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

Co nám únor pøinese?

Podìkování !
Váení obèané, dìkujeme Vám za vaše pøíspìvky na Tøíkrálovou sbírku, která probìhla ve dnech 2.-6. 1. 2008.
V Hanušovicích bylo vybráno 49 843,- Kè. Dále dìkujeme všem, kdo se podíleli
na organizování sbírky, a samozøejmì koledníkùm, kteøí nachodili mnoho schodù, kilometrù. Výsledky sbírky mùete zhlédnout na 2. stranì HN.
Za organizaèní tým František Felner

Hodnocení sbírky a její finanèní výsledek
Výnosy jednotlivých pokladnièek byly letos zase o nìco vyšší ne v pøedchozích
letech a podaøilo se nám mírnì pøekonat i loòský výsledek, který jsme povaovali za
mimoøádnì úspìšný. V kasièkách bylo po jejich rozpeèetìní celkem 493 928,- Kè,
pøesnì tolik nasbíralo našich 165 trojèlenných skupinek koledníkù v celkem 23 obcích
šumperského regionu. Loni to bylo celkem 490 694,- Kè, ovšem pøi vìtším poètu
skupinek (bylo jich 185).
V pøepoètu na poèet obyvatel byla sbírka tradiènì o trochu úspìšnìjší v obcích
mimo Šumperk, kde jsme zaznamenali oproti pøedchozím roèníkùm výrazný
nárùst, zvláštì pak v Hanušovicích, Rudì nad Moravou nebo tøeba ve Vikýøovicích.
Nejplnìjší byla letos jedna z pokladnièek v Bludovì, kde jsme se dopoèítali a k èástce
11 038,50 Kè, nad 10 tisíc korun pak byla ještì pokladnièka ze Šumperku a Olšan.

Pøedbìné zámìry na vyuití sbírky
Obecným úèelem sbírky, kterou v celé republice organizuje Charita Èeská
republika, je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a podpora charitní
pomoci. Èást výnosu sbírky tedy poputuje na pøímou materiální pomoc lidem v nouzi,
èást bude vìnována na humanitární pomoc do zahranièí a nejvìtší èást bude urèena na
podporu sociálních projektù Charity Šumperk.
Klíè pro rozdìlení sbírky: 65 % - místní farní charity (po odvodu do tzv. Krizového
a Nouzového fondu èiní podíl pro Charitu Šumperk 58 %), 15 % - Arcidiecézní charita
Olomouc, 10 % - humanitární pomoc do zahranièí, 5 % - sekretariát Charita Èeská
republika, 5 % - reie sbírky.
DÌKUJEME VŠEM DÁRCÙM, KOLEDNÍKÙM A ORGANIZÁTORÙM
Mgr. Vlastimil Štrpka, øeditel Charity Šumperk

A je tu únor. Pøílišné zimy jsme si zatím
moc neuili, ale na opravdové jaro si ještì
budeme muset chvilku poèkat. Doufejme,
e se nám ještì vyplní známé „únor bílý,
pole sílí“, aby nám pole opravdu zesílila
a vydala v létì své plody, protoe za teplý
leden dostaneme akorát „z korce mandel
jeden“ a „je-li únor mírný, rok bude
bídný“. Ale konec pøedpovìdí, podívejme
se, co nám únor pøináší.
Svátek, který je u nás èím dál tím víc
známìjší, patøí svatému Valentinovi.
Myšlenka, která ho provází, je udìlat
radost tomu, koho máme rádi,
vzpomenout si, navštívit, tøeba i potìšit
dárkem. I kdy se na téhle skuteènosti
snaí asi nejvíc trhnout prodejci rùzných
“valentinských” dáreèkù, pozorností i
nesmyslù, myšlenka to je hezká a není
špatné ji naplnit.
Pro ty, kteøí chtìjí poslat svým milým
opravdu originální a dokonalé pøání, je tu
jeden tip: jako na Boím Daru úøaduje
Jeíškova pošta a v Kraslicích pošta
velikonoèní, specialisté na psaní milostná
jsou na poštì ve støedoèeském Milostínì,
kde vám vaše pøání orazí pøíleitostným
valentinským razítkem. Staèí svou obálku
s vroucím vyznáním opatøit poštovní
známkou, tu pak vloit do èisté obálky, na
kterou napíšete Pošta Milostín, 270 05.
Øádnì ofrankujte a odešlete ze své
pošty. Valentinská pošta úøaduje od 5. do
14. února.
Ještì dvì pranostiky - „na svatého
Valentina zima sílit poèíná“ a „na
svatého Valentinka sej pøísadu do
záhonka“. Co si vyberete?
-mf

Soutì s Hanušovickými novinami
Ve støedu 13. února 2008 se na ZŠ Hanušovice uskuteèní v dobì
od 11.00 do 16.00 hodin zápis dìtí do 1. tøídy.
Rodièe, pøineste s sebou svùj obèanský prùkaz,
rodný list dítìte a vyplnìný zápisní lístek.
ZŠ Hanušovice
Dùm kultury Hanušovice zve všechny malé i velké diváky
v sobotu 23. 2. 2008 v 15.00 hod. na klasickou hudební pohádku

