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

Váení spoluobèané!
Skonèil rok 2007, pøes kritiku nìkterých jedincù si myslíme, e šlo o rok úspìšný, a
to prakticky ve všech èinnostech mìsta. Podaøilo se realizovat zamýšlené investièní
akce, byl zrealizován nový územní plán mìsta, podaøilo se zvýšit kulturní vyití ve
mìstì, a co nás tìší nejvíce, zvýšit návštìvnost našich obèanù na tìchto akcích.
Chtìl bych pøi této pøíleitosti podìkovat všem, kteøí se na realizaci akcí v roce 2007
podíleli a pomáhali mìstu Hanušovice
Jsme v novém roce 2008 a je tøeba Vám sdìlit, co je hlavními úkoly mìsta v tomto
roce. Bude pokraèovat realizace výstavby 24 bj. malometráních bytù v lokalitì vedle
zdravotního støediska. Velmi intenzivnì bude pokraèovat pøíprava rekonstrukce a rozšíøení sítì mìstské kanalizace, a to hlavnì v projektování pøípojek k jednotlivým domùm. Majitele domù, které budou novì pøipojeny, navštíví projektant a dohodne
s kadým jednotlivì zpùsob pøipojení. VHZ, a. s. Šumperk dokonèuje pøípravu potøebného projektu rekonstrukce a rozšíøení sítì kanalizace, aby mohla být podána ádost o
dotaci z fondù EU.
Díky vstøícnosti a úspìšnému jednání s majitelem ÈOV pivovarem Holba, a. s. budou veškeré vody svedeny na ÈOV pivovaru Holba, a. s. a není tøeba uvaovat o výstavbì nové ÈOV.
Mimo tyto hlavní cíle budou ihned v jarních mìsících zahájeny práce na technické
vybavenosti k 6 novým rodinným domkùm, investièní náklad pøevyšuje 5 mil. Kè.
Samozøejmostí bude údrba veøejných prostranství, zelenì a péèe o vzhled mìsta.
Chtìl bych touto cestou vyslovit pøesvìdèení o tom, e nám, váení spoluobèané,
pomùete splnit úkoly, které pro rok 2008 máme, za co Vám pøedem dìkuji.
Petr Malcharczik, starosta
Mìsto Hanušovice vás zve na

5. Mìstský ples
dne 19. 1. 2008 v 20.00 hod.
Pøedprodej vstupenek: ing. Grabovský, vstupné 100,- Kè

Srdeènì zvou poøadatelé

Základní škola Hanušovice spolu s Mìstem Hanušovice zve
dìti s rodièi do prùvodu masek

31. 1. 2007
Masopustní prùvod s medvìdem vyrazí v 16.00 hod.
od ZŠ Hanušovice smìrem k parkovišti,
kde bude soutì o nejhezèí masku, tancování.
Obèerstvení - domácí zabijaèka, hudba.
Vezmìte si masky a pøijïte!
Srdeènì zvou poøadatelé
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Vítej, nový roku!
Pøedešlé týdny minulého roku byly asi
pro vìtšinu lidí hektické. Chystali se na
Vánoce, nakupovali jako vzteklí - jak
psali na internetu, i kdy se zdraovalo,
nakupující to vùbec neodradilo.
Hospodyòky divoce smýèily na úkor
nervù svých i bliních. Ve 20 procentech
èeských domácností bylo na vánoèním
stole víc ne 11 druhù cukroví, to u stojí
velké úsilí, moná i vyèerpání. A pak
pøišly Vánoce, rozbalily se dárky, uf, je to
za námi - pøeili jsme to, do pøíštích
Vánoc je ještì daleko.
Úplnì si ty pocity vybavuju, kdy jsem
ještì do stìdroveèerního odpoledne
døela jak otrok a lítala jak fretka, jen aby
bylo všechno nej, vrchol dokonalosti. A
pak pøišel ten veèerní pøelom - ale
slastný pocit z dobøe vykonané práce se
nedostavil, najednou prázdno, vyhoøení,
jestli to všechno stálo za to...
Vyvodila jsem z toho pouèení: nedøela
jsem se nad rámec nutnosti, dárky
obstaral internet s dvoumìsíèním
pøedstihem, jen hlavnì všechno v klidu,
kolik jsme napekli, tolik jsme napekli,
není všem dnùm konec. A abych pøedešla
pøípadný smutek, e bude všechno pryè,
pøedstavovala jsem si, jak si po svátcích
nìco pìkného pøeètu, odpoèinu si, jak
nám bude spolu dobøe...
Stejnì takový by asi mìl být vstup do
nového roku. Ne nedoèkavé oèekávání,
e magické datum 1. ledna všechno
zmìní, budeme krásnìjší, úspìšnìjší,
bohatší, prostì zaèneme nový ivot - a
místo toho pøijde zklamání, e je všechno
pøi starém, ádné kouzlo se nekonalo,
ach jo! Pøedstavujme si jiskøící sníh
opravdové zimy, který nás ohromí svou
èistotou, tìšme se na první jarní
okamiky, kdy vzduch zaène vonìt hlínou
a deštìm, nechme se unášet oèekáváním
horkého letního dne, který svlaí bouøe, i
prvních chladných rán s šustícím listím.
To všechno nás èeká, tak vítej, nový
roku!
-mf

