uvádí projekt

Týden slušného
chování
(dámy a pánové, chovejme se slušnì a nemluvme vulgárnì)
Kdy: 15.-19. prosince 2008
Kde: v ZŠ v Hanušovicích
Vyhlašuje: tøída VII. A pro všechny tøídy I. a II. stupnì
S sebou si vezmìte
dobrou náladu, slušný slovník, ochotu chovat se zdvoøile, spoleèenské obleèení

Mìstské muzeum v Králíkách pøipravilo unikátní výstavu

Králické betlémy od špalíèku k figurce
ze sbírek Mìstského muzea a soukromých sbìratelù z Rakouska a Nìmecka
Výstavu je mono navštívit od 2. do 31. prosince 2008.
Muzeum je otevøeno: úterý–sobota 9.00 – 11.30, 12.30 – 16 hod.
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti Slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc øíjen 2008
Venku jsme si zahráli pohybové hry: o nejdelší udrení nafukovacího balonku ve
vzduchu, boj s krabièkami na hlavì, boj u kùlu, házení pingpongového míèku na vajíèkové
plato rùznými zpùsoby (poslepu, pozpátku aj.) a z rùzných vzdáleností. Rekord sice
nepadl, ale dìti se dobøe zabavily.
V sobotu 11. øíjna jsme uskuteènili naši ji tradièní podzimní akci Letecký den - soutìe
s létajícími papírovými talíøi. V rùzných disciplínách ani letos nepadly rekordy z minulých
roèníkù. Nejdelší let do dálky drí Petr Vávra z r. 2002, èiní 35,8 m. Letos dokázal Tomáš
Mikuliè 27,58 m. Nejdelší let na èas drí David Novák z r. 1997 èasem 4,74 vteøiny.
Letošní nejlepší výkon má Honza Donoval, a to 3,40 vteøiny. Celkovì letos zvítìzil Tomáš
Mikuliè. Blahopøejeme.
V klubovnì se chlapci uèili tøi základní uzly. Dále se uskuteènily rùzné zkoušky na
postøeh.
V øíjnu jsme vyèistili všechny naše ptaèí budky, èím plníme nadále náš program na
ochranu pøírody. Z dvanácti bude bylo letos osídlených sedm. Škoda e soví budka zùstává
nìkolik let nepouívaná. Naopak potìšitelný je fakt, e se letos nevyskytovali v ádných
budkách nezvaní plši. Systém podzimního uzavírání vletových otvorù budek se tedy
osvìdèil. Døevìné budky máme v lesích vyvìšeny u od r. 1994, a tak bylo nutno budku
è. 2, která byla prohnilá, vymìnit za novou, vyrobenou z 10litrového kanystru. Pro
pøípadné zájemce mám podrobnì zpracovanou výrobu ptaèích budek ze døeva i z kanystrù.
Máte-li zájem, zkontaktujte se se mnou.
DUHA, Dìti Slunce dìkuje za spolupráci: øediteli pivovaru p. Zíkovi, øediteli
ZŠ p. Felnerovi, kamarádu Honzovi Czastkovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

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

Nabídnìte ke koupi
pozemek-louku, pùdu nebo
stavební pozemek o velikosti
2
minimálnì 1000 m 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

Pronajmu prodejnu Ovoce-zelenina

ÈSOB Pojišovna

u nádraí. 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:

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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Nabízím

je mono podávat v Hanušovických novinách
zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem:
noviny@hanusovice.info, nebo pøedat osobnì v
podatelnìna 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 prosinci 2008 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Marie Osladilová, Ludmila
Urbanová, Drahomíra Souèková,
Z d e n k a N a s we t t e r o v á , M a r i e
Kösslerová, Marie Vojtková a Anna
Kalmanová a pánové Štefan Šimon,
Zdenìk Svoboda, Jaromír Šišma,
Lubomír Voráè, Karel Kubíèek a Vratislav Šrajer.

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
Prosinec 2008
5. 12. Tobruk
12. 12. Nestyda
19. 12. Tropická bouøe
Kino Mír Hanušovice pøeje
svým divákùm šastné
proití svátkù vánoèních
a mnoho úspìchù v roce 2009!