Princezna Rozmarýnka
v podání praského divadla Pohádka pod vedením principála Tomáše Krauchera.
Vstupné 30,- kè, pøedprodej vstupenek v prodejnì Ing. Grabovský od 18. 2. 2008.
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Více informací na 5. stranì

Chovná sezona jaro 2008
- kuøice dominant
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky na tyto druhy drùbee
pøijímá prodejna
Ovoce-zelenina Hanušovice
ul. Hlavní 88, Po-Pá 8:00-16:00
tel. 583 232 284
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
28. jednání – 3. 12. 2007
- projednala pøípravu a program zasedání Zastupitelstva
mìsta na den 19. 12. 2007
- vzala na vìdomí ádost øeditele Charity Šumperk o pøidìlení finanèních prostøedkù
- na základì ádosti schválila provedení plynového topení
na vlastní náklady na èp. 108
- projednala dopis paní Z. Vémolové
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice z dùvodu revize
- schválila zvýšení cen za obìdy ve školní jídelnì od 1. 1.
2008
- delegovala èlena rady na schùzi ZO STPHanušovice
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- vzala na vìdomí vyjádøení pracovníkù ZŠ a MŠ Hanušovice ke stávce
- schválila úpravu tarifù v. o. s. VOBUS za zvláštní linkovou osobní dopravu

29. jednání – 17. 12. 2007
- projednala opakovanou ádost o odprodej pozemku
pè. 1601 a 866/2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí konání Tøíkrálové sbírky 2008
- projednala a schválila ádost o uzavøení smlouvy o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene pro lokalitu výstavba šesti RD na ul. Jesenické pro akci elektrické pøípojky
k RD
- projednala návrh propoètu nákladù – úpravy sociálních
zaøízení v DPS
- projednala dopis vedoucího odboru kultury Olomouckého kraje
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 846/8 – zahrada
v kú. Hanušovice
- schválila prominutí poplatkù za TKO

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2008
Rok 2008
Název obce
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hrabìšice
Jindøichov
Kopøivná
Louèná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Mìsto p. Snìníkem
Šumperk
Velké Losiny
Verníøovice
Vikýøovice
Celkem

Vybraná èástka

Poèet pokladnièek

40 073,00 Kè
20 609,50 Kè
8 866,00 Kè
13 260,50 Kè
9 983,50 Kè
23 379,50 Kè
49 843,00 Kè
3 830,00 Kè
10 825,50 Kè
6 542,50 Kè
16 272,50 Kè
5 158,50 Kè
21 364,50 Kè
13 641,50 Kè
33 067,50 Kè
1 981,00 Kè
42 342,50 Kè
11 279,00 Kè
12 683,00 Kè
79 169,00 Kè
42 175,50 Kè
1 180,00 Kè
26 400,50 Kè
493 928,00 Kè

11 ks
9 ks
3 ks
3 ks
3 ks
7 ks
13 ks
1 ks
2 ks
1 ks
4 ks
3 ks
8 ks
3 ks
16 ks
1 ks
12 ks
3 ks
3 ks
36 ks
12 ks
1 ks
10 ks
165 ks

Více informací na www.sumperk.caritas.cz

Mìsto Hanušovice spouští
slubu Czech POINT
V mìsíci únoru bude na Mìstském úøadì
v Hanušovicích spuštìna sluba Czech POINT,
která pøinese obèanùm znaèné ulehèení komunikace se státem.
Sluba Czech POINT - Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál poskytuje
obèanùm ovìøené výpisy z centrálních státních
evidencí a rejstøíkù na jednom místì, ani by obèan musel navštívit nìkolik rùzných úøadù státní
správy. Jedná se o výpisy z Katastru nemovitostí,
z Obchodního rejstøíku, ze ivnostenského
rejstøíku a Rejstøíku trestù.
Vìøíme, e i touto slubou pøiblííme náš úøad
o další krok blíe obèanovi a usnadníme vyøízení
více slueb z jednoho místa.
-mh

9. pivovarský ples

v DK Hanušovice v sobotu 9. února 2008
ve 20.00 hod., slosovatelné vstupné 130,- Kè
Pøedprodej vstupenek v prodejnì
Ing. Grabovský od 1. 2. 2008

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

Zpívání u stromeèku
Dne 21. 12. 2007 probìhlo na naší škole ,,Vánoèní zpívání u stromeèku“, kde se prezentovalo nìkolik tøíd s taneèním a divadelním vystoupením. Dìkujeme všem úèinkujícím a
uèitelùm.
(více foto na http://zs.hanusovice.info)
-pj

