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Mezinárodní den otcù?!

Pocta Vaškovi Neckáøovi
Ve støedu veèer 23. dubna oèekával témìø vyprodaný kinosál a pøedsálí
Domu kultury v Hanušovicích vzácného hosta. Po témìø 25 letech zde se
svou doprovodnou kapelou Bacily vystoupil známý populární zpìvák a herec Václav Neckáø.
Po jeho ivotní tragédii z roku 2002, kdy ho postihla závaná mozková
pøíhoda, jsme se všichni pøítomní nemohli doèkat jeho hitù a s napìtím oèekávali, jak se tímto handicapem vyrovná. Ji z jeho úvodních slov jsme poznali, e jeho myšlenky jsou zpomalené, mluvil ale rozvánì a bylo na nìm
vidìt, e ho to unavuje. Ale jakmile zaznìly první tóny jeho hitù, jakoby
oil. U to byl opìt náš idol minulého století, jak sám nìkolikrát podotknul.
Kdy rozjel svoje písnì Chrám svatého Víta a Tu kytáru jsem koupil kvùli
tobì, bylo v sále z tìch døíve narozených jen málo tìch, kteøí nezpívali s ním.
Pro uklidnìní pak se svou skupinou Bacily, kterou vede jeho mladší bratr
Jan, pøedstavil nìkolik pomalých baladických písní z nového alba, natoèeného ji po nešastné události v roce 2006. V jeho vìku a s takovým handicapem to byl od nìho nevšední výkon a pro nás pøítomné krásný záitek.
Pøed pøestávkou pak pøi dalších hitech ze sedmdesátých a osmdesátých let
roztleskal a rozezpíval naplnìný sál a pøi tom dokonce svými gymnastickými kousky ukázal, jak je na tom s fyzickou kondicí.
(pokraèování na 2. stranì)
Sbírka pouitého šatstva a vìcí 12. 6. 2008 - více uvnitø listu

Pøed nìkolika týdny jsme oslavili Den matek, který se slaví na mnoha místech ve svìtì. Pravda, nìkde i jindy ne druhou kvìtnovou nedìli, ale jinak je
to svátek obecnì uznávaný a zavedený. Ale co Den
otcù? U jste o nìm nìkdy slyšeli? A pøitom existuje.
A u hodnì dlouho.
Napøíklad ve Spojených státech je trvalou tradicí
a je stejnì uznáván jako Den matek. První Den otcù
uspoøádala paní Sonora Smart Dodd roku 1910.
Její maminka zemøela a ji i pìt sourozencù vychovával otec. Tehdy si jako dospìlá uvìdomila otcovu
lásku, obìtavost, odvahu a nezištnost, se kterou se
svým dìtem doma vìnoval, a chtìla mu projevit
vdìènost. První oslava otce se tedy konala v USA,
v mìsteèku Spokane (stát Washington) 19. èervna
1910 - v den narozenin pana Smarta. Pak se slavení
Dne otcù šíøilo i do dalších mìst v USA. V roce 1924
prezident Calvin Coolidge navrhl ustanovení Národního dne otcù. Prohlášením prezidenta Lyndona
Johnsona roku 1966 byla spoleèným Dnem otcù
ustanovena tøetí nedìle v èervnu. Tento den byl pak
v mnoha dalších zemích zaveden jako Mezinárodní
den otcù.
V Nìmecku je zase jiná tradice - Den otcù je slaven na Nanebevstoupení Jeíše Krista, je to tedy pohyblivý svátek a je dnem pracovního klidu.
V MF Dnes probìhla nedávno anketa, jestli by se
vedle Dne matek mìl také zavést Den otcù. Plných
70 % respondentù odpovìdìlo kladnì.
A co my? Mùeme pøece taky oslavit své tatínky a
dìdeèky, urèitì je to potìší a tøeba pøíštì neopomenou Den matek, pokud se to náhodou stalo. Letos
pøipadá tøetí èervnová nedìle na 15. èervna - tak
všechno nejlepší.
-mf

Oznámení ZUŠ Šumperk, poboèka Hanušovice
Pøijímáme nové áky na zobcovou a pøíènou flétnu
pro školní rok 2008/2009, od 1. tøíd ZŠ a výše.
Zápis probíhá a do konce èervna ve dnech pondìlí a úterý
od 14 do 17 hod. v budovì ZUŠ Hanušovice
nebo po telefonické domluvì na è. 607 864 469.
Tìšíme se na Vás, pøijïte.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
38. jednání – 21. 4. 2008
- vzala na vìdomí kladný výsledek hospodaøení mìsta Hanušovice za 1. ètvrtletí roku 2008
- schválila nákup vozidla pro mìsto Hanušovice
- schválila pøevod vozidla Škoda Fabia k Hanušovické obchodní s. r. o.
- na základì stanovení konkurzní komise jmenovala Ing. Františka Felnera do funkce øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis vedoucího odboru zdravotnictví
Olomouckého kraje o zmìnì poskytování stomatologických
slueb první pomoci v okrese Šumperk
- schválila finanèní pøíspìvek SPV Hanušováèek
- projednala prodej pozemkù pod kùlnami u domù na
ul. Praské
- doporuèila schválit ZM odprodej pozemku pè. 1539,
ost. pl., v kú. V. ibøidovice
- vzala na vìdomí stanovisko MF ÈR k zástavnímu právu
ZKL
- schválila znìní partnerské dohody o vzájemné spolupráci
Pivovaru Holba, a. s. a Mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí podìkování SONS Šumperk za pøíspìvek
- schválila znìní mandátních smluv mezi CPS consulting,
s. r. o. a Mìstem Hanušovice na zajištìní technického dozoru