Vánoèní nápady pro malé i velké
Kadá hospodyòka se pøed Vánoci snaí, aby byl domov èistý a nazdobený, nachystáno dobré jídlo a napeèeno to nejlepší cukroví. Ke splnìní tìchto pøedstav samozøejmì existuje spousta tradièních rad a receptù, vdy bez vanilkových rohlíèkù a smrkové
vùnì by to ani nebyly èeské Vánoce, ale co takhle vyzkoušet nìco jiného návdavkem?
Proto jsme pro Vás pøipravili pár tipù, které sice nejsou nìjakými výraznými zmìnami,
ale mohou ozvláštnit tradièní zpùsoby slavení našich Vánoc.

Vánoèní zeleò trochu jinak
Kromì vánoèního stromeèku, na jeho existenci urèitì nìní radno nìco mìnit, pleteme adventní èi uvítací vìnce na dveøe, vytváøíme rùzné „zelené“ arane. Kdy se dají
vìtvièky smrku, túje èi jalovce do vody, vydrí dlouho svìí, ale bez ní brzy zaènou
opadávat. Jaký rostlinný materiál je vhodný, kdy potøebujeme zdobit bez vody?
V tom pøípadì je mono pouít vìtvièky buxusu neboli krušpánku - tvrdé listy sice
zaschnou, ale bezdùvodnì se nedrolí a i suché vypadají pìknì. Další vhodnou rostlinou
je bøeèan - pevné listy na dlouhých výhonech chvíli bez vody vydrí ve svìím stavu;
a kdy poté zaschnou, zùstávají zelené a drí na vìtvi. Jiným „zeleným“ typem
jsou vìtvièky borùvek. Ne abyste vyplenili borùvkovou paseku, ale pár ustøiených
bezlistých vìtvièek nièemu neuškodí, navíc podpoøí rùst borùvèí pøíští rok. Borùvkové
vìtvièky jsou krásnou dekorací i bez listù, ve své podobì zùstanou i bez vody. Ale pokud byste je dali do vody, uvidíte nevídané - pokud u trochu mrzlo a na vìtvièkách je
nasazeno dost kvìtních pupenù, bìhem ètrnácti dnù se snítky nejen jarnì zazelenají,
ale nasadí spousty bìlavých zvoneèkových kvítkù. Borùvky z toho sice nebudou, ale
dá se tak stihnout opodìná Barborka.

Stromeèkové ozdoby
Urèitì vìtšina z nás zdobí vánoèní stromky a stromy pomocí klasických sklenìných
i nesklenìných banìk. K tomu nìjaký øetìz, špici na špici, nezbytné èokoládky, popøípadì nìjaké osvìtlení - a je hotovo. Ale co nìco nového?
Pìkným ozvláštnìním je napøíklad mezi ji zmínìné ozdoby umístit stuhy svázané
do mašlí. Mohou to být mašle prùsvitné, tøpytivé a veliké - to vypadá velkoryse a elegantnì. Pokud stromek zdobíte lidovìji, napøíklad slamìnými ozdobami a perníkem,
budou k nim slušet menší mašlièky, uvázané napøíklad z kostkovaných stuh - a u klasicky vánoèních zelenoèervených, nebo tøeba netradièních bílomodrých.

A nakonec - dobrota na stùl
Chcete-li si zdravì zamlsat, vyzkoušejte kovbojské sušenky, cookies:
Rozpoèet: 30 dkg Hery, 20 dkg cukru krupice, 22 dkg hnìdého cukru, 3 vejce, 1 vanilkový cukr, 57 dkg hladké mouky, jedna a pùllièky sody, 3/4 lièky prášku do peèiva, 3/4 lièky soli, 30 dkg ovesných vloèek, 30 dkg hoøké nasekané èokolády.
Všechny ingredience smícháme, z hmoty pak na plech s peèicím papírem klademe
lièkou malé hromádky (ty se pak v troubì rozpeèou do "sušenek"). Peèeme asi 20 minut pøi 150-170 stupních Celsia. Sušenky mohou být sice po upeèení trochu tvrdší, ale
nebojte, jsou tak dobré, e ani nestihnou poøádnì zmìknout.
Tak krásné, radostné a po všech stránkách povedené Vánoce!
-mf
KDO CHCE DOBROU MUŠKU MÍTI, MUSÍ KOLALOKU PÍTI !!!

