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

Informace k výstavbì 24 bytových jednotek pro
pøíjmovì vymezené osoby v Hanušovicích
Jak jste si urèitì všichni, kteøí máte o tento typ bydlení zájem, všimli, stavba
úspìšnì pokraèuje a je proti èasovému harmonogramu v pøedstihu. Je vás
však nutno upozornit na nìkolik závaných skuteèností, které by mìly ovlivnit Vaše rozhodování. V prvé øadì jde o to, e tento zpùsob výstavby není urèen jen seniorùm, ale i mladým lidem a ostatním vìkovým kategoriím. Byty
jsou malometrání a ve vìtšinì pøípadù se jedná o jeden pokoj ve velikosti
17 – 20 m2 se sociálním zaøízením a pøedsíní. V tomto domì nebude zajišována ádná peèovatelská sluba, nájemníci musí být schopni se o sebe plnì postarat.
Jednou ze základních podmínek je, e adatel nesmí vlastnit ani byt, ani rodinný domek.
Nìkolik mìsícù jsme odmítali pøijímat ádosti na tyto byty. V souèasném
období však ádosti jako orientaèní pøijímáme a snaíme se získat pøehled o
velikosti zájmu nájemníkù. Pokud máte zájem o získání takového bytu pøedejte svoji ádost podatelnì Mìstského úøadu v Hanušovicích.
Znovu zdùrazòuji, e jde o
ádost informativní, smìøující
k ovìøení poètu zájemcù.
Podle smlouvy má být stavba kolaudována do 31. 3. 2009.
Bude tedy dostatek èasu, abychom od Vás získali všechny
potøebné podklady nutné ze zákona k tomu, aby Vám takový
byt mohl být pøidìlen.
Petr Malcharczik – starosta mìsta

Léto, léto, co jsi nám pøineslo?
Cítíte tu vùni? Je jí ve vzduchu plno. Ano, takhle
voní léto. Èerstvé pokosená tráva, sluncem usušené
seno, voda jiskøící øeky vonící po rybách, opojná
vùnì rùí v teplém letním veèeru, rozpálená silnice
po letní bouøce, vlhký voòavý vzduch v lesní
houštinì plné hub... Sladká vùnì malinové a
rybízové šávy, zavaøování okurek a høíbkù, sušené
bylinky, kousnutí do šavnatého rajèete... To všechno
nás teï èeká.
V jedné dìtské kníce se malý tvroreèek, který
obyèejnì celé zimní období prospí a nezná ani sníh,
ani mráz, probudí neèekanì uprostøed zimy. A jak
postupnì zimní svìt poznává, uvìdomuje si, jak je
léto krásné a pøíjemné, co všechno jemu i jeho
rodinì pøináší a jak moc mu chybí.
Nám by pøece taky chybìlo. Proijme tedy plnì
krásné letní dny a odnesme si z nich aspoò vùni pro
chvíle, kdy s námi u léto nebude.
-mf

Milí spoluobèané!
Pøejeme Vám krásné léto
a pøíjemné proití dovolených.
Redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

PRO-BIO, obchodní spoleènost s r. o., Svaz
ekologických zemìdìlcù PRO-BIO,
RC Jeseníky, MAS Horní Pomoraví
Vás srdeènì zvou na

Váení jubilanti
Pøi ivotním jubileu 80, 85, 90 let atd. Vás navštìvovali zástupci mìsta, aby
Vám k jubileu popøáli a pøedali Vám kytièku a drobný dárek.
Nikdo z nás si však neuvìdomil, e pro mnohé z Vás nemusí být naše návštìva pøíjemná, e Vám vlastnì mùeme zpùsobit svojí návštìvou i urèité
problémy. Rozhodli jsme se proto tento zpùsob zmìnit.
Od mìsíce èervence nebudeme navštìvovat jednotlivé jubilanty, ale vdy
po urèité dobì Vás pozveme do obøadní sínì Mìstského úøadu, kde vám popøejeme, pøedáme dárek a pøipravíme pro Vás drobné pohoštìní. Pøi této pøíleitosti budete mít monost se setkat se svými vrstevníky. Na toto setkání
budete vdy dopisem s dostateèným pøedstihem pozváni.
Vìøíme, e se tento nový zpùsob osvìdèí a e se Vám bude mezi námi líbit.
Petr Malcharczik – starosta mìsta