naše jídelna má k dispozici nový
program „Internet pro strávníka“. Tento program umoòuje strávníkùm pøihlášení, odhlášení a výbìr obìdù pøes
internet. Bliší informace v kanceláøi
vedoucí ŠJ.
Dìkujeme sdruení rodièù, které finanènì pøispìlo na tento program.
Alena Turoòová, vedoucí ŠJ

39. jednání – 5. 5. 2008
- projednala ádost SBD Šumperk o souhlas se zateplením
obvodového pláštì domù èp. 475 a 476
- schválila pronájem pozemku pè. 377/3, kú. Hanušovice
- na základì doporuèení schválila rozdìlení finanèních
prostøedkù z vodného v obci Vysoké ibøidovice
- vzala na vìdomí vyjádøení O2 o zrušení telefonních automatù v obcích Potùèník a Vysoké ibøidovice
- vzala na vìdomí dopis vedoucího odboru kultury a památkové péèe Olomouckého kraje o neposkytnutí dotace na
opravu kaple v Hynèicích nad Mor.
- projednala sdìlení Hanušovické obchodní s. r. o. o volném bytì v domì èp. 113
- schválila poøadí na pøidìlení bytu v domì èp. 202, Za Moravou
- schválila prezentaci mìsta Hanušovice v publikaci Cestujeme po kraji Olomouckém
- projednala stínost na rušení veøejného klidu nadmìrným
hlukem

Pocta Vaškovi Neckáøovi

Váení strávníci
školní jídelny,

investora a realizaci projektu na akci Energetické úspory ZŠ
Hanušovice vèetnì financování
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- schválila návrh smlouvy o poskytnutí slueb S.E.A.R.
Animal Life Resenal, o. s. Olomouc - umístìní odchycených
psù
- schválila pronájem pozemku pè. 1446

(dokonèení z 1. strany)

Po pøestávce zahrála skupina Bacily nìkolik svých skladeb bez Václava. Jeho
bratr Jan pøitom publiku pøiznal, e bráchu zpívání velice unavuje, potøebuje delší
èas k odpoèinku, aby nabral nové síly. No a pak a do konce svého vystoupení nás
náš idol bavil starými známými hity i novými, pøevánì pomalými písnièkami.
Proè o tom vlastnì píši? Vìøím tomu, e podle potlesku na závìr to byl pro
všechny pøítomné velký kulturní záitek. Urèitì jsme mu všichni prominuli jeho
nìkolik kolizí v písních nebo pár „pøebreptù“ v jeho mluveném slovì, zpùsobené
jeho nemocí. Ale myslím si, e to, co Vašek pro naše obèany udìlal jako herec ve
filmu Ostøe sledované vlaky a jako princ v pohádce Šílenì smutná princezna, a
hlavnì jako interpret nìkolika desítek hitù v minulém století, stojí za velký dík.
Mnoho lidí v jeho vìku a po proitých útrapách, kdy se musel uèit mluvit, znovu se
uèit texty svých písní a dodrování základních lidských èinností, by to lidovì øeèeno zabalilo. On však ne, je optimistou, poøád se dívá dopøedu, a proto pro nás zùstane symbolem velkého lidského hrdinství.
-hp

Upozornìní
Informace
V mìsíci únoru 2008 byla na Mìstském úøadì
v Hanušovicích spuštìna sluba CzechPOINT,
která pøináší obèanùm znaèné ulehèení komunikace se státem.
Sluba je Vám k dispozici v úøedních
dnech v pøízemí úøadu v pokladnì. Dveøe
jsou výraznì oznaèeny logem CzechPOINT.