Maškarní diskotéka
Na závìr roku 2007 zorganizovali áci 9. A Maškarní diskotéku. V pátek 21. 12. 2007 od 9. hod byl do tìlocvièny vstup
povolen pouze v masce a to platilo i pro uèitele. Vymyslet program, domluvit hudbu, nakreslit a vyvìsit plakáty, zajistit ceny a
obèerstvení pro porotu, oslovit nìkteré vyuèující jako porotce, nachystat
výzdobu a vyzdobit tìlocviènu…, tak to vše je tøeba pøi organizaci takovéto
akce. Ale to u teï nejlíp ví obì
hlavní organizátorky diskotéky
Eva Junková a Simona Vlková
z 9. A. Naštìstí bez problémù
vypomohli i ostatní áci a ákynì
9. A. Legrace, tanec, soutìe a
závìreèné vyhodnocení masek, to
vše se vešlo do posledního školního
dopoledne roku 2007. A e to bylo
dopoledne opravdu „veselé“, je
vidìt i z pøiloených fotografií.
Myslím, e nejen hlavní
organizátorky, ale témìø všichni
áci 9. A mile „pøekvapili“
spoluáky ve škole, tøídní uèitelku i
ostatní vyuèující. Moná, e a
pomine nejistota a obavy z
pøijímacích zkoušek, tak nás 9. A
„pøekvapí“ znovu. Jak? Necháme
se „pøekvapit“!
-pj,-ff
více foto na
http://zs.hanusovice.info
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Pomoc osobám ohroeným domácím násilím v Olomouckém kraji
Informace pro obèany
Co je domácí násilí?
Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a
jiné násilí mezi èleny rodiny, nejèastìji mezi manelem a
manelkou, druhem a drukou, rodièi a dìtmi, prarodièi a vnuky. Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a
stupòující se násilí jednoho èlena rodiny vùèi druhému.
Domácí násilí je, kdy vás blízká osoba opakovanì:
. uráí
. poniuje pøed ostatními
. nutí k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí, nebo je pøes
váš odpor vykoná
Domácí násilí je, kdy vám blízká osoba opakovanì:
. zakazuje styk s pøáteli a vaší rodinou
. kontroluje veškeré vaše finance
. vyhrouje a zastrašuje vás
. fyzicky ubliuje
. nièí vaše vìci
Domácí násilí je, kdy blízká osoba poaduje naprostou kontrolu nad vším, co dìláte.
Nejdøív jde o lidskou dùstojnost,
pak o zdraví a nakonec o ivot!

Domácí násilí není
soukromá záleitost!
Jste-li ohroen/a domácím násilím, neskrývejte svùj problém
a hledejte radu a pomoc! Znáte-li osobu ohroenou domácím
násilím ve svém okolí, podpoøte ji v úmyslu problém øešit.
Kam se v Olomouckém kraji obrátit o
pomoc v pøípadech domácího násilí?
Jestlie domácí násilí zasahuje vaši lidskou
dùstojnost, poskytnou vám rady, informace
a pomoc zejména:
Intervenèní centrum Olomouc
Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

..

Linka dùvìry Olomouc - tel.: 585 414 600
DONA linka - nonstop tel.: 251 51 13 13

Jestlie domácí násilí ohrouje vaše zdraví,
poskytnou vám rady, informace a pomoc zejména:

..
..
..

Intervenèní centrum v Olomouci
Azylové domy
Praktiètí lékaøi
Sociální pracovnice nemocnic
Pøestupková oddìlení obecních úøadù
Obvodní oddìlení Policie ÈR

Jestlie domácí násilí ohrouje váš ivot,
poskytnou vám pomoc zejména:

.
.
.
.

Policie ÈR - tísòové volání 158
Obecní (mìstská) policie - tísnòové volání 156
Záchranná sluba - tísòové volání 155
Integrovaný záchranný systém - tísòové volání 112

Jak pomáhá nový zákon?
Od 1. 1. 2007 platí v Èeské republice nový zákon na ochranu
pøed domácím násilím.
Podle tohoto zákona mùe Policie Èeské republiky vykázat
násilnou osobu z domu èi bytu na 10 dní. Do 24 hodin informuje Policie Èeské republiky o zásahu intervenèní centrum,
které do 48 hodin kontaktuje ohroenou osobu a nabídne jí pomoc - bezprostøední psychologickou pomoc, právní a sociálnì-právní poradenství. Na intervenèní centrum se ale mùe
obrátit kdykoli kterýkoli obèan. Sociální sluba Intervenèního
centra je bezplatná.

.

.
.

Bílý kruh bezpeèí - regionální poboèka Olomouc
Kateøinská 8, 772 00 Olomouc
Poradna pro rodinu pøi Poradenském centru
sociálních slueb Olomouckého kraje, pøíspìvková
organizace
- ilinská 7, 779 Olomouc
- Velká Dláka 44, 750 00 Pøerov
- Bezruèovo nám. 9, 796 01 Prostìjov
- Lautnerova 1, 787 01 Šumperk
- Sadová 882, 790 01 Jeseník

.

Orgán sociálnì-právní ochrany dìtí
mìstský úøad/magistrát
(vyhledejte vdy, ijí-li v rodinì nezletilé dìti)
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Intervenèní centrum Olomouc
Støedisko sociální prevence Olomouc, pøíspìvková organizace

Na Vozovce 26, 779 Olomouc
Tel.: 585 754 736, 774 431 030, 774 406 453
Fax: 585 754 736
E-mail: intervencnicentrum@ssp-ol.cz
pondìlí-pátek: 7:00-15.30 hod.
Další informace najdete na webových stránkách:
www.domacinasili.cz
www.bkb.cz
www.ssp-ol.cz
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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.