Bioslavnosti
12. èervence 2008 ve Starém Mìstì pod
Snìníkem od 9.30 hod. po celý den v areálu
spoleènosti PRO-BIO, s. r. o.
Více uvnitø novin

Oslavy 50 let
od otevøení naší školy
Více informací na 2. stranì
Nabízím rozvoz jídlonosièù do domu.

Soutì s Hanušovickými novinami - uvnitø
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Cena 12,- Kè za jídlonosiè a den.
Jan Beer, telefon 608 934 852
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
41. jednání – 2. 6. 2008
- projednala poadavek na pronájem parkovištì a dalších
pozemkù – Penny Market
- projednala Zadávací dokumentaci k veøejné zakázce:
„Energetické úspory ZŠ Hanušovice – realizace projektu“
- schválila výzvu k podávání nabídek - „Energetické úspory ZŠ Hanušovice“ - TDI
- vzala na vìdomí dopis øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice, ve
kterém oznamuje skuteènost, e nestaèí kapacita MŠ, a navrhuje øešení

Zmìna pùjèovní doby
Mìstská knihovna Hanušovice, oznamuje, e v mìsících èervenci a srpnu dochází ke zmìnì pùjèovní doby, a to následovnì:
Po 9.00-12.00 13.00-17.00

- doporuèila ke schválení ádost o prodej pozemku
pè. 1630/2 – ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 966/9 pro
zøízení doèasné skládky stavebního materiálu
- schválila pronájem pozemku pè. 866/9 a 866/11 - èásti
v kú. Hanušovice
- na základì ádostí odsouhlasila prominutí poplatku za
TKO
- projednala pøípravu zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 25. 6. 2008

Út zavøeno
St 9.00-12.00 13.00-17.00
Èt zavøeno
Pá 9.00-12.00 13.00-17.00
Dana Urbanová, vedoucí knihovny

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Váení pøátelé školy,
èas bìíjako bláznivý, dnystøídajítýdny, týdnyse spojujív mìsíce
amìsícenaplòujíroky. Letos nás dìlí50 letod otevøeníškolyv Hanušovicích. Mnozí z nás naèerpali základy vìdomostí, dovedností a
zkušeností právì na této škole. A protoe èas ukládá mnohé vzpomínky do zapomnìní, proè nepomoci oivit pamì a spoleènì nezavzpomínat.
Potìší nás, pøimete-li naše pozvání a zúèastníte-li se slavnostních dnù, které pøipravujeme na mìsíc listopad 2008.
Souèástí oslav budou dny otevøených dveøí, kdy budou rodièe s dìtmi mít monost trávit ve tøídì spoleèný èas prohlídkou
uèeben a areálu školy, mohou spoleènì zhlédnout kabinety a
jiné prostory ákùm i veøejnosti jinak uzavøené.
Dávní i nedávní absolventi mohou zavzpomínat na pøedcházející školní roky a sledovat promìnu základní školy v souèasnosti. Pøipravujeme slavnostní akademii dìtí a ákù školy,
projektové dny, v jejich rámci se setkají dìti, áci i pedagogiètí
pracovníci a rodièe.
Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli spoluutváøet prùbìh
oslav. Vítáme upomínky na školní léta strávená v hanušovické
škole v jakékoliv podobì – vzpomínky na nevšední i obyèejné
záitky školních dnù vyjádøené slovem, vzpomínky na uèitele,
spoluáky, školní výlety, úsmìvné historky, vlastní práce slohové èi první pokusy o literární tvorbu, uschované písanky, sešity,
zdaøilé výtvarné práce, ákovské kníky nebo taháky a další i