Zaèíná soutì s Hanušovickými
novinami o ceny!
Více informací na 5. stranì

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
26. jednání – 5. 11. 2007
- projednala ádost Krajského úøadu Olomouckého kraje,
Oddìlení veøejné dopravy o vyjádøení se k licencím spoleènosti Connex Morava, a. s.
- vzala na vìdomí dopis Odboru dopravy Olomouckého
kraje – silnice III/36913
- vzala na vìdomí dopis obèanù lebu
- projednala ádost o odkoupení pozemkù pè. 1601 a 866/2
– èásti v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí kalkulaci ceny projektové dokumentace
AQUA PROCON, s. r. o. – kanalizaèní pøípojky v Hanušovicích
- projednala prominutí poplatkù za TKO dle pøedloených
ádostí
- projednala vìc volného bytu v Potùèníku èp. 428, 1+2
s pøíslušenstvím k nájmu
- projednala ádost o koupi pozemkù pè. 2063, 2064 a
2059

27. jednání – 19. 11. 2007
- projednala ádost øeditele Sociálních slueb Šumperk o
finanèní pøíspìvek na peèovatelskou slubu
- schválila odmìny èlenù JPO II
- schválila ádost o pøechod nájmu na èp. 333
- projednala dopis vrchního øeditele ing. Tomáše Uvíry –
stanovisko k zástavì ZKL
- projednala ádost o finanèní podporu – Severomoravská
chata, úpravy bìeckých stop
- projednala ádost o doøešení pozemkù navazujících na
nemovitost
- schválila ádost o povolení úprav v bytì
- vzala na vìdomí dopis Zdeòka Vémoly zastupitelùm prostøednictvím Hanušovických novin
- schválila návrh dopravy firmy VOBUS do Potùèníku
- projednala návrh na prominutí poplatkù za TKO dle pøedloených ádostí
- schválila ádost o povolení splátek
- schválila ádost o pøechod nájmu na èp. 187

Tøíkrálová sbírka 2008 ve dnech 2. 1.-6. 1. 2008
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitního díla.
Jako kadoroènì, probíhá i letos zaèátkem ledna Tøíkrálová sbírka, poøádaná Charitou Èeská republika na pomoc potøebným.
Poslední tøíkrálová sbírka z ledna 2007 byla pro Charitu Šumperk opìt úspìšná, nebo se na koledování podílelo 181 skupinek
koledníkù. Podaøilo se nám pokrýt témìø všechny obce našeho šumperského dìkanátu, tedy obce od Starého Mìsta a po Bludov a
Olšany. Celkový výtìek za náš region v roce 2007 èinil 490 694,- Kè, z toho podíl, kterým disponovala Charita Šumperk, byl
284 601,- Kè.

Z této èástky naše organizace podpoøila:
220 068,- Kè - nákup uitkového automobilu (Renault Traffic) k rozvozu obìdù a kompenzaèních pomùcek pro seniory a osoby
se sníenou sobìstaèností èi zdravotním postiením.
34 533,- Kè - podpora humanitární pomoci pro Súdán, zemi, která byla a bohuel stále je zmítaná válkami a následným hladomorem.
15 000,- Kè - podpora neziskové organizace Poradna pro eny a dívky v Šumperku.
15 000,- Kè - fond pøímé pomoci, který slouí rodinám i jendotlivcùm v nenadálé, nebo naopak dlouhodobé nouzi.
Bliší informace o výsledcích sbírky v našem regionu naleznete na www.sumperk.caritas.cz.

-chš

Jak sbírka probìhne v Hanušovicích?
Od 2. ledna 2008 budou chodit po domácnostech v Hanušovicích tøíkráloví koledníci s pokladnièkami na pøíspìvky (pokladnièky budou zapeèetìny na MìÚ Hanušovice).
Za organizátory, František Felner

Vše nejlepší do nastávajícího nového roku 2008, hodnì úspìchù a pevné zdraví pøejí všem ètenáøùm
redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

nové e-mailové adresy:
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. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Základní škola Hanušovice informuje
Exkurze pátých tøíd do planetária
Ve støedu 21. 11. se áci pátých tøíd vydali do Hradce Králové, aby navštívili v
rámci vyuèování vlastivìdy místní hvìzdárnu a planetárium. V planetáriu se dìti
dovìdìly spoustu zajímavých informací o vesmíru a naší sluneèní soustavì, mohly
si vyzkoušet na speciální váze, jakou hmotnost by mìly na rùzných planetách nebo
eventuálnì na Slunci, a seznámili se také s nejbìnìjšími souhvìzdími. Jediným
„nedostatkem“ bylo poèasí, které nepøálo pozorování Slunce. V okolí planetária je
vybudovaná tzv. „Planetární stezka“, která pøedstavuje model naší sluneèní soustavy ve zmenšení 1:1 miliardì. Èást této stezky jsme si prošli a áci tak mìli
monost udìlat si pøedstavu o ohromných vzdálenostech ve vesmíru. Všem se exkurze moc líbila a jistì dìtem pomohla lépe pochopit
uèivo, nebo „suché“ uèebnicové teoretické znalosti mohli porovnat s praktickou zkušeností. foto: Petr Jorda
-pj

Mikulášská dráha
Stejnì jako v minulých letech tak i letos byla pro áky I. stupnì naší školy uspoøádána ve ètvrtek 6. prosince „Mikulášská dráha“.
Dìti si mohly zasoutìit v rùzných sportovních disciplínách a na závìr si projít pøekákovou dráhu, po jejím absolvování se setkaly s Mikulášem, který letos dorazil s celou svou druinou, a dostaly od nìj drobnou sladkou odmìnu za svou šikovnost. -pj