2. úkol - Na pohlednici jsou zobrazeny tøi obrázky z Hanušovic, odkud jsou?

VÝHERCE ZA LEDEN: Jana Vinklerová, Pøíèná 482, Hanušovice.
Výherce bude vèas vyzván, kdy a kde si mùe cenu vyzvednout.

Správné lednové odpovìdi - tady jsou:
1) Pohled na bývalou pøádelnu lnu, Moravolen, dnes Slezan Frýdek-Místek, a. s.
2) Bývalý lékaøský dùm, dnes è. p. 108 u pøejezdu vedle bývalé školní stravovny
3) Bývalá restaurace Dittrich, pak Odborový dùm, dnes pekárna, Flóra a benzinka
4) Bývalá ledárna rest. Dittrich, pak hosp. budova Odborového domu (pohled zezadu)
5) Bývalý obecní dùm, poté MìNV, nyní Hanušovická lesní, a. s.

-redakce

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc prosinec 2007
V prùbìhu mìsíce se dìti uèily tøi nové jednoduché šifry. V pùli mìsíce se uskuteènil generální úklid klubovny a vánoèní výzdoba klubové
vitrínky ve mìstì. V úterý 18. 12. jsme oslavili Milošùv svátek a probìhla vánoèní besídka. Honza pøednesl pìknou básnièku. Nejvìtší legrace
byla pøi soutìi s mincí na nose. Program doplnily vtipy a písnièky pøi kytaøe a závìr patøil tradiènì nadílce.
Mezi Vánoci a Novým rokem jsme uskuteènili Hrmesvu (hry mezi svátky, od ètvrtka do soboty). Dìti si zahrály ping pong, s umìlohmotnými
èoèkami-blechami podnikly nìkolik soutìí, dále uspoøádaly turnaj ve šprtci, zahrály si stolní hru Obsazování ostrovù - ve stolních hrách se
nejlépe daøilo Milošovi. Venku na høišti u kaple jsme si zahráli i s neèleny klubu s ringo kroukem Na netykavku, další den pozemní hokej
s míèkem.
V nedìli 30. 12. jsem otevøel u nìkolika ptaèích budek, které máme vyvìšeny v lesích kolem Hanušovic, vletové otvory - na podzim byly po
vyèistìní budek zavøeny, aby dovnitø nenalezli plši chystající se k zimnímu spánku.
Klubové prijímaèky pro mladší dìti ji splnil Honza Donoval. Blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát s výrazným náskokem vyhrál Honza D. Také blahopøejeme.
Náš celoroèní program je pestrý i v zimì. V novém roce 2008 pokraèujeme dále a je se na co tìšit. Chlapci a dìvèata, pøijïte se sami
pøesvìdèit. Pøijmeme nováèky - dobré nové kamarády. Naše klubovna se nachází na ulici Dukelská, vedle domu è. 112 u garáí.
Pravidelné schùzky se konají kadé úterý od 15.00 do 17.30 hod.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Zimní sportovní odpoledne
Dne 5. 1. 2008 probìhlo na sídlišti Holba soutìní sportovní odpoledne, které zajistili obèané sídlištì ve spolupráci s MìÚ
Hanušovice.
Akce probìhla na poslední chvíli, protoe bylo potøeba vyuít dobrých podmínek na úpravu ledu. Ten se nám podaøil zajistit díky
nìkolika nadšencùm, kteøí se u nìkolik let o kluzištì starají, za co jim patøí velký dík.
Sportovní odpoledne odstartoval hokejový zápas dvou mustev, která mezi sebou svedla urputný boj. Nezáleelo na výsledku,
take byly oba týmy odmìnìny. Po hokeji zaèaly probíhat soutìe pro dìti, ve kterých byly odmìnìny spoustou cukrovinek, které
jsme zakoupili za peníze sponzorù. Ve veèerních hodinách pøi novém osvìtlení kluzištì si dospìlí vyzkoušeli svou sílu a dovednosti
v rùzných soutìích. Po dobu celé akce nám hrála reprodukovaná hudba, kterou nám zajistil jako vdy Ruda Döme.
Jsme rádi, e na sportovní odpoledne pøišlo hodnì dìtí i dospìlých, kteøí mají zájem o sportovní vyití a chtìjí si uít zábavu na
ledì - hlavnì o to poøadatelùm šlo.
Podìkování patøí panu Šišmovi a jeho spolupracovníkùm, kteøí ve spolupráci s MìÚ Hanušovice a obèany sídlištì zrealizovali
osvìtlení kluzištì, a dále sponzorùm akce: MìÚ Hanušovice, Pivovaru Holba, a. s., Potravinám Šerák, firmì AVOX Jaromír Šišma,
firmì Marwin, vzorkové prodejnì pivovaru a Rudovi Döme. Dík patøí také panu Zychovi, který se postaral o dovoz a odvoz stanu a
setù z pivovaru. Bezpeèné zapojení elektøiny a osvìtlení zajistili pánové František Sedláèek a Ladislav Diviš.
Celá akce se zdárnì vydaøila, protoe pro poøadatele není nic lepšího ne veselý úsmìv dìtí a kladný ohlas obèanù mìsta. Ještì jedZahájení sportovního odpoledne - hokejový zápas
nou díky partì nadšencù, kteøí mají snahu a zájem pro obyvatele
našeho mìsta Hanušovic nìco udìlat.
-mv