kuriózní vìci související s výukou. Dobové fotografie tøídních
kolektivù, zaøízení budovy nebo školy, zejména staršího data,
které chybí ve školním archivu. Nìkteøí z Vás si moná uschovali školní pomùcky, sešity, plnicí pera, aktovky, a pokud budete ochotni je nám zapùjèit, obohatíte tìmito exponáty námi
zamýšlené a pøipravované tematické výstavy.
Své pøíspìvky a návrhy nám prosím zasílejte na emailovou
adresu winklerovaj@seznam.cz, pøímo je mùete také pøedat
p. uèitelce Janì Winklerové.
Pøedejte prosím informace o listopadových oslavách i dalším
spoluákùm, kolegùm a spolupracovníkùm, které osud zavál
dál od rodných Hanušovic. Máte-li tipy, pøípadnì kontakty na
mimoøádné uèitele a významné absolventy – své spoluáky
s nimi byste se chtìli setkat, dejte nám také vìdìt.
Pøedem dìkujeme za Vaše pøíspìvky a také na Vaši návštìvu !

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z naší školy
Dìtský den pro malé
Pro 1.-3. tøídu organizovali áci 9.A pod vedením paní uèitelky Anièky Láníkové
Dìtský den. Nejvíce se zapojily ákynì Eva Junková a Simona Vlková. Pro dìti
devááci pøipravili rùzné soutìe, bylo celkem deset stanoviš. Dìtem se vše líbilo,
všichni se zapojili a zdravì soutìili. Kdo splnil všech deset úkolù, dostal za odmìnu
velký koláè z pekárny Bratina. Proto patøí podìkování od všech dìtí pekárnì a všem
deváákùm. Je vidìt, e dovedou i pìkné vìci.
Za všechny, Eva Kubíèková uèitelka 1. A.
... a

pro vìtší

V pátek 30. kvìtna 2008 se áci 6. a 7.tøíd zúèastnili Dìtského
dne na Františkovì. Za letního poèasí se dìti vydovádìly v nìkolika pøipravených sportovních disciplínách. Chlapci i nìkterá dìvèata si s velkou bojovností zahráli fotbal, dívky se utkaly ve
vybíjené. Nehrající áci s nadšením povzbuzovali soutìící, hráli
pøehazovanou nebo vesele skotaèili na dìtském høišti. Po zápase
dìtem zachutnalo dobré obèerstvení z bufetu nebo vlastnoruènì
opeèený párek. Pro všechny odváné následovala jízda na motokárách. Den se vydaøil a všichni byli spokojeni.
Dìkujeme zamìstnancùm Františkova za pøíjemnì strávené dopoledne.
P. Podvolecká, V. ídková, Y. Jánová, D. Pátková,
D. Mikolášová, T. Rajnoha

PODÌKOVÁNÍ
áci 2. B tøídy dìkují firmì Rec za sponzorský dar, který jsme vyuili na pomùcky a materiál do výtvarné výchovy, nákup encyklopedií a na školní výlet Bouzov - Javoøíèko. Výlet se nám zdaøil, pøálo
nám i poèasí. Líbilo se nám na hradì, kde nejvìtší úspìch sklidila zbrojnice a rytíøský sál. V jeskyních jsme obdivovali nádherné krápnikové
útvary.
Dìkujeme.
Tøída 2. B