Mikulášská besídka MŠ v Hanušovicích
Dne 5. 12. 2007 se za úèasti rodièù a veøejnosti uskuteènila v Domì kultury v Hanušovicích Mikulášská besídka Mateøské školy
Hanušovice.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na úspìšném uskuteènìní této akce. Nejprve našim úèinkujícím dìtem; na pódiu se vystøídaly malé hudebnice s hrou na flétnu, maoretky zatanèily na zimní téma, dìti z oddìlení Brouèkù pøedvedly pásmo na téma Zvíøátka a zima a dìti z oddìlení Mraveneèkù na téma Zima. Podìkování patøí té ákùm a aèkám ze ZŠ Hanušovice, a to Anetì Hetmánkové za hezké taneèní vystoupení, dále Vlaïce Podhorné, Jarce Dolákové, Sabinì Slámové, Marku
Kostkovi, Petru Baíkovi a Davidu Jánovi za zpøíjemnìní Mikulášské besídky v kostýmech Mikuláše, èertù a andìlù.
Podìkování patøí té p. Šimkovi - vedoucímu DK Hanušovice za dobrou spolupráci. Podìkování patøí i firmám: Marwin, Novák
a syn, Velkoprodejna Šerák a Elektro p. Indra za financování mikulášských balíèkù pro naše dìti.
Ještì jednou všem dìkujeme!
Za všechny pedagogické pracovníky, L. Nikolovová, uèitelka MŠ
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Velká cena Hanušovic ve støelbì
V sobotu 1. prosince se v tìlocviènì Základní školy Hanušovice konala tradièní Velká cena Hanušovic ve støelbì ze vzduchových zbraní, kterou jako vdy poøádal støelecký oddíl AVZO
Hanušovice. Velmi nás potìšilo, e úèast závodníkù ve vìkových kategoriích 12, 14 a 18 let a v disciplínách vzduchová puška a vzduchová pistole byla podstatnì lepší ne v loòském roce. Jako
hlavní rozhodèí tradiènì øídil soutì pan Zbynìk Strouhal, v úzké spolupráci s panem Miroslavem
Havelkou, sleènou Lenkou Navrátilovou a øadou dalších poøadatelù domácího klubu AVZO
Hanušovice.
Podle poètu pøihlášených závodníkù bylo vyhlášeno celkem pìt vítìzù Velké ceny Hanušovic,
kteøí pøevzali hodnotné ceny. Se jmény vítìzù uvedeme rovnì umístìní mladých sportovních
støelcù AVZO Hanušovice:
V kategorii puška 30 ran chlapci do 12 let 1. místo Aleš Poláèek - Solnice; v kategorii puška
30 ran dívky do 12 let 1. místo Klára Mazurová - Šumperk (Doudleby), 3. místo Anna Stratilová Hanušovice; v kategorii puška 30 ran dívky i chlapci do 14 let 1. místo Tomáš Hejný - Šumvald,
5. místo Tomáš Bank, 7. místo Roman Köhler, 8. místo Ondøej Ceh, 9. místo David Ján a 10. místo
Veronika Schwarzerová - všichni Hanušovice; v kategorii puška 40 ran dorost do 18 let 1. místo
Vladimír Uhlíø - Hradec Králové, 5. místo Michal Vosáhlo - Hanušovice; v kategorii pistole 40 ran dorost do 18 let 1. místo Lenka Inderková - Šumperk, 2. místo
Pavel Juhaòák - Hanušovice.
Ceny do soutìe vìnovalo AVZO Hanušovice a Farma Morava, kterým patøí
velký dík, stejnì jako všem poøadatelùm i závodníkùm. Pøíprava Velké ceny Hanušovic je pro nás kadoroènì urèitým zpùsobem zakonèením støeleckého kalendáøního roku, pøi kterém se ji zaèínáme tìšit na pøíští sezonu.
-fie

Dívky do 12 let: vítìzka Klára
Mazurová uprostøed, vpravo Anna
Stratilová - Hanušovice

Technické zázemí závodù - obsluha poèítaèe Marcela Fiedlerová a rozhodèí Lenka Navrátilová
Foto: Milan Štìpán
èè

Mláde a støelecký podzim
Také letos absolvovalo drustvo mladých sportovních støelcù nìkolik soutìí ve støelbì ze vzduchových zbraní v nìkolika vìkových kategoriích a rùzných disciplínách. Tuto sérii soutìí jsme zahájili 22. záøí úèastí na Šumperské diabolce mládee v Šumperku
Temenici, na soutìi, kterou máme nejblíe a které se zúèastòujeme pravidelnì. Naši závodníci zde dopadli následovnì:
V kategorii do 12 let ve své soutìní premiéøe získala 6. místo Anna Stratilová, v kategorii do 14 let 5. místo Roman
Köhler, 6. místo Tomáš Bank, 11. místo David Ján, 13. místo Veronika Schwarzerová a koneènì v kategorii dorostu získal 3. místo ve støelbì na 40 ran Michal Vosáhlo.
27. øíjna jsme zavítali na Velkou cenu Orlicka do Zámìlu - tuto soutì poøádá støelecký klub Doudleby nad Orlicí. Zde se ve velmi
silné konkurenci našim støelcùm daøilo takto:
V kategorii dìvèata do 12 let získala 7. místo Anna Stratilová, dìvèata do 14 let 4. místo Veronika Schwarzerová a v kategorii
chlapci do 14 let 4. místo Roman Köhler a 6. místo Ondøej Ceh, který se tu zúèastnil svého prvního závodu.
Posledním závodem roku pro naše mladé støelce pak byla Velká cena Hanušovic, o které se píše v samostatném èlánku. Pøestoe
naši mládeníci nedosáhli na mety nejvyšší, je potìšitelné, e se mezi svými soupeøi neztratili a do závodù vdy vstupovali s maximální snahou dosáhnout co nejvìtšího výsledku a zúroèit tak svoje tréninkové snaení.
-fie