Upozoròujeme obèany, e od 1. 4. 2008 došlo ke zmìnì v organizaci a poskytování stomatologické sluby první pomoci (LSPP) o sobotách, nedìlích a
svátcích. Stomatologové ji neposkytují tuto v nemocnici Šumperk, ale vdy ve
své ordinaci.
O jménu a adrese LSPP slubu konajícího zubního lékaøe se mohou obèané informovat na telefonním èísle Zdravotnické záchranné sluby 585 544
444 nebo na webových stránkách Krajského úøadu Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz, zdravotnictví, stomatologická LSPP.
-olk

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 mìsícena MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z naší školy

Den osvobození
63. výroèí osvobození ÈR a našeho mìsta si pøipomenuli v hodinì
obèanské výchovy áci 9. roèníkù základní školy a následnì
7. 5. 2008 v dopoledních hodinách uctili památku padlých
sovìtských vojákù kyticemi kvìtù a tichou vzpomínkou
u pomníku hrdinù v Hanušovicích.
Vlaïka ídková

DEN ZEMÌ
Dne 22. 4. probìhl na naší škole projektový DEN ZEMÌ.
Cílem tohoto projektu bylo upozornit nejen dìti na zhoršující se ivotní prostøedí, na bezohledné chování lidí k pøírodì, uvìdomit
si alarmující stav v souvislosti s úbytkem pitné vody, vymíráním nìkterých druhù rostlin a ivoèichù.
áci 1. A, 2. B a 4. Ase od øíjna pøipravovali na tento den. Malovali, støíhali, lepili, shromaïovali odpadový materiál, porovnávali, pozorovali , vyhledávali i za pomoci rodièù informace o Slunci, vodì a pùdì. áci 1. A pod vedením paní uèitelky Evy Kubíèkové nacvièovali píseò o Slunci, uèili se básnì o Slunci, vodì a pùdì. Paní uèitelka Jana Pitáková s áky z 2. B nacvièila píseò o
zvíøátkách a vyzdobila na toto téma i chodbu školy.
Dìvèata ze 4. A nacvièila taneèek o vodì a všichni áci ze 4. A pomáhali prvòáèkùm pøi malování hmyzu.
Snaili jsme se o ztvárnìní Sluníèka z rùzných materiálù, lepili jsme vodu z vrškù od pet
lahví, hovoøili jsme o ivoèiších a rostlinách
ve vodì a pùdì. Uèili jsme dìti tøídit odpadky.
Ozvuèení nám zajišoval pan uèitel František Felner.
Všem, kteøí nám prvòáèkùm pomáhali
s naším prvním projektovým dnem, velký dík.
K projektu „Den Zemì“ se pøipojily i tøídy
4. B s fyzikálními pokusy pod vedením pí uè.
Podgrabinské a tøída 5. B s ekologicky zamìøenými hrami pod vedením pí uè. Janoèkové.
Za všechny,
paní uèitelka Eva Kubíèková , tø. uè. 1. A
foto: Petr Jorda
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc duben 2008
Poèasí nám tento mìsíc celkem pøálo, a tak vìtšina akcí probíhala venku. Pohybové hry, napø. Na kohouta, Davgan Gon, Èertovská honièka, Pøebíhaèka atd., mìly velký úspìch.
Nepøízeò poèasí jsme pøeklenuli v klubovnì zkouškami na vesmírné téma u pøíleitosti výroèí letu prvního èlovìka do kosmu
(12. 4. 1961 - J. A. Gagarin). Chlapci soutìili ve zkoušce postøehu, hmatu, sluchu, odhadu, zraku, testu bystrosti, v navigaci druice
do støedového køíe, v psychotestu v zaškrtávání písmene „o“ v daném textu.
V sobotu 12. 4. jsme venku i pøes horší poèasí uskuteènili Závody na kolech pøes rùzné pøekáky na høišti u kaple. Nejvíce se líbila houpaèka a vytaení papírku z kolíèku na prádlo visícího na hrazdì. Celkovì vyhrál Honza Donoval. Blahopøejeme.
Další vìtší akcí se té stala výprava na klubové táboøištì, kde po vyèištìní koryta potùèku a po úpravì ohništì probìhla hlavní
soutì, tj. vaøení polévky. V této zálesácké disciplínì uvaøil nejchutnìjší polévku Roman Fauter. Blahopøejeme. Jako druhý chod
všem chutnala má kefírová buchta, upeèená doma. Poté nás trochu pokropila dešová pøeháòka, ale odpoledne u jsme zase pokraèovali v lese bojovkou Na vesmírné prùzkumníky na cizí planetì. Dobrodruzi sbírali vzorky (v herním území opisovali z kartièek
dvojciferná èísla) a pøitom je napadal obrovský mimozemský hmyz. Prùzkumníci tak bojovali o holé (papírové) ivoty. Ve høe se
nejlépe vedlo Honzovi. Blahopøejeme. V pátek a nedìli 18.-20. 4. 2008 probìhla v Šumperku na 6. ZŠ pro vedoucí a instruktory
Regionální velká výmìna zkušeností (RVVZ). Mùj semináø na téma Hry s pouitím netradièních materiálù mìl také patøièný ohlas.
Škoda e mnozí pøihlášení zájemci nakonec nepøijeli a nezúèastnili se zajímavých semináøù. Za hanušovický region jsem se zúèastnil pouze já. A co vy, ostatní, kteøí pracujete v oddílech a kroucích s dìtmi?
Bìhem mìsíce jsme také provedli generální úklid klubovny.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prvenství opìt Honza Donoval. Blahopøejeme. Ovšem s pøíchodem dalších nováèkù
do klubu u to bude v pøíštím mìsíci mnohem tìší. Ale o to bude naše èinnost zase o nìco zajímavìjší.
Vedoucí klubu M. Pecho
A co vy, chlapci a dìvèata? Chcete rovnì nìco pìkného proít a chcete
být i dobrými kamarády? Pak staèí pøijít mezi nás. Schùzky bývají kadé úterý (lze po dohodì zmìnit)
od 15.00 do 17.30 hod. Sraz míváme u klubovny - ul. Dukelská, vedle è. 112.