Vyhodnocení zápasu

Støelba na branku

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2008

Pøetahování na lanì

Pohled na kluzištì z ptaèí perspektivy
Soutì ve zpìvu

Pøedávání cen
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Závody na saních
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Kynologický klub Hanušovice
V dnešním èísle bych vám rád pøiblíil výcvik a pouití psù
v záchranáøské kynologii. Tento obor kynologie vyuívá pøedevším
nejrozvinutìjšího smyslu psa – èich. Vyuívá se pro vyhledání
zavalených osob v sutinách domù, zasypaných osob v lavinách,
utonulých osob a ztracených osob v rùzném prostøedí a terénu. Jde o
dobrovolné kynology, kteøí díky svým zkušenostem pod vedením
zkušených výcvikáøù–záchranáøù cvièí psy k neuvìøitelné
dokonalosti a spolehlivosti pøi záchranì lidských ivotù. Psi spoleènì
s psovody vyhledávají osoby po ivelních katastrofách,
prùmyslových haváriích, pøi vyhledávání ztracených èi utonulých
osob.
Kadý tento druh výcviku má nìkolik stupòù zkoušek, které pes se
svým psovodem musí postupnì absolvovat. Vìtšina psovodù se svými
psy jsou èleny nìkteré ze záchranných brigád kynologù, která
zajišuje výcvik, školení, pravidelná soustøedìní a zkoušky.
Záchranná brigáda má vdy drustvo psovodù se psy urèenými
k praktickému nasazení. Jsou to zkušení psovodi se psy, kteøí mají
sloené záchranáøské zkoušky a mají atest IZS nutný k praktickému
nasazení. Tito lidé jsou ochotni v jakoukoliv hodinu být nápomocni
pøi vyhledávání a pátrání po pohøešovaných a ztracených lidech u nás i
v zahranièí. Záchranná brigáda spolupracuje s hasièi, ÈÈK, CO,
policií, a dalšími jednotkami IZS. Výcvik záchranáøského psa zaèíná
ji od štìnìte, kdy se postupnì pes seznamuje s rùzným prostøedím a
terény. Napø. sutiny znamenají pro psa zpravidla pøekonávání
nepøíjemného terénu, zmìti cihel, panelù, trámù, drátù, plechù, skla a
dalšího stavebního materiálu. Terén mùe být navíc nestabilní a
panely nebo trámy se mohou pod psem zhoupnout.Proto je od zaèátku
výcviku souèástí procházení sutin a rùzných objektù. Pes musí získat
v pohybu po sutinách
jistotu, zároveò ale musí
být opatrný, aby nespadl
do studny, kanálu, jímky
nebo jiných dìr, které se

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

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

Kino Mír Hanušovice

SOUKROMOU INZERCI

Únor 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.

1. 2. Superbad
8. 2. Beowulf
15. 2. Poslední plavky
22. 2. Zlatý kompas
29. 2. Václav
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mohou v prostoru nacházet. Pes se musí nauèit také pøekonávat rùzné
pøekáky, napøíklad proskoèit otvor ve zdi, okno, vyskoèit na zeï,
vyjít elezné úzké schody nebo tøeba ebøík. Pøekonávání takovýchto
pøekáek samozøejmì nelze vyadovat od štìnìte, ale pouze od psa,
který ji má fyzické pøedpoklady k jejich zvládnutí.
Je spousta dalších nutných vìcí a cvikù, kterým se musí pes
záchranáø postupnì od štìnìte nauèit. Mezi ty základní patøí štìkání na
povel, pomocí kterého bude v budoucnu oznaèovat nalezenou osobu.
Nejen vyhledávání osob patøí do záchranáøského výcviku, ale pes musí
zvládnout i cviky poslušnosti, vypracování stopy a tzv. speciální cviky.
Mezi speciální cviky patøí napø. pøekonání pohyblivé lávky, chùze po
vodorovném ebøíku, skok daleký, plíení, ovladatelnost na
dálku,nesení psa cizí osobou a další. Dále si musí postupnì zvykat na
rušivé zvuky kolem sebe, se kterými se mùe potkat pøi praktickém
pouití, jako je hluk motorové pily, vrtacího kladiva, kouø, oheò,
tìkou techniku. Více ne v jakémkoli jiném oboru kynologie
je v záchranaøinì velmi dùleitá souhra psovoda se psem a naprostá
dùvìra psa v psovoda.
Èeská záchranáøská kynologie patøi mezi svìtovou špièku.
Dokazují to výsledky našich drustev na mistrovstvích svìta, kdy se
napø. v roce 2005 stala mistryní svìta ve vyhledávání v sutinách èlenka
èeského drustva. V loòském roce se mistry svìta stalo naše èeské
drustvo.V jednotlivcích se Èeši stali mistry svìta v pachových
pracích a vodním vyhledáváním. Ale tím nejdùleitìjším, proè tito lidé
cvièí své psy k vyhledávání osob, je pomoc druhým v nouzi! Nìkteøí
naši èlenové Kynologického klubu Hanušovice cvièí své psy pro
vyhledávání osob a spolupracujeme se Záchrannou brigádou
Jihomoravského kraje a u nìkolikrát jsme se úèastnili praktického
nasazení pøi pátrání po pohøešovaných lidech.
Koncem února bude náš klub zajišovat zimní soustøedìní pro
ZbkJmk ve Velkém Vrbnì, které bude zamìøeno na lavinový výcvik.
Máte-li doma pejska a chtìli byste se pokusit o záchranáøský výcvik,
tak neváhejte a navštivte nás na našem cvièišti, kde jsme kadou
sobotu dopoledne. Na velikosti ani na rase pejska nezáleí a mùe to
být tøeba i poulièní voøíšek. Tøeba právì on v budoucnu pomùe
zachránit lidský ivot!
-jb