Dopisy ètenáøù
Váený pane Vémolo,
reaguji na Váš dopis zveøejnìný v prosincových Hanušovických novinách. Cituji z Vašeho dopisu: „Chtìl jsem v diskusi pokraèovat a zmínit se o dalších vìcech, které se mi nelíbí. Pan Felner vycítil, e diskuse pùjde k nepøíjemným pøípadùm a tak podal návrh
na ukonèení diskuse. Na to má p. Felner právo, ale není to pravé oøechové. Vaším jednomyslným odhlasováním, je to podobné.“ konec citace.
Souhlasím s Vámi v jediné vìci - e na to mám právo, kterého jsem vyuil, a navíc ádný ze zastupitelù nebyl proti.
S pozdravem, František Felner

Redakce Hanušovických novin panu Vémolovi
Redakce Hanušovických novin obdrela váš další dopis starostovi mìsta Hanušovice. Jde o odpovìï osobní, nebyl tedy shledán
ádný dùvod, proè by mìla být otištìna v novinách a byla pøedána pøímo starostovi mìsta.
Redakce novin Vám doporuèuje, abyste volil jinou formu diskuse s vedením mìsta, Hanušovické noviny k tomuto úèelu nebyly
zøízeny, navíc je to forma pro vìtšinu lidí nezajímavá a není ádný dùvod pro tištìní tìchto èlánkù v novinách. Redakce
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Zaèíná soutì s Hanušovickými novinami o ceny!
Kadý mìsíc bude v novinách uvedena pohlednice ze starých Hanušovic. Vaším úkolem bude správnì popsat zobrazené místo a
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 panu Václavu Joklovi staršímu.

1. úkol - Pohlednice má pìt zobrazených míst, která to jsou?

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc listopad 2007
Zaèátekem mìsíce na slavnosti lutého kvítku (K) kromì jiného probìhly volby náèelníka klubu a jeho zástupce. Do tìchto
funkcí byli zvoleni Michala M. a Honza D. Blahopøejeme. Tím se oba zároveò stávají èleny klubové rady (KR), kam také patøí ještì
pomocník, tzv. poradce, Miloš G. Klubovou radu øídí vedoucí klubu (M. Pecho). KR plánuje a pøipravuje spoleènì v èasovém pøedstihu program na mìsíc dopøedu. KR dále øeší vnitøní problémy klubu a schází se minimálnì 1x za mìsíc.
Druhou sobotu v listopadu (10. 11.) jsme uskuteènili ji tradiènì veèerní hru nazvanou Hlehes (hledání hesel). Letos byla ještì vylepšena o hledání èísel. Škoda e kvùli èasové tísni a velké zimì byla odehráno pouze jedno kolo. Alespoò oproti loòsku nepršelo.
Celkovì vyhrála Michala M. Blahopøejeme.
Vìtší èást schùzek v listopadu byla vìnována nácviku vázání šesti základních uzlù. V sobotu 24. 11. jsme se pak zúèastnili Uzlaøské regaty v Bludovì. Kromì naší výpravy soutìilo v rùzných vìkových kategoriích ještì celkem šest dalších oddílù z Bludova,
Šumperku, Postøelmova a Zábøehu. Nejúspìšnìjším se stal oddíl Shawnee ze Zábøehu. Našim se moc nevedlo. V jednotlivcích v kategorii do 8 let ve vázání uzlù za sebou obsadil náš nejmladší Honza D. 7. místo z 11 soutìících. V kategorii 9-11 let obsadila naše
Denisa 15. a Michala 21. místo z 22. Ve vázání uzlù za sebou ve smíšených drustvech v nejmladší kategorii vybojovali naši spoleènì se tøemi dìtmi z oddílu Kamarádi Šumperk 3. místo ze 3. Pro naše nováèky to byla první zkušenost s takovou vìtší soutìí. Vìøím,
e pøíštì, za rok, to bude ji mnohem lepší.
Neèekanou snìhovou nadílku v listopadu jsme vyuili ke snìhové bitvì a ke stavbì nejvyšších Snìhových sloupù.
Dále si dìti s chutí zahrály Eskymáckou honièku v labyrintu vyhrnutých cestièek na louce za kaplí.
Ve vyhøáté klubovnì nováèci poznali, jak skvìlá je hra Nervy. Škoda e pøi høe Na ztracený prstýnek nebylo více hráèù, hra by se
lépe rozvinula. V hernì u pana faráøe se dìti pøesvìdèily, e ping pong je rychlá a nároèná hra, kterou zatím neovládají.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát vyhrála Michala M. Blahopøejeme.
Za 100% docházku za listopad udìluji pochvaly Michale a Denise M. a Honzovi D. Také blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: panu faráøi, øediteli školy p. Strakovi, MìÚ, p. ídkovi a p. Spáèilovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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V dnešním èísle si povíme nìco o
ovladatelnosti psa
Pod pojmem „ovladatelnost psa“ si pøedstavíme ovladatelnost psa
na vodítku a bez vodítka. Na první pohled by se mohlo zdát, e vést
psa u nohy na vodítku nemùe být ádný problém Pro mladého
temperamentního psa je chùze u nohy psovoda na vodítku jistým
omezením a podle toho se také chová.Vìtšina psù na vodítku táhne,
nìkteøí naopak jdou za psovodem, jako by je táhl na pastvu, a jiní zase
neposednì poskakují a do pøipnutého vodítka koušou. Vše
samozøejmì záleí na vèasném seznámení psa s obojkem a vodítkem a
jeho nenásilném pouíváním.V poèátcích, kdy je ještì pejsek malý,
pøipneme vodítko na obojek a necháme je volnì vláèet za pejskem.
Pes si tak zvyká na krátkodobé pøipoutání. Pozdìji vodítko vezmeme
do ruky a snaíme se upoutat pozornost psa jiným smìrem tak, aby si
toho omezení moc nevšímal. Prakticky následujeme psa na vodítku
my. Po urèité dobì se snaíme mírným pøitaením usmìrnit postup psa
podle nás. V tìchto zaèátcích je tøeba psa èasto chválit, zastavit se
s ním, pøisednout vedle psa a ani pøípadný pamlsek neuškodí. V prvních
dnech nácviku netrváme na ádné pøesnosti a jsme rádi, e pes
pøipnutí na vodítko strpí. Pokud se pes do pøipnutého vodítka neustále
zakusuje, vymìníme vodítko za øetízek a ten vìtšinou psa od zákusù
odradí.V dalším nácviku ovladatelnosti se budeme snait, aby nás pes
sledoval na vodítku na rovných úsecích. Jdeme se psem sviným
krokem, aby se pes musel orientovat na naši chùzi a nemìl èas
oèuchávat za pochodu zem. Zde se psovodi dopouštìjí chyb, kdy
postupují se psem pomalu a neustále sledují, zda jde pes dobøe. Povely
pro tuto ovladatelnost jsou jednoduché. Pøi rozcházení se zavelíme
„k noze“ a tleskneme si levou rukou na levé stehno. Vodítko dríme
zásadnì v pravé ruce, abychom mohli levou rukou volnì pohybovat
v pochodovém rytmu a pøípadnì ji pouít k usmìrnìní èi pochvale psa.
Pøi postupu se snaíme, aby vodítko bylo vdy mírnì provìšené, to
znamená, aby pes ani netáhl a ani se za psovodem neloudal. Mírným
pøitaením vodítka korigujeme polohu psa u nohy tak, aby byl pes
neustále pravou lopatkou u levé nohy psovoda.Usmìròovací povel je
vdy „k noze“. Kadé jiné povely jako „poøádnì“, „pojï u nohy“,
apod. jsou zbyteèné a nevedou k cíli. Ani neustálé povelování psa není
správné, protoe pes se pak nauèí reagovat a tøeba na pátý povel.
Psovod je pak zbyteènì upovídaný a to oslabuje psovi pozornost.