Poární ochrana v bytových domech - dnes na téma:

Pøeplnìné sklepy a pùdy mohou znamenat znaèné riziko - èást IV.
Kadý bytový dùm má domovní sklepy, pøípadnì pùdní prostory, které slouí k odkládání pøedmìtù souvisejících s provozem
domácností. V mnoha pøípadech se však postupem let z tìchto
místností stanou doslova skladištì, která si co do sortimentu a
mnoství nejrùznìjších serepetièek nezadají se skuteèným vetešnickým krámkem z meziváleèného období.
Na pùdách a v domovních sklepech tak nacházíme kromì starého nábytku, elektrospotøebièù, jízdních kol, souèástek motorek a automobilù také barvy, øedidla a kanystry s benzínem nebo
naftou èi acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve
s propan-butanem o objemu 2 nebo 10 kilogramù. Ti „nejodvánìjší“ pak ve sklepech skladují i acetylenové sváøecí soupravy, 30 litrové PB lahve, nebo dokonce støelný prach pro
pøebíjení nábojù. Jednou jsme dokonce zadokumentovali i pøípad, kdy v chodbì obytného domu bylo nìkolik stovek kilogramù zábavní pyrotechniky. Kdo neuvidí na vlastní oèi, nedokáe
si vùbec pøedstavit, jaké peklo dokáe pøi poáru rozpoutat takto správnì namíchaný koktejl. Plasty, lakované døevo, hadry,
hoølavé kapaliny, hoølavé plyny… Bìhem pár minut dochází
k celkovému vzplanutí, tzv. flash-over efektu, a jedovaté zplodiny bìhem miku zaplní schodištì a chodby. Úniková cesta je
zcela odøíznuta.
Zásah hasièù je komplikován pouitím dýchací techniky a
skuteèností, e prvotním úkolem pøíslušníkù a èlenù jednotek
PO je zachraòovat osoby a teprve potom hasit. Proto následky
takových poárù bývají velmi tragické a nezøídka si vyádají i
lidské ivoty.
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Pøedcházet tìmto katastrofickým scénáøùm je pøitom naprosto jednoduché. V prostorách sklepù skladovat pouze ty
pøedmìty, které bezprostøednì souvisejí s provozem domácnosti a èas od èasu, tøeba na jaøe, udìlat spoleèný generální úklid
(mùete ho nazvat tøeba „jarní vymetání pavoukù“). Zkrátka
domluvit se se spolubydlícími, pøistavit vozík a nepotøebné a
pøebyteèné vìci odvézt do nejblišího sbìrného dvora.
Co se týèe skladování hoølavých plynù, hoølavých kapalin, pyrotechnických pøedmìtù nebo výbušnin, je tøeba, aby samospráva kadého domu øádnì pouèila spolubydlící, e zákon o
poární ochranì i další pøedpisy skladování tìchto látek ve spoleèných prostorách domù pøímo zakazují. Mùe se tak jednat
toti o pøestupek, za který mùe hasièský záchranný sbor kraje
udìlit dotyènému høíšníkovi nemalou pokutu, a to a do výše
20 tisíc Kè. Vlastník objektu pak mùe dostat ve správním øízení pokutu a 250 tisíc Kè, co s ohledem na moné riziko není a
zas tak pøíliš.
Na závìr je tøeba ještì pøipomenout, e v prostorách pro
ukládání kol a koèárkù je mono parkovat pouze motocykly o
zdvihovém objemu do 50 ccm, pøièem nesmí docházet k úniku
benzínu. Vìtší motorky musí být pouze v prostorách, které splòují technické podmínky pro garáe motorových vozidel. Bliší
podrobnosti o povinnostech právnických i fyzických osob jsou
uvedeny v zákonì o PO è. 133/1985 Sb., v platném znìní, a ve
vyhlášce o poární prevenci è. 246/2001 Sb.
- pokraèování pøíští mìsíc -
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!

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.

6. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi
s Hanušovickými novinami za mìsíc kvìten

je pan Metodìj Tomaško
Gratulujeme.
Správná odpovìï z kvìtnového èísla je:
Pohled od mostu smìrem na lékárnu, bývalý statek.
- red

@ emailová soutì @ emailová soutì @e mailová soutì @ emailová soutì @ emailová soutì @ emailová soutì @

@

V naší emailové soutìi byl úspìšný soutìící pan Bohumil Vinkler z Otrokovic. A o èem byla? Kde se v Hanušovicích nachází sochy sv. Jana Nepomuckého. Odpovìï: Jedna socha Jana Nepomuckého se nachází v horních Hanušovicích pøed
kostelem, druhá se nachází v Hanušovicích naproti budovì Hanušovické lesní spoleènosti (døíve mìstský úøad).
Gratulujeme a posíláme odmìnu do Otrokovic.
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DÌTI DÌTEM aneb POHÁDKOVÁ
ZIMA V JESENÍKÁCH
Tato netradièní akce celorepublikového významu sleduje jediný cíl - zviditelnit Jeseníky.
Popis akce:
Dìtské soubory na základì námi zaslaných pohádek z Jeseníkù vypracují ve spolupráci s uèiteli scénáø (podle níe uvedených pravidel) a následnì s dìtmi nastudují jako divadelní hru.
Rádi bychom Vám i navrhli termín pro sehrání pøedstavení pøedvánoèní období. Jistì v té dobì poøádáte vánoèní besídky
pro rodièe a pøátele. Tento termín je zámìrnì urèen do jednoho
èasu i pro nostalgický duch pøíchozích Vánoc.
Dále toto pøedstavení natoète na DVD a zašlete do konce ledna na naši adresu. Komise na základì tìchto videozáznamù Vaše
pøedstavení vyhodnotí a urèí vítìze 3 kategorií, v kadé kategorii 1., 2. a 3. místo. Tyto vybrané soubory budou pozvány v mìsíci kvìtnu do Prahy, kde jim profesionální herci sehrají divadlo
a pøedají odmìny za Vaši píli.
V souèasné dobì jednáme s ÈD o vypravení speciálního „Pohádkového vlaku“, který by dìti dovezl do Prahy a odvezl zdarma. Tato návštìva by se uskuteènila v jeden den.
Záštitu nad projektem pøevzal europoslanec Ing. Jan Bøezina, kníe Karel Mornstein-Zierotin (zámek Bludov), oba byli

projektem nadšeni, a starostové mìst Jeseníku, Rýmaøova a
Horního Mìsta i Krnova.
Celou akci bude organizovat a koordinovat Jesenická rozvojová o. p. s. Tato akce je nevýdìleèná, je zaloena na chuti nìco
pro naše krásné hory, ale i pro naši historii udìlat.
Kategorie souborù:
I. kategorie - mateøské školy,
II. kategorie - základní školy I. stupeò,
III. kategorie - základní školy II. stupeò
IV. nezaøaditelní
Podmínky projektu:
1. Výbìr dìtských souborù a jejich zaøazení do jedné
z výše popsaných kategorií
2. Rozpracování scénáøe pohádky podle zaslaných námìtù
3. Výroba vlastních kostýmù a kulis
(napø. v rámci výtvarné výchovy)
4. Zajištìní minimálnì 7-10 postav
(herci musí být pouze dìti!)
5. Vypracovat dialogy a zajistit pøímou øeè ve scénáøi
6. Dodrení délky hrané pohádky - max. 40 minut
7. Pøedstavení pohádky na vánoèních besídkách škol
8. Vyzdviení výchovného charakteru - dobro musí zvítìzit
nad zlem
Marcel Šos

Hasièi informují - Hasièi informují - Hasièi informují - Hasièi informují - Hasièi informují - Hasièi informují