Jak jsme byli na výletì
aneb Bouzov a Javoøíèko oèima ákù 2. B hanušovické ZŠ
Na Bouzovì to bylo pøekrásné a ten hrad byl tak veliký a hezký.
Byli jsme v hradu a tam byl obraz bílé paní, a kdo se na ni usmál, mìl
štìstí.
Na Bouzovì se mi líbila zbrojnice, obraz bílé paní a hlavnì studna.
Koupil jsem si cukrovou vatu na Bouzovì.
A taky tam byly pìkné kùe z medvìdù.
Na Javoøíèku bylo moc hezky, v jeskyních byla zima, ale bylo to zajímavé.
Na Javoøíèku se mi
líbila hlavnì
jeskynì Král
jeskyní.
Obrázky:
dìti ze 2. B
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc kvìten 2008
V mìsíci kvìtnu se nováèci postupnì seznamovali s našimi pravidly a tradicemi klubu, co vzhledem k rozsáhlosti a pestrosti
potrvá ještì nìjakou dobu. Bìhem mìsíce jsme uskuteènili také dvì výpravy:
První byla v sobotu 17. 5. k posvátnému místu klubu za Jindøichovem, jemu øíkáme Indiánský sloup. Toto místo má pøímou
souvislost s poèátky našeho klubu. Bìhem výpravy si chlapci zahráli na zkoušku postøehu, uèili se poznávat pochodové znaèiky,
soutìili v bìhu pozpátku, házeli stéblem do dálky a u samotného Indiánského sloupu hráli ve dvou drustvech o èíslované hùlky.
Pro nìkteré hochy byl té záitek vidìt na louce nedaleko pasoucí se krávy. Pøi zpáteèní cestì se chlapci dozvìdìli legendu O kouzelném kamínku - ochránci, a tak si v potùèku na památku rovnì našli ten svùj. Vydaøenou akci v závìru nepokazila ani krátká, i
kdy intenzivní dešová pøeháòka.
Druhá výprava byla do Zábøehu na Bambiriádu, která se uskuteènila v sobotu 24. 5. Zástupci rùzných organizací pøichystali pro
dìti v parku mnoho zajímavých rukodìlných dílen a soutìí. Nejvíce se líbila výroba rotující vrtulky vlivem tøení døívka o záøezy
na druhém døívku, toèící se káèa, barevný obrázek vyrobený pomocí hrnèíøškého kruhu. Ze soutìí trampolína, minikáry na noní
pohon, lanové pøekáky aj. Poèasí nakonec vyšlo, i kdy to chvílemi vypadalo na déš. Honzovu ztracenou kšiltovku naštìstí našel
brácha. I vìènì zapomínaný Honzùv batoh na nìkterých stanovištích soutìí se nakonec nalezl. Take opìt bylo mnoho záitkù, a
kdo se nezúèastnil, o mnoho pøišel. Za prima akci patøí poøadatelùm naše velké díky.
V klubu jsme v kvìtnu oslavili Tondovy 8. narozeny s patøièným hobla. Blahopøejeme.
Poslední schùzku v kvìtnu probìhla soutì o putovní štít s titulem Hbitonoš ve skocích pøes švihadlo. Zde si nejlépe vedl Dominik Vávra s 60 pøeskoky s nohami u sebe bez pøerušení. Blahopøejeme. Ovšem kdykoli a kdokoli z klubákù jej mùe vyzvat v boji o
pøekonání rekordu. Pokud se to vyzyvateli podaøí, získá putovní štít on a mùe si jej odnést domù do doby, ne se najde další pøemoitel.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil prevenství opìt Honza Donoval. Dále získal putovní odznak Roye za soutì, kterou
jsme po delší odmlce znovu v klubu zavedli. Ado tøetice Honza získal za 100% docházku v mìsíci kvìtnu pochvalu. Blahopøejeme.
Kvìten se stal opìt dalším mìsícem plným událostí a záitkù, take mají chlapci dlouho na co vzpomínat.
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) bìhem školního roku,
od 15.00 do 17.30 hod. Sraz míváme u klubovny - ul. Dukelská, vedle è. 112.