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

www.mskshanusovice.estranky.cz

Kynologický klub Hanušovice

Pf 2008
Všem èlenùm, pøátelùm a
milovníkùm pejskù pøejeme
v novém roce 2007 mnoho
štìstí, lásky a úspìchù nejen
v kynologii, ale i v osobním
ivotì.
Za èleny Kynologického klubu
Hanušovice, Milan Ján, pøedseda

Koupím
staré pohlednice do r. 1945.
Tel. 608 420 808

Kino Mír Hanušovice

SOUKROMOU INZERCI

Leden 2008

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.

4. 1. Gympl
11. 1. Království
18. 1. Sejmi je všechny
25. 1. Rezident evil - zánik
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Daøí-li se nám sladit svou chùzi s chùzí psa, bude náš postup
nácviku rychlejší.
Je dobré pøi nácviku ovladatelnosti pouívat pamlsku, nebo aportu
(napø. gumový míèek na šòùrce) k upoutání pozornosti psa a k lepšímu
sledování psovoda. Sleduje-li nás pes obstojnì na rovných úsecích,
pøidáme mírné oblouky. Pøi zmìnì smìru pøichází opìt povel „k noze“.
Oblouky postupnì støídáme vpravo a vlevo a i zde se snaíme, aby nás
pes sledoval pokud mono pøesnì. Pøi ovladatelnosti se obèas
zastavíme a i pøed zastavením zavelíme psovi pouze „k noze“. Po
zastavení pøijde povel „sedni“ a pes se tak postupnì nauèí po zastavení
psovoda usedat automaticky k noze. V prvních dnech nácviku je
dùleité necvièit ovladatelnost pøíliš dlouho, aby se pes zbyteèným
vodìním neunavil a neztratil chu do práce. Proto by mìl nácvik trvat
2-3 minuty, a pak by mìl pes dostat volno a pøípadnì lze pouít aportu
k aktivování jeho zájmu. Ovladatelnost cvièíme kadý den, aby pøešla
psovi tzv. do krve. Postupnì samozøejmì cvik ztìujeme tím, e
oblouky se za pochodu mìní v obraty o 90 stupòù a mùeme se
pokoušet i o obraty èelem vzad. Pøi tìchto obratech se zásadnì psovod
obrací na levou ruku, èili pøes psa. Sleduje-li nás pes na provìšeném
vodítku pozornì a temperamentnì, pokoušíme se o ovladatelnost bez
vodítka. Nìkterým psovodùm èiní tento pøechod potíe, protoe pes
po odepnutí karabiny povauje cvik za ukonèený a klidnì vyrazí do
volného prostoru. Lze tomu zabránit pouitím dvou vodítek. Pes po
odepnutí karabiny zkusí opustit nohu psovoda a je v zápìtí usmìrnìn
vodítkem druhým. Pes tak nezjistí, kdy je vlastnì pøipnut a kdy je
volný. Celý tento nácvik ovladatelnosti postupnì ztìujeme zmìnou
rytmu pochodu, kdy psovod pøechází, po povelu „k noze“ do klusu a
obrácenì, z klusu do normální krokové frekvence. Ovladatelnost pak
pøechází do fáze, kdy se psem u nohy opisujeme pomyslné osmièky a
dìláme malé krouky.
Pøeji mnoho úspìchu.
-jb