Vèely, vosy, sršni
Tak jako na jaøe likvidují hasièi poáry trávy a travních porostù, tak i v létì má práce hasièù své nešvary. Vyjídí toti k likvidaci
rojù a hnízd vos, vèel a sršòù. S nebezpeèností blanokøídlého hmyzu a zvláštì sršòù se nesmírnì pøehání. Bodají èlovìka
pouze v obranì nebo pøi vydrádìní. Rozrušený roj tohoto hmyzu pøejde k útoku velmi rychle. Sršeò je ve skuteènosti bázlivé, neútoèné zvíøe, pokud se mu ovšem neohrouje hnízdo. Patøí ke chránìnému hmyzu.
Pøesto v situaci, kdy bezprostøednì ohroují èlovìka, je nutná jejich likvidace. Jedná se zejména o pøípady výskytu v obydlích
nebo v jeho bezprostøední blízkosti, v okolí pohybujících se lidí, kdy silné parfémy, deodoranty, tìlesný pach nebo pot mohou mít
vydraïující úèinky. Nejjednodušším zásahem je likvidace zdroje nebezpeèí. Je nutné si ovšem uvìdomit, e je tøeba chránit i pøírodu. Proto by se mìl tento hmyz ponechat naivu, pokud vánì neohrouje lidi, a více úsilí by se mìlo vìnovat osvìtì. V pøípadì, kdy
obèan objeví vèelí roj, by nemìl propadat panice, mìl by se chovat úplnì normálnì a uvìdomit odborníka – vèelaøe. V pøípadì vos u
naši pøedci preventivnì pouívali lapací lahve s úzkým hrdlem naplnìné do jedné tøetiny vodným roztokem z cukru a trochy piva
nebo moštu. Láhev se povìsila na vìtve stromù nebo postavila u zemních otvorù. Vosy najdou cestu do lahví velmi rychle, ale ven se
úzkým hrdlem vìtšinou nedostanou a utopí se. Sršni se nerojí a jejich pøítomnost v okolí lze pozorovat delší dobu. Ponechme sršnì
naivu, pokud nás nìjak vánì neohroují. Doporuèuje se zavolat odborníka – ochranáøe, který dokáe mimo jiné sršní hnízdo pøestìhovat sejmutím do igelitového pytle a uloením do papírové krabice.
Èlovìk by mìl volat hasièe na likvidaci nebezpeèného hmyzu pouze v pøípadì, kdy je bezprostøednì ohroen na ivotì (alergik,
malé dítì) nebo je ohroeno jeho zdraví nebo jeho majetek. Zde však hasièský záchranný sbor naráí na velmi vratkou hranu pro posouzení nebezpeèí z prodlení ze strany operaèního dùstojníka, který rozhoduje o nasazení jednotek. Z telefonního hovoru je tìké
posoudit, zda skuteènì jde o bezprostøední ohroení. A protoe HZS obecnì zasahuje u pøípadù, kde je ohroen lidský ivot, zdraví
nebo majetek, je pochopitelné, e operaèní dùstojník radìji jednotku vyšle, i kdy má urèitou pochybnost o nutnosti zásahu, ne by
riskoval následné problémy.
Je však nutné upozornit obèany, e zatímco hasièi likvidují vèely, vosy nebo sršnì, mùe nìkde hoøet nebo být váná dopravní nehoda a jejich pomoc nemusí pøijít vèas.
Martina Pavlíèková, tisková mluvèí HZS Olomouckého kraje
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Pálení èarodìjnic v Hynèicích a Procházka èarodìjným lesem
V sobotu dne 3. 5. 2008 uspoøádalo obèanské sdruení K2 HYNÈICE tradièní Pálení èarodìjnic a pro dìti Procházku v pohádkovém
lese. I zanepøílišideálního poèasípo èarodìjnémleseprošlo témìø 100 dìtí, jejichúkolembylo vysvobozeníosmiznámých pohádkových bytostí.
Za záchranu pohádkových bytostí byly všechny dìti odmìnìny drobnými pozornostmi a posléze obdrely pamìtní listiny za
chrabrost a odvahu.
Po celou dobu konání akce hrál pro dìti, a ve veèerních hodinách pro dospìlé, DJ SCOTT, pro všechny úèastníky bylo
pøichystáno bohaté obèerstvení i stánek s perníkem a jinými dobrotami.
Akce se vydaøila nejen díky poøadatelùm, ale i díky pøispìní sponzorù: Pivovar HOLBA, a. s., MVDr. Pavel Mareèek, Farma
Morava, Pivovar Steiger, Sk.
Pálení èarodìjnic v Hynèicích se zúèastnilo pøiblinì 350 lidí pøevánì z Hanušovic a blízkého okolí. Všem tímto dìkujeme za
jejich podporu.
K2 HYNÈICE, o. s.

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Nabízím skleník - montovaný, 2x2 m, je v dobrém stavu.
Vybavení: odnímatelná skla, 2 ventilaèky, 1 polièka.
Kostru lze pøevézt celou.
Rozumná cena. Telefon: 583 231 292.

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...)!

Cihlový, zateplený, po celkové rekonstrukci.

Kontakt: 602 709 654

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.
Pro vedení staveb v Šumperku a okolí hledáme kvalifikovaného stavbyvedoucího
(technika), nutná praxe, mzda dohodou (a 25.000,- Kè/mìsíc), mobil: 603 537 622.
Mladá rodinka koupí rodinný dùm v Hanušovicích a okolí. Tel.: 775 673 154
Sháním rekreaèní chatu v místì s dobrou dostupností do Hanušovic. Tel.: 737 947 215
Zhubnìte zdravì, bez diet a navdy. Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu.
Tel.: 776 085 308

Velmi výhodné cenovì,
bez nutnosti návštìvy
pojišovny, bezplatné
konzultace v klidu domova.

Máte 2 hod. dennì èas? Pracovní pøíleitost na PC - www.pracezdomu.com.

SOUKROMOU INZERCI

Nabízí pojišovací poradce
pøímo ve Vaší blízkosti:
Jitka Šírová, Raškov 137,
789 64 Bohdíkov
VOLEJTE 608 757 716,
DOHODNEME NEZÁVAZNOU
SCHÙZKU
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Nabízíme k pronájmu byt 1+1 a 2+1 v Hanušovicích.