Vzpomínka
Odešel jsi, jak osud si to pøál,
v našich srdcích však stále iješ dál.

Dne 12. prosince 2008
vzpomeneme 5. výroèí, kdy nás
navdy opustil

Radostné Vánoce, bohatého Jeíška a do roku 2009 hodnì
štìstí a hlavnì zdraví všem spoluobèanùm a ètenáøùm
Hanušovických novin pøejí sportovní støelci AVZO Hanušovice
A naší støelecké mládei pak hodnì Kolalokovy limonády.

Váení spoluobèané,
pøejeme Vám radostné a poehnané vánoèní svátky, zdraví a pohodu
a úspìšný vstup do nového roku 2009.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

pan František Kunert.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manelka, dcera Vlasta
s manelem, vnuèky Olga a Jiøina
s rodinami.

Vzpomínáme

31. prosince 2008 tomu bude 25 let, co nás navdy opustila
naše milovaná dcera a sestra,
Evièka Foberová.
S láskou vzpomínají rodièe a sourozenci.
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme italskou Florencii a projdeme se historií a
souèasností údajnì nejstaršího muzea na svìtì.

umìleckých dìl, která pak konèila v Uffizi. Více ne tøetina exponátù v této galerii pochází právì z jeho sbírek.

Palác Uffizi mìl pùvodnì slouit jako sídlo tøinácti úøadù, kte-

Další pøíslušník rodu Cosimo III. obohatil sbírky o antické so-

ré byly povìøeny správou Florentské republiky. Rozhodl o tom

chy a díla vlámských mistrù. V 18. století potom nechal Gian

v roce 1561 Cosimo I. Medici, který chtìl mít úøedníky poblí

Gastone provést øadu stavebních úprav a vznikl tak Sál medailí,

svého sídla, aby je mohl lépe kontrolovat Z italského uffizi, co

kde dodnes mùete spatøit unikátní sbírku tøiceti tisíc medailí.

znamená kanceláø, vznikl pak název celého komplexu. Stavbou

Poslední potomek Medicejských Anna Maria Ludovica, kte-

byl povìøen Giorgio Vasari a podle jeho plánù ji pak dokonèovali

rou rod vymøel, zajistila ve smlouvì s Lotrinskými, aby všechny

další architekti Parigi a Buonotalenti. Vznikl elegantní architek-

umìlecké sbírky Uffizi zùstaly i v budoucnu majetkem státu, aby

tonický celek s dórskými sloupy, který obklopuje malé námìstíè-

slouily veøejnosti a nikdy nebyly pøemístìny mimo území Flo-

ko a druhou stranou je arkádami obrácen k øece Arno. Následník

rencie.

Cosima I. Francesco Medici v roce 1581 promìnil èást paláce

V souèasné dobì je galerie turistickou atrakcí mìsta. Patøí

v galerii a stvoøil tak nejstarší umìlecké muzeum na naší plane-

mezi nejslavnìjší muzea svìta spolu s francouzským Louvrem,

tì. O tøi roky pozdìji dostalo muzeum centrální místnost s osmi-

petrohradskou Ermitáí, madridským Pradem èi amstrodam-

úhelníkovým pùdorysem nazvanou Tribuna, ve které byla

ským Rijksmussem. Jejími nejcennìjšími skvosty jsou díla rene-

vystavena nejcennìjší díla medicejských sbírek. V následují-

sanèních umìlcù Botticelliho, Leonarda da Vinci, ale také

cích letech pak byly pro úèely galerie postupnì pøemìòovány

vlámských a nìmeckých umìlcù té doby Dürera, Memlinga, van

další sály paláce.