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pro známého z Holandska sháním
chalupu s pozemkem
v Hanušovicích a okolí.
Tel.: 602 121 807
Koupím statek s uzavøeným
dvorem na Hanušovicku.
Tel.: 602 762 770

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Slavnostní schùze Zahrádkáøského svazu
V sobotu 24. listopadu se v hanušovickém Domì kultury sešli èlenové místní organizace Zahrádkáøského svazu
na slavnostní výroèní èlenské schùzi.
V úvodu pøivítal všechny pøítomné èleny, rodinné pøíslušníky a jejich známé pøedseda ZS p. Ernest Rajnoha.
Pøivítal i hosty, dva zástupce Okresního svazu zahrádkáøù ze Šumperku, pøedsedu p. Myslína, jednatelku a
dlouholetou èlenku Svazu paní Hovorkovou a zástupce našeho MìÚ 1. místostarostu
p. Štefana Faturu.
V pøednesené zprávì o èinnosti organizace za uplynulý rok pøedseda kladnì hodnotil
práci èlenù, ale i kritizoval angaovanost nìkterých èlenù na akcích, na kterých se
zahrádkáøi podíleli. Øekl, e v porovnání s pøedchozími roky se stav zlepšuje, ale
neustále je co zlepšovat. Poté byla pøednesena pokladní zpráva a zpráva revizní komise
za uplynulý rok. Zahrádkáøi si té schválili plán práce na rok 2008. Kromì pravidelných
akcí, jako je akce na osadì Nad Nádraím, poøádaná ke Dni dìtí, Výroèní schùze a
hlavnì aktivní práce na všech tøech osadách, si naplánovali ještì jednu akci. Na èerven
plánují dvoudenní zájezd na jih Moravy, kde by chtìli navštívit Baùv kanál, zámek
Milotice a vinný sklípek v Èejkovicích. Tento zájezd si však budou muset úèastníci plnì
hradit ze svého, nebo zahrádkáøi mají v plánu vdy jen jeden zájezd za dva
roky.
Jednohlasnì bylo do ZS pøijato 5 nových èlenù, v letošním roce vystoupili ze
ZS 2 èlenové.
A tak je v souèasné dobì v hanušovické organizaci evidováno 145 èlenù
z tohoto poètu je 32 pøídomkáøù s vlastní zahradami.
Pak dostal slovo pøedseda Okresního ZS p. Myslín a pøedal dlouholetému
pøedsedovi našeho ZS p. Ernestu Rajnohovi významné ocenìní „Zlatou medaili
o rozvoj zahrádkáøství“, které obdrel pøi pøíleitosti 50. výroèí zaloení
Èeského zahrádkáøského svazu za svou práci, kterou odvádí ve své funkci.
Zároveò pøedal naší organizaci „Èestné uznání II. stupnì“ za dlouhodobé dobré
výsledky pøi hodnocení v rámci okresu Šumperk.
Jako kadý rok probìhlo na schùzi pøedání vìcných darù
k ivotním výroèím zaslouilým èlenùm. Dárkový koš letos
obdreli p. Bohumil Voráè a p. Josef Havelka.
V diskusi na závìr vystoupil i zástupce mìsta p. Fatura, té èlen
místní organizace. Pozdravil všechny pøítomné a vyjádøil podporu
pana starosty a mìstské rady zahrádkáøské èinnosti ve mìstì.
Slavnostní schùzi pak zahrádkáøùm zpøíjemnil svým
vystoupením místní obèan pan Jan Havelka, vítìz okresního kola
ve høe na foukací harmoniku seniorù.
Jako kadoroènì pøipravili poøadatelé bohatou tombolu.
Jménem výboru ZS bych chtìl ještì jednou podìkovat touto
formou všem sponzorùm, kteøí svým darem tombolu podpoøili.
Poté po celý veèer hrál k tanci a poslechu p. Weiser.
Foto: F. Ambroz

Za poøadatele, -hp

Byl spuštìn nejrozsáhlejší turistický portál okresu Šumperk
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:
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www.znatemapu.cz
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Jubilea
V mìsíci lednu 2008 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
90 let paní Eliška Damková,
80 let paní Veronika Temòáková a
Marie Ondráèková,
65 let paní Anna Gronychová,
Anna Kotrašová a pan Ladislav
Molèan,
60 let paní Eva Vlková a Anna
Kremlièková,
50 let paní Marta Vrábelová a pan
Karel Široký.
Blahopøejeme!