Poární ochrana v bytových domech - èást V.
Rùzné druhy detekce poáru byly vynalézány a následnì instalovány do budov a technologických zaøízení ji od poloviny
minulého století. Tedy: Autonomní hlásièe kouøe - nejjednodušší a nejúèinnìjší pomocník.
Jak je všeobecnì známo, pokud je poár zpozorován bezprostøednì po jeho vzniku, je relativnì jednoduché zajistit, aby se
nerozhoøel a zpùsobil tak vysoké materiální škody, nebo co
hùøe, aby pøi nìm umírali lidé.
Úèinnost i spolehlivost detektorù byla rùzná. Nìkdy se tyto
systémy staly spíše pøekákou technologùm a uivatelùm, jindy
zachránily vysoké hodnoty anebo mnoství ivotù.
V souèasné dobì jsou systémy Elektrické poární signalizace dovedeny takøka k dokonalosti. Hlásièe se samy testují, samy
komunikují s ústøednou, samy si nastavují citlivost, pokud jsou
zaprášeny. Ústøedna dá sama vìdìt hasièùm, sama otevøe úni-
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kové dveøe, zapne poární vìtrání, vypne pøívod plynu…,
prostì hasièùv sen.
Problémem klasické Elektrické poární signalizace však zùstává pomìrnì vysoká sloitost systému, nároky na odbornost
obsluhy a poadavky na provozní údrbu. Tím se zvyšuje cena
systému pøi poøízení i pøi provozu. Efektivita tohoto zaøízení je
naprosto nesporná, ovšem pro bìného majitele bytu nebo rodinného domu je tento systém „pøíliš drahý“.
Vrame se ovšem na úvod. Hovoøili jsme o tom, e tím nejdùleitìjším je vèasné zpozorování poáru a nejhorším následkem
je smrt èlovìka. Pokud seèteme a podtrhneme tyto dva zásadní
faktory, bude bìný obèan poadovat zaøízení, které poár
„vèas“ zjistí a dá o nìm vìdìt osobám, které se nacházejí v jeho
blízkost, a jsou tedy nejvíce ohroeny.
(pokraèování na 5. stranì)
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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.

7. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi s Hanušovickými novinami za mìsíc èerven je paní Jana Stoklasová ze Sudkova.
Posíláme výhru a gratulujeme.
Správná odpovìï z èervnového èísla je:
Pohled na silnici do Jindøichova, v popøedí nynìjší Hanušovická lesní, a. s.

- red

Poární ochrana v bytových domech èást V.
(pokraèování ze 4. strany)
Tyto dva poadavky beze zbytku splòuje jednoduché zaøízení, tzv. AUTONOMNÍ HLÁSIÈ KOUØE. Hlásiè nepotøebuje pøívod proudu, na jednom místì je baterie, detekèní komora i vestavìná siréna. Hlásiè si sám provádí autotest a sám upozorní na vybitou baterii. Montá netrvá déle ne 5 minut a postaèí dvì hmodinky, dva vruty a pøimìøená šikovnost pøi práci s vrtaèkou èi
šroubovákem. Umístit ho lze do bytu, chaty, karavanu, obytného automobilu nebo i do vìtšího stanu.
Toto jednoduché zaøízení dokáe detekovat zplodiny hoøení a následnì piezosirénou kolem 90 decibelù upozorní
„vše ivé“ v okolí, e se nìco nekalého dìje. Siréna je natolik pronikavá, e spolehlivì vzbudí i tvrdého spáèe, ba i souseda v paneláku. A tím je splnìn úkol: nejvíce ohroení lidé jsou vèas varováni a mají šanci uniknout, a tedy pøeít. Ti
odvánìjší mohou i hasit, a zachránit tak další ivoty a materiální hodnoty.
Pozn.: V souèasné dobì je v evropském schvalovacím øízení návrh vyhlášky, podle které budou muset být mj. i ve všech novì postavených bytech i rodinných domech povinnì instalovány autonomní hlásièe poáru. Cena jednoho zaøízení se pohybuje podle
znaèky, kvality, komfortu a podle toho, co vše hlásiè umí, od 300 Kè do 1 000 Kè.
(pokraèování pøíští mìsíc)
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5. èervenec – den slovanských vìrozvìstù