der Weydena a dalších. Díla florentské školy 16. století, napøí-

V 17. století se sbírky galerie Uffizi zaèaly rozšiøovat o etruské

klad Rafaela èi Michelangela, je tu mono srovnávat s umìlec-

bronzy a vázy. V r. 1631 sem pøibyla díla Tizianova a Leopolda

kými díly benátské školy – Belliniho, Lotta, Tiziana, Tintoretta a

Medici. Tento významný èlen slavného rodu se stal v r. 1667

dalších.
- hp

kardinálem a mìl nejvìtší zásluhu na vzniku vùbec první slavné
sbírky miniatur. Zároveò byl jedním z nejnadšenìjších sbìratelù

TOULKY PO OKOLÍ
O rozhlednì na Králickém Snìníku jsme si u nìkolikrát
povídali, ale o tom, jak se slavná vì promìnila v hromadu sutin, si povíme v dnešním vydání.
Mìsíc øíjen 1973 pøipravil pro zdejší kraj smutnou událost.
11. øíjna, tedy pøed více jak 35 lety, byla vyhlídková vì pøíslušníky polské armády radìji demolována odstøelem, ne aby
byla opravena. V souèasném tisku se tehdy objevil o této události pouze malý èlánek v týdeníku Slezan: „Dne 11. øíjna po poledni ve 14.01 hodin byla polskou vojenskou jednotkou, v síle
10 muù, odstøelena vì na Snìníku. Tím ztratil Snìník svou
dominantu a turisté svou vyhlídkovou vì“ .
Pøipomeòme si, e rozhledna nìmeckého císaøe Wilhelma
byla vybudována Kladským horským spolkem v letech
1895-1899. Byla 33,5 metrù vysoká a za pøíznivých podmínek
z ní bylo vidìt a 130 km daleko. Od pøedání veøejnosti a do
posledního dne svého bytí se tìšila velké pozornosti turistù. Jen
od dne otevøení 9. èervence do 6. listopadu 1899 jich na rozhlednu vystoupilo a zaplatilo vstupné šest tisíc. Rekordní návštìvnost byla zaznamenána v roce 1902. Za 3 uplynulé roky
bylo prodáno 18 128 vstupenek. Je to úctyhodné èíslo, zvláštì
kdy si uvìdomíme, e sezóna zde trvá pouze 5 mìsícù.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2008

Pro zajímavost uvedu ještì pohled do skromného jídelního
lístku z r. 1937, kdy na Snìníku ještì nebyl elektrický proud.
Rodina hostinského a stráce vìe pana Frenzela nabízela svým
hostùm: polévky, míchaná vajíèka, studenou roládu, párky,
chléb s máslem, kávu a koláèe, ostruiny se šlehaèkou, pivo,
koøalku, limonádu a podmáslí s kousky másla.
Podobnì dopadla i èeská chata nedaleko vrcholu, otevøená
veøejnosti 21. èervence 1912, pùvodnì nazývána Lichtenštejnský dùm. V ní a do jejího uzavøení v srpnu 1968 pracovali
manelé Novákovi. Chata však nebyla odstøelena, ale byla
srovnána se zemí pomocí lana a lesního traktoru.
Pro nás, turisty, je velice nepøíjemné, kdy si po namáhavém
výstupu nemùeme na vrcholu odpoèinout a obèerstvit se
v pìkné restauraci. Ale prý se blýská na lepší èasy. Nedávno byl
toti zaloen èesko-polský spolek pro stavbu vyhlídkové vìe
na Králickém Snìníku. A tak budeme doufat, e si za nìkolik
let opìt budeme z rozhledny na vrcholu prohlíet naše krásné
hory.
-hpm
ááá

podatelna@mu-hanusovice.cz
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DŮM KULTURY HANUŠOVICE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA HANUŠOVICE
Vás zvou

VE STŘEDU 10.12.2008 V 18:00 HOD.
na

ÚČINKUJÍ ŽÁCI ŠKOL

VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN
DOMU PRO OSAMĚLÉ RODIČE S DĚTMI V TÍSNI
ŠUMPERK GAGARINOVA 5

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Pořadatelé děkují společnosti OSA za prominutí poplatků