Dùm kultury vás zve na pøednášku

v úterý 22. 1. 2008 v 17.00 hod. Vstupné slosovatelné 25,- Kè
Pøednáší Kateøina Pomajblíková
U nìkolik let se zabývám studiem parazitologie lidoopù. A cílem mojí návštìvy
Ugandy bylo tedy pøedevším studium lidoopù. Celý tento výzkum se odehrával v malé
lesní rezervaci na východì Ugandy, Kalinzu Forest Reserve. Práce spoèívala v kadodenním
sbìru vzorkù trusu a potravy šimpanzù k získání dat, která potøebujeme k naší vìdecké
èinnosti. Samozøejmì e nejen vìdou iv je èlovìk, take jsem procestovala i pár
nejvýznamnìjších míst Ugandy, k nim se øadí Murchison Falls National park,
Rwenzori mountains èi Queen Elizabeth National park.
Pøíroda Ugandy hlavnì na východì je velmi pestrá a zajímavá, pøedevším
z biogeografického hlediska, a to proto, e tu probíhá vìtev Velké pøíkopové propadliny,
zvaný Albertinský pøíkop, s nìkolika významnými pøíkopovými jezery. Od slonù, iraf èi
nìkolika druhù antilop v savanì jsme zahlédli i hrochy v Kazinga channelu, který se prý
mùe pyšnit nejvyšším poètem hrochù v Africe vùbec. V deštných lesích jsme naopak
potkávali zvíøata menší velikosti, jako chameleony, plazy a rùzné druhy ptákù, a
nemìla bych rozhodnì opomenout krásné a barevné kvìtiny. Rozhodnì intenzivním
proitkem bylo i poznávání zdejších lidí, mìst a jejich kultury.
-js

Novoroèní podìkování
Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin

Dùm s peèovatelskou slubou v Hanušovicích dìkuje MìÚ v Hanušovicích,
jmenovitì panu starostovi P. Malcharczikovi, panu tajemníku J. Zatloukalovi, a paní
M. Sedlmayerové za podporu a ochotnou pomoc v roce 2007.
Dále bychom chtìli podìkovat Hanušovické obchodní spoleènosti pod vedením
pana R. Suchodola, referenta pana V. Fellingera, jakoto i tamìjšímu kolektivu za
vèasné, kvalitní a ochotné sluby jimi poskytované. Závìrem nesmíme opomenout
Základní školu Hanušovice, která zajišuje pro náš domov kulturní akce pod vedením
paní uèitelky V. ídkové.
Chtìla bych vyzdvihnout vøelý pøístup všech tìchto institucí k našim klientùm, který v dnešní dobì nebývá vdy tak samozøejmý.
Za všechny klienty DPS Hanušovice pøeje úspìšný nový rok 2008 peèovatelka
Jitka Odstrèilová.

V mìsíci listopadu 2007
se narodila: Tereza Venosová
zemøeli:
paní Andìla Hošková, paní Marie
Jílková a pan Hermann Fleischer

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Všechna láska a radost,
kterou jsi rozdával,
zùstane navdy v nás.

Odešel, ale zùstal
v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.

Dne 23. ledna 2008 uplyne 7. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,

Chybíš nám, maminko,
chybíš nám všem,
cestièka ke hrobu
zùstala jen.

10. ledna uplyne 10. výroèí od úmrtí
naší drahé maminky,
paní Antonie Malinové
z Hanušovic.
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte
s námi. S láskou vzpomínají dcera a
synové s rodinami.
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pana Miroslava Macka.

bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku všem, kteøí mìli
tatínka rádi. Dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 28. 11. 2007 jsme vzpomnìli
35. výroèí úmrtí mého otce,
pana Antonína Vylíèila.

28. 12. 2007 jsme vzpomìli 20. výroèí
úmrtí mé maminky,
paní Antonie Vylíèilové.

www.hanusovice.info

Dne 5. ledna 2008 uplyne
10 let od úmrtí

S úctou a láskou vzpomíná
rodina.

3. 12. 2007 uplynuly ji 4 roky od úmrtí
mé sestry,
paní Zdenky Maruškové,
roz. Vylíèilové.
3. 12. jsme vzpomnìli 3 mìsíce od úmrtí
mého manela,
pana Jaroslava Jelínka.
S láskou a bolestí vzpomíná dcera, sestra,
manelka Jana a Jiøí s rodinami.
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Cestování po Evropì
V dnešním prvním èísle v novém roce se podíváme do nìmeckého Norimberku, mìsta, kde vznikly nacistické protiidovské rasové zákony a kde došlo ke koneènému zúètování
s váleènými zloèinci v Norimberském procesu.
Nejstarší záznamy o mìstu pocházejí ji z 1. poloviny 11. století. V r. 1219 byl Norimberk ji svobodným øíšským mìstem a
centrem obchodu, øemesel a kultury. V 16. a 17. století patøil mezi
pøední centra polygrafického prùmyslu. Vyšly zde unikátní tisky
Koperníkových prací i první vydání Komenského díla Orbis
pictus (Svìt v obrazech). V období prùmyslové revoluce zde byly
postaveny první velké továrny a byla zde postavena i první eleznice na území dnešního Nìmecka.
Norimberk patøí mezi stará øíšská mìsta, co potvrzuje
mnoství dodnes zachovalých historických objektù, a to i pøesto,
e byl bìhem 2. svìtové války vánì poškozen. Dominantou
mìsta je Kaiserburg (Císaøský hrad) se svými støedovìkými
vìemi a paláci. Vlastnì jde o tøi hrady – purkrabský, hrad z dob
svobodné nìmecké øíše a nejstarší císaøský hrad z 12. století.
Jeho souèástí je i nejstarší stavba, Pìtiboká vì z r. 1040. V blízkosti hradu se nachází dùm (dnes vìhlasné muzeum) svìtoznámého malíøe, rytce a grafika Albrechta Dürera, autora více ne
1100 kreseb, 108 mìdirytù a stovek dalších umìleckých dìl.
Srdcem Norimberku je malebné námìstí Hauptmark. Stojí
zde gotický kostel Panny Marie, postavený na pøíkaz našeho císaøe Karla IV. v létech 1352 a 1358. Od r. 1509 kostel zdobí i orloj ztváròující prùvod kurfiøtù klanících se právì velkému
èeskému panovníkovi. Místní obèané se také rádi chlubí kašnou
uprostøed námìstí. Je to nádherné umìlecké dílo s pøíznaèným