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pro známého z Holandska sháním
chalupu s pozemkem
v Hanušovicích a okolí.
Tel.: 602 121 807
Koupím zemìdìlskou usedlost do
15 km od Hanušovic.
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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DIVADELNÍ PØEHLÍDKA „ŠOKÁÈEK“
STARÉ MÌSTO 23.-24. 2. 2008

neèekaný nález, zvláš kdy se jedná o kuføík plný penìz,
rozmetat poklidný ivot spoøádaného manelského páru…

DS ŠOK srdeènì zve na pøehlídku amatérských divadelních
souborù. V prùbìhu celé pøehlídky bude zajištìno obèerstvení,
vstupné na jednotlivá pøedstavení 30 Kè.

Nedìle 24. 2. 2008
10:00 Princezna Rozmarýnka (T. Kraucher),
Divadlo Pohádka Praha - „host pøehlídky“, profesionální
soubor, se pøedstaví hudební pohádkou o rozmazlené
princeznì, vykutáleném rádci a lesních strašidlech…
14:00 Jeppe z Vršku (L. Holberg),
Obèanské sdruení VÁCLAV - komedie o zdravém selském
rozumu…, sedlák Jeppe má dobré srdce, jadrný humor, lásku
k vínu… a k tomu všemu nevìrnou enu
18:30 Rukojmí (P. Claudel),
OSDO Ústí nad Orlicí - historické drama z doby
napoleonských válek o cestì k moci a volbì mezi štìstím
a povinností…
20:00 Ukonèení pøehlídky

Program:
Sobota 23. 2. 2008
13:25 Slavnostní zahájení
13:30 Zapomenutý èert (J. Drda),
Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto - pohádka s písnièkami
pro malé i velké diváky
15:30 Klíèe na nedìli (A. Procházka),
Divadelní soubor AMADIS Brno - bláznivá komedie o
výmìnì manelských párù a neèekaných návštìvách tchýnì,
milenky a bohaté tetièky ze Švýcarska
19:30 Prachy? Prachy! (R. Cooney),
Divadelní soubor Tyl Králíky - komedie o tom, jak mùe

&

Dopisy ètenáøù
Váená redakce Hanušovických novin!
Hanušovické noviny kupuji od prvního èísla vydání. V ádném èísle jsem však nenašel vyjádøení redakce, k jakému úèelu noviny slouí.
Náplò Hanušovických novin je v širokém spektru, od fejetonu a po inzeráty, tak jak je tomu u kadých novin. Rozdíl
vidím v tom, e na rozdíl od hanušovických otisknou v jiných novinách dodané dopisy bez ohledu na to, je li jejich obsah pochvalný
nebo kritický. Mùj èlánek posuzujete jako osobní. Ptám se tedy jaký je èlánek podle Vás, odpovìï p. starosty v prosincovém èísle?
Jestlie máte za to, e je to èlánek informativní a pro obèany zajímavý, pak mùj èlánek je podobného typu. Kdych dopis (èlánek)
povaoval za osobní, byl by poslán na adresu p. starosty a ne do redakce.
Svým postupem jste porušili Listinu lidských práv a svobod (hlava druhá, èlánek odstavec 3), kde se píše, e cenzura je nepøípustná!! Dále zákon porušujete v kadém èísle Hanušovických novin (hlava druhá, èl. 10, od. 3) vydáváním osobních údajù.
Koneènì jsem se dostal k tomu, proè Vám posílám tento pøíspìvek. Ve Vaší odpovìdi postrádám konkrétní radu, jak
diskutovat s vedením mìsta, kdy p. Felner ukonèí diskusi s obèany, ani by byly dotazy vysvìtleny a vyèerpány. Nebo je p. Felner
jasnovidcem, e mìl za to, e nikdo z pøítomných u dotaz nevznese? Je zvykem, e pøedsedající ne ukonèí diskusi se zeptá pøítomných, jestli má nìkdo další dotaz. To se nestalo a diskusi p. Felner ukonèil. Doufám, e mi prostøednictvím Hanušovických novin poradíte.
Zdenìk Vémola