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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Blahopøání

Jubilea

V mìsíci èervnu 2008 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
Marie Zábojníková, Josef Junk,
Marie Mináøová, Antonín Král, Jana
Kubaláková, Ludmila Sklenáøová,
Dana Staòková, Františka Èuntová,
Jarmila Šastná, Dana ídková,
Júlia Urbanová, Josef Burian a Vladimír Kuchaø.
Srdeènì blahopøejeme!

Váení obèané,
na základì Vašich pøání a ohlasù
znovu zaøazujeme rubriku Jubilea;
s tím rozdílem, e zveøejòujeme pouze jména našich jubilantù. Pokud
nechcete, abyste byli v této rubrice
zveøejnìni, platí stejné podmínky
jako døíve - sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem nebo
osobnì na podatelnì MìÚ Hanušovice do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní.
-red

Podìkování
Svaz tìlesnì a zdravotnì
postiených v Hanušovicích by rád
podìkoval za sponzorský dar od
Potravin u Kohlù a Restauraci
Lido za uspoøádání dùstojné
oslavy Dnu matek. Dìkujeme.

Blahopøání

Dne 26. 6. 2008 oslaví
své 80. narozeniny

Vše nejlepší
k 50. narozeninám

paní Marie Zábojníková.
panu Janu Burianovi
K významnému jubileu pøejeme hodnì
zdraví a štìstí.
Dcera Jiøina s manelem,
Martin a Petra s rodinou.

pøeje manelka, rodina
Marešova, vnouèata Filípek a
Markétka a babièka Zrníková.

Den matek v DPS Hanušovice
Ve støedu 7. 5. 2008 probìhl v DPS program ke Dni matek, je letos pøipadl na 11. 5.
Akce se zúèastnili, klientkám
DPS popøáli a kvìtinu pøedali
starosta mìsta Hanušovice pan
Malcharczik spolu s paní Sedlmayerovou a áky zdejší ZŠ
pod vedením paní uèitelky ídkové, kteøí celou akci doplnili
pìkným kulturním programem.
Pan starosta pøi této pøíleitosti zároveò promluvil o
rekonstrukèních úpravách,
jich bylo a ještì bude v budoucnu v DPS Hanušovice dosaeno a které DPS
velice vítá.
Za tuto pìknou a pøíjemnì strávenou dopolední chvilku dìkují
všichni obyvatelé DPS
spolu s peèovatelkou
J. Odstrèilovou.

&

Oldøich Vojtek

Vzpomínáme

Vzpomínka

Dne 9. 6. 2008 si pøipomeneme
2. smutné výroèí, kdy nás
navdy opustil

Dne 2. 6. 2008 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí mého manela,
tatínka a dìdeèka,

pan Miroslav Hnátek.

pana Otakara Kozáka.

Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku. Ivana s dìtmi, sourozenci
Emilie, Vìra, Daniel a Štefan s rodinami.

S láskou vzpomínají manelka
a dìti s rodinou.

Vzpomínáme

Vzpomínka

Co nejdraší nám na tomto svìtì bylo,
to zlý osud nám vzal,
smutný a opuštìný domov
nám jen zanechal.
Ani poslední rozlouèení s Tebou nám nedopøál,
v srdci nesmírný al a hoøe zanechal.

Dne 24. èervna 2008 to bude ji šest let, co nám zemøel
náš milovaný syn a bratr, Martin Štangl.
S velkou láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodièe, sestry a ostatní pøíbuzní.
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Dne 13. 6. 2008
vzpomeneme
1. výroèí úmrtí
mého manela,
pana Jiøího Gronycha.
S úctou a láskou vzpomíná manelka,
dcery Jiøina a Marta s rodinami.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme do Vídnì a podíváme se do Hofburgu, císaøského sídla Habsburkù, odkud øídili chod dìjin po
témìø 400 let.

nebo se za ohromnou sumu dal i koupit. Je tu k vidìní i jedna
z nejcennìjších køesanských relikvií – Svaté kopí, jím byl údajnì probodnut bok Jeíše Krista.

Hofburg je vlastnì komplex budov rùzných slohových smìrù

Ve dvacátých letech 18. století tu byla vybudována prý nej-

postavených od 13. do 19. století. Byl vídeòskou rezidencí a

krásnìjší knihovna na svìtì. Jsou tu umístìny dva miliony svaz-

dvorem habsburské dynastie a do rozpadu Rakouska –Uher-

kù, kromì toho rukopisy, hudební tisky a papyry. Centrum tvoøí

ska v roce 1918. V nìkterých èástech komplexu jsou dnes vládní

nádherný sloupový Slavnostní sál, vyzdobený freskami a zavr-

budovy, v jiných muzea s obsáhlými sbírkami z habsburské epo-

šený kopulí. Ke knihovnì patøí i tvz. Albertina, kde se nachází

chy. Nejstarší èástí rezidence je Švýcarský dùm, pojmenovaný

jedna z nejvìtších grafických sbírek svìta s pùldruhým milionem

podle Švýcarské gardy. Regulérní rezidencí se však Hofburg

exempláøù.
Nechybí zde ani augustiniánský farní kostel vídeòského dvora. Svatbu zde mimo jiné uzavøeli Marie Antoinetta s Ludvíkem
XVI. i Marie Luisa s Napoleonem Buonapartem.