jménem – Schöner Brunnen, tedy Krásná kašna. Pravidelnì po
celý rok se zde konají rùzné slavnost a trhy. Kromì tradièních
pivních, doínkových a jiných akcí patøí mezi nejslavnìjší Velký
vánoèní trh, který trvá po celý advent. Moná i díky typickým norimberským klobásám a perníku patøí mezi nejvìtší v zemi. Právì tehdy, pøed vánocemi, je nejlepší mìsto navštívit a na vlastní
oèi uvidìt mnoství stánkù s dobrotami a vánoèním zboím a
ochutnat dobré jídlo a tradièní nápoje na zahøátí. Atmosféru ještì zdùrazòuje pøekrásné osvìtlení celého mìsta.
Nachází se zde také více ne 30 muzeí s unikátními sbírkami.
Za zhlédnutí stojí hlavnì Germánské národní muzeum, muzeum
hodin, hraèek a proslulé hasièské muzeum. Je zde také Muzeum
nìmeckých drah, nejvìtší eleznièní muzeum v Nìmecku.

TOULKY PO OKOLÍ

po Americe a nakonec i Albert (nar. 1807), pozdìjší šéf velké firmy. Je
tøeba pøipomenout fakt, e všichni bratøi byli vybaveni pouze chatrným základním vzdìláním, nabytým v podhorské jednotøídce. Pouze
Albert po vychození základní školy v rajhradském klášteøe dokonèil
brnìnské gymnázium.
Proto dnes s údivem sledujeme, na jaké akce si šestice bratrù troufla.
Zpoèátku jádro jejich èinnosti spoèívalo pøedevším ve stavbách silnic
a øíèních regulací. Apak pøišla éra, která se stala doménou firmy Klein výstavba nových eleznic po celé Evropì. Je a neuvìøitelné, e v historicky krátkém období let 1836 – 1875 dokázalo stavební podnikatelství bratøí Kleinù postavit více ne 3500 km eleznic!! Postavili první
eleznici u nás z Vídnì napøíè Moravou do Krakova, tra Olomouc –
Praha – Dìèín, Vídeò – Èeské Budìjovice – Cheb a nejznámìjší horskou tra z Rakouska do Itálie pøes nejvyšší alpský horský bod, známý
Simmering, s nìkolika desítkami dlouhých tunelù. Jejich stopy vidíme dodnes i v našem okolí. Postavili tra z Olomouce pøes Krnov do
Glucholaz a Moravskou pohranièní dráhu ze Šternberka pøes Hanušovice do Dolní Lipky, vèetnì spojky do Lichkova. Nezapomnìli ani na
své rodištì, vybudovali tra spojující Zábøeh se Sobotínem a obcí
Kouty nad Desnou.
(Pokraèování pøíštì)
-hpm

V minulém èísle jsme se pøi vyprávìní o zábøeském nádraí zmínili o Kleinovì skladišti. Mnohým toto jméno nic neøíká, a proto si o
bratrech Kleinových nìco povíme.
V osadì Kociánov (dnes souèást obce Louèná nad Desnou) se podnikavému obchodníkovi Johannu Kleinovi a jeho enì Marii Elisabetì
narodilo v létech1792 a 1811 devìt dìtí. Práh dospìlosti pøekroèilo
pouze šest synù, nejstarší byl Josef, dále Engelbert, Franz, Libor, Albert a benjamínek Hubert. Bratrská šestice si od sudièek pøinesla do
ivota dárek jednotného osudu – stanou se doslova protagonisty našich
velkopodnikatelù a hnací silou prùmyslové revoluce v nìkdejší
habsburské monarchii. Bratøi vyuili pøízeò doby po napoleonských
válkách a pustili se do podnikání. Napøíklad tøetí z bratrù Franz odešel
ji ve tøinácti létech do Lednice, aby se vyuèil zahradníkem. Svou pílí a
šikovností se dobøe zapsal na lichtenštejnském panství a o pár let pozdìji ji ze svými dvìma staršími bratry vedou práce na parkových a
vodních úpravách v okolí zámku, pozdìji jim jsou zadávány vìtší zakázky v Brnì a okolí. V r. 1815 zakládají mìstský park v Brnì a získávají první státní zakázku: stavìjí silnice po celé jiní Moravì.
Podnikatelské bratrské taení pak doplnil Libor, který získal znaèné
zkušenosti od stavitele eleznic Gerstnera v Rusku a ze studijní cesty
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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www.hanusovice.info
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