Váený pane Vémolo!
Jménem redakèní rady Hanušovických novin odpovídám dle Vaší ádosti prostøednictvím našich novin na Váš dopis.
K jakému úèelu naše mìstské noviny slouí, to je snad zøejmé - jako ostatní takto zøízená periodika jsou urèeny hlavnì ke sdìlování dùleitých informaci obèanùm Hanušovic a okolí, dále k jejich osvìtì, popø. pouèení. Jeden Váš dopis ji v Hanušovických
novinách po odsouhlasení redakèní radou otištìn byl, druhý ne; protoe se pøíliš svým zamìøením nelišil od toho prvního, neshledali jsme dùvod, proè mu dát prostor. Rozhodovat o tom, co se v novinách objeví, a co ne, není cenzura, ale pravomoc redakèní rady
novin - a té vyuíváme u kadého pøíspìvku, ne kadý se v novinách objeví. Pokud chcete vìdìt, jaké vyøazujeme èlánky, jsou to:
neseriózní, nesrozumitelné, nepøínosné, neurèené naší ètenáøské veøejnosti. Ruku na srdce - byl výpad na pana Grivalského ve Vašem dopise seriózní? A pøece jsme ho otiskli. Nemùete nás tedy vinit z nedostatku dobré vùle.
Dále k otázce zveøejòování osobních údajù. Osobní údaje nejsou v Hanušovických novinách zveøejòovány, s výjimkou jmen, a
to je povoleno. Navíc, pokud nìkdo nechce být uveøejnìn v rubrice jubilea, má monost se distancovat.
K otázce diskuse s vedením mìsta - obrate se prosím písemnì na vedení mìsta Hanušovice, jistì Vám vyjdou vstøíc a na Vaše
aktuální podnìty odpoví.
Pøeji vše dobré.
Za redakèní radu Hanušovických novin, Mariana Felnerová
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Jubilea
V mìsíci únoru 2008 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
70 let paní Vlasta Haltmarová a
Marie Rýznarová,
60 let paní Katarína Šulajová,
Aneka Nesporá a Františka
Gájová a pánové Štìpán
Suchomel a Zdenìk Procházka,
50 let paní Vlasta Doleelová a
pánové František Václavek, Alois
ídek, Josef Vafek a Radomír
Hinkelmann.

Blahopøání

panu
Staòovi Aujezdskému.

Hodnì zdraví, štìstí,
lásky a stálý humor ze
srdce pøejeme
k 75. narozeninám
manelovi, tatínkovi,
dìdeèkovi a pøíteli,

Jeho slavný den
je 27. únor.
Manelka Draha, syn
Mirek a dcera Marcela
s rodinou.

Podìkování

Moje VELKÉ podìkování „VŠEM DOBRÝM LIDEM“ za jejich starost a péèi o
mne, kterou mnì po celý minulý rok vìnovali a starali se o mou osobu. Ještì jednou
velký dík!
Jaroslava Vojtková

Vzpomínáme

Blahopøejeme!

Tolik jsi ivot miloval a chtìl jsi s námi ít.
Osud ale krutý byl a nenechal víc jak tøicet let ít.

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

Dne 19. února by se doil 32 let mùj syn
Michal Urban.
Stále vzpomíná, a moc to bolí,
maminka - manelka a sourozenci.

Vzpomínáme
Hvìzdy Ti nesvítí, sluníèko nehøeje,
u se nám nevrátíš, u není nadìje.
Pustý je domov, smutno je v nìm,
chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem.

V mìsíci prosinci 2007
zemøeli:
paní Josefa Portová, paní Anna
Zvrškovcová, paní Eliška Šiková
a pan Miroslav Souèek

Vzpomínka
Lásku jsi mìla
na rtech,
dobrotu v srdci
a poctivost
ve své duši.

Dne 8. února 2008
uplyne 10. smutné výroèí úmrtí
naší milované maminky a babièky
paní Vìry Pavelkové.
S hlubokou úctou a láskou
stále vzpomínají dcery Soòa
a Vlaïka s rodinami.

Dne 27. února 2008 uplyne 20 let, kdy nás opustil náš
drahý tatínek, dìdeèek a manel,
pan Václav Václavek.
Stále vzpomínají manelka, syn a dcera s rodinami.

Vzpomínka
Kdo znal,
ten vzpomene,
kdo mìl rád,
nikdy
nezapomene...

Dne 5. 2. 2008 vzpomeneme
15. výroèí úmrtí naší
maminky a babièky,
paní Františky Kostelnikové
z Hynèic nad Moravou.
S láskou vzpomínají synové Jan
a Štefan a dcery Aneka, Karla,
Štìpánka a Anna s rodinami.

Vzpomínka
14. února 2008 by
se doila 95 rokù
naše milá maminka,
babièka a
prababièka,
paní
Aurelie Kozáková.