stal teprve v r. 1533 za Ferdinanda I. a a do doby krachu velkého impéria zde vzniklo jedno z nejluxusnìjších panovnických sídel. Návštìvníci si vìtšinu z celé nádhery mohou prohlédnout,
uvidí i lonici s postelí, kde v roce 1916 skonal císaø František
Josef po 68 letech panování.
Císaøská klenotnice pøechovává obsáhlou sbírku pøedmìtù
z celého tisíciletí. Je zde k vidìní drahokamy posetá øíšská koruna Svaté øíše øímské z 10. století. Celý sál je vìnovaný pokladu
Burgundù, zakladatelù nejuznávanìjšího øádu Zlatého rouna.
Tím byli vyznamenávány významné osobnosti za své èiny pro
blaho monarchie. Nìkdy bohuel i ti, kteøí mìli pouze peníze,

TOULKY PO OKOLÍ
V našich novinách se dnes podíváme do malé obce Chromeè
a budeme si povídat o místním slavném rodákovi, mui známém pod pøezdívkou „Obr Drásal“.
Josef Drásal se v malebné obci nedaleko Bludova narodil
4. èervence 1841 chudému brusièi jehel. Ji jako nemluvnì se
v noci svíjel bolestí, protoe tak rychle rostl, pozdìji plakával,
e je tak velký. Kdy mu bylo 7 let, kupovala mu matka v Šumperku boty. Kdy ho obuvník uvidìl, prý se ho a lekl, kdy uvidìl postavu o hlavu vyšší ne on. A boty musel ji tehdy udìlat
na míru. Ve dvanácti letech nastoupil Drásal slubu jako èeledín. Sílu mìl za tøi chlapy a také za tøi jedl. Trpìl stále hladem,
dennì snìdl tøi bochníky chleba a k tomu velkou lící, kterou
nosil neustále sebou, vše, co kde na velkostatku hrabìte erotína uvidìl. Klidnì do sebe naházel, pro pobavení ostatních, vaøené ito na koøalku nebo velký hrnec brambor, pøipravených
pro vepøe. U ve svých 18 letech Drásal mìøil 248 cm a váil
185 kg. Mezi lidem se povídalo, e kdy vùl pøi orání dobøe nešel, obr se dopálil, chytil ho za rohy a uhodil s ním o zem. Pak ho
uchopil za høbet a znovu postavil na nohy. Sám prý zvedl pøevrácenou fùru pšenice. Po nìkolika letech práce na chromeèském dvoøe pak slouil na dvoøe v Holešovì. Podle
zachovalých vzpomínek tam prý èasto trpìl hladem. Jen prý
jednou se poøádnì najedl, to kdy za nìj v Kromìøíi advokát
Mildschuh k pobavení spoleènosti v hospodì platil vše co chtìl.
Drásal prý vyjedl celou hospodu.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2008

No a to nej na závìr. Nachází se zde klenot jezdeckých škol,
slavná Španìlská jízdárna (Spanische Reitschule), kde mezi
mramorovými sloupy, zlatem a brokátem potaenými stìnami a
pod køišálovými lustry, pøedvádí své krokové variace èistokrevní bílí lipicáni. Stavba byla dokonèena v roce 1735 a dodnes se
za nekøesanské peníze mùete podívat na ukázku souhry èlovìka s tìmito ušlechtilými zvíøaty.
-hp

Lepší èasy pro nìj nastaly, kdy se ho ujal podnikavý holešovský
hostinský Janoch. Ten s ním podnikl cestu po Evropì. Dal mu ušít
hanácký kroj a ukazoval ho za vstupné. Manelka rakouského vyslance Metternicha dokonce uspoøádala divadelní pøedstavení, kde
hrál obr Drásal hlavní roli s trpaslíky angaovanými z celé Francie.
Za nìkolik let vyzískal Janoch takové jmìní, e si mohl zaøídit kavárnu ve Vídni. Ani Drápal nevyšel zkrátka. Ze zisku si koupil v Holešovì dùm za 4.000 zlatých.
Josef Drásal zemøel 16. prosince 1886 ve svých 45 letech na
souchotiny. O jeho kostru ještì za jeho ivota projevila zájem
pøední evropská muzea, ten je však kategoricky odmítl.
Jak bylo v polovinì minulého století zjištìno pøi lékaøsko-antropologickém ohledání jeho kosterních zbytkù lékaøi
Univerzity J. E. Purkynì v Brnì, jeho neobyèejný rùst byl zpùsoben onemocnìním mozkového podvìsku. -hpm

Kino Mír Hanušovice
Èerven 2008 - Mìsíc èeského filmu
6. 6. Bobule
13. 6. Venkovský uèitel
23. 6. U mì dobrý
30. 6. Taková normální rodinka

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Neseïte doma, bete 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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