Její manel, náš
táta, dìdeèek a
pradìdeèek,
pan Jan Kozák,
by se doil
95. narozenin
12. èervence 2008.
Na své nejdraší s láskou vzpomínáme.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme do Francie a navštívíme provinèní mìsteèko Chartres, leící asi 70 kilometrù jinì od Paøíe.
V celkem neznámém mìstì se však nachází jeden z nejvìtších klenotù gotické architektury a støedovìké køesanské kultury – katedrála Matky boí. Stojí na místì, které dlouho pøed jeho
postavením platilo za posvátné. Ji v pøedøímském období tu
existovala významná keltská svatynì. Od roku 350 po Kristu pak
ji na tomto místì stály domy Boí, opìtovnì nièené poáry. Poslední kostel úplnì shoøel v r. 1194 s výjimkou podúrovòové krypty. No a právì zde vznikala nová katedrála, vysvìcená roku
1260. Monumentální stavba má dvì, pøes 90 metrù vysoké vìe.
Je zajímavé, e jedna je niší a skromnìjší, pocházející z doby
pøed vysvìcením, druhá, vyšší a výstavnìjší byla dokonèena a
v r. 1513. Na západní stranì jsou tøi velké brány, které jsou vyzdobeny sochami z 12. století, z nich prostøední má podobu zidealizovaného Krista.
Na rosetovém oknì je zobrazen Poslední
soud, vchody do severní a jiní pøíèné lodi
zase krášlí sochy ze 13. století. Zvenèí je katedrála ozdobena asi desetitisíci figurami
z kamene a skla.
Katedrálu té proslavila pestrá sklenìná
okna, jejich celková plocha èiní asi 2500 ètvereèních metrù s fascinujícími odstíny modøe,
je pøekrásnì záøí ve sluneèním svìtle. Dalším klenotem je 700 let staré okno, nazývané
„Matka boí z krásného skla“. Nedávno bylo

za pouití nejmodernìjší techniky zrestaurováno, a tím zabránìno tajemné tvz. nemoci skla.
Na podlaze chrámové lodi je markýrovaný labyrint, jen byl
pravdìpodobnì urèen pro kající poutníky, kteøí se chtìli pøiblíit
k svátosti po kolenou. Výroba obrovského presbytáøe se 40 vyøezávanými scénami ze ivota Jeíše a Marie zapoèala v r. 1514
a trvala celých 200 let.
Po staletí byl chrám v Chartres vyhledáván poutníky z celého
svìta. Kromì døevìné Mariiny sochy, znièené pøi poáru, se v katedrále uchovávala i hlava sv. Anny, Mariiny matky. V relikviáøi
leí dodnes proslavená relikvie „Svatá košile“. Má se za to, e
Maria mìla tuto košili na
sobì pøi zrození Jeíše Kris-hp
ta.

TOULKY PO OKOLÍ

roce 200 rokù. Uvádí se, e se stal šéfem firmy, která dokázala
za pomìrnì krátkou dobu existence zøídit veøejné stavby za pùl
miliardy!! zlatých. Kdy se za své zásluhy stal v roce 1858
šlechticem (o šest let pozdìji dokonce rytíøem), pro svùj šlechtický znak si vybral motiv ètyø spojených rukou, jakoto symbol
spolupráce, a za heslo velmi pøíhodné Concordia et laborae, èesky „svornost a práce“. Pìt let pøed smrtí jeho kariéru ozdobilo i
dìdièné jmenování do stavu svobodných pánù. Zemøel po bohatì proitém ivotì po delší nemoci 31. øíjna 1877. Mu, kterého
provázelo podnikatelské štìstí, ale ve vlastní rodinì (mìl ètyøi
syny a tøi dcery) nenalezl pokraèovatele. Po jeho smrti vedl firmu jeho synovec Franz Klein. Bohuel smrtí Alberta zaèalo
podnikatelské impérium, sahající od silnièního, mostního a
eleznièního stavitelství pøes tìební a zpracovatelský prùmysl
a k pivovarnictví a cukrovarnictví, rychle upadat. Uplynuly
pouhé dvì desítky let a z firmy kdysi evropských rozmìrù a proslulosti zbyly jen nepatrné podnikatelské aktivity.

Podruhé se dnes podíváme na klan bratøí Kleinù, právem patøící mezi nejvìtší podnikatele v 19. století u nás.
V dobì nejvìtšího rozkvìtu firmy byl její majetek odhadován
na tehdy astronomickou èástku více ne dva a pùl milionu zlatých rakouské mìny (pro srovnání dvorní rada pobíral nìco kolem 6 tisíc a kvalifikovaný dìlník 500 zlatých za rok). Pøitom
údajnì Kleinové nepostrádali sociální cítìní a platili za humánní kapitalisty. Šli sice tvrdì za ziskem, ale ctili poadavek slušnosti, dodrování závazkù a korektnosti v obchodních vztazích.
Ve svých závodech napø. zavedli bezplatnou lékaøskou péèi,
nakroèili i k zavedení systému penìního zajištìní v nouzi a pøi
zdravotní nezpùsobilosti. Prý to bylo tím, e Kleinové se stali
vrcholovými kapitalisty velmi rychle, a proto nestaèili absorbovat klasické nešvary své spoleèenské vrstvy (tìm dnešním by to
nedìlalo problémy). Sám šéf firmy Albert navíc podporoval
mladé talentované pracovníky a zabýval se štìdrou
dobroèinnou èinností.
Od narození Alberta Kleina, èestného obèana Prahy, Brna,
Opavy i Kladna, poslance øíšského snìmu uplynulo v loòském
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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