Cyrila a Metodìje
Cyril a Metodìj byli rodní bratøi a pocházeli z øeckého mìsta
Solunì (Thessalonike), kde jejich otec byl v první polovinì
9. století vysokým hodnostáøem byzantského císaøství.
Metodìj se pùvodnì vìnoval úøednickému povolání, zøekl se
ale úspìšné kariéry a stal se prostým mnichem. Konstantin
(pozdìji Cyril) si zvolil duchovní stav hned po
skonèení studií a byl vysvìcen na knìze. Z jejich
výborné znalosti slovanského jazyka se soudí,
e jejich matka byla slovanského pùvodu.
Pøi zkoumání pùvodu bulharští vìdci
zjistili, e té otec tìchto našich apoštolù byl
Slovan. Vzdìlání nabyli oba bratøi na
øeckých školách. Konstantin vynikal u od
mládí bystrým duchem a zboností. Pøi
studiu na caøihradském císaøském dvoøe brzy
ovládl všechnu tehdejší uèenost a byl za to
obdivován svými uèiteli, kteøí ho obdaøili
titulem Filosof. Nauèil se øadu jazykù a byl
jmenován uèitelem na caøihradské vysoké škole.
Kdy mu bylo 24 let, byl císaøem vyslán na misii
k Saracénùm. I tato mise byla úspìšná, pøestoe se ho tam
pokusili otrávit. Milost Boí však byla s ním. Na ádost
moravského kníete Rostislava pak byli byzantským císaøem
Michalem III. a patriarchou caøihradským svatým Fotijem
posláni na Moravu.
K tomuto úkolu se napøed dobøe pøipravili. Sv. Konstantin
sestavil písmena pro slovanský jazyk, pøeloil do nìho èásti
Písma svatého a jiné liturgické texty. Na Moravì, kam pøišli
v roce 863, mìli velký úspìch. Hlavním dùvodem byla
duchovnost svatých bratøí, osobní pøíklad køesanského ivota
a smýšlení a v neposlední øadì pouívání lidu srozumitelného
slovanského jazyka pøi bohoslubách. Vybrali té
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z moravského lidu vhodné kandidáty pro duchovenský stav
a vzdìlávali je, aby národ mìl co nejdøíve knìstvo z vlastní
krve. S nìkolika adepty knìství pak odešli do Øíma, kde byli
vysvìceni. Tam však svatý Konstantin tìce onemocnìl. Pøed
smrtí, vida nebezpeèí hrozící vykonanému dílu, prosil svatého
Metodìje, aby neopouštìl misijní práci na Moravì, ale aby
„dokonèil brázdu, kterou dosud spoleènì orali“. Zemøel dne
14. února 869.
Kdy se svatý Metodìj vrátil na Moravu, dovìdìl se, e
kníe Rostislav byl pøièinìním svého synovce Svatopluka
sesazen, zavleèen do ciziny a oslepen. Sám pak byl té
zajat a odsouzen do aláøe i se svými uèedníky. Ze
aláøe ho propustili a za dva roky, a to na pøímý
rozkaz papeského stolce. Poté pokraèoval na
Moravì s velkým úspìchem v práci. Poèet
slovanských duchovních rostl a lid zanechával
pohanských bludù. Pøistupoval ke køesanské
víøe ne z donucení, ale s láskou. Aby obhájil
svoje uèení, vydal se ještì jednou do Øíma a
do Istanbulu. Po návratu na Moravu se svatý
Meto d ì j c e le v ì n o v a l p ø e k la d u d o
slovanského jazyka onìch èástí Písma svatého,
které dosud pøeloeny nebyly. Neustal, a práce
byla hotova, nebo chtìl, aby slovanská církev
ještì pøed jeho smrtí byla vybavena vším, èeho bylo
zapotøebí. Naposledy se zúèastnil bohoslueb na
Kvìtnou nedìli, v dubnu r. 885. Tøi dny nato, 6. dubna 885
zesnul.
Svatí Cyril a Metodìj jsou povaováni za dobrodince
slovanských národù. Vdy získali široké lidové vrstvy láskou
pro køesanskou víru a mimoto uèinili slovanský jazyk jazykem
bohosluebným a spisovným. Díky nim mìl náš národ první ze
všech ostatních støedoevropských a západoevropských národù
svou národní literaturu.
- hp
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Hanušoviètí v Šumperské lize mládee
Drustvo mladých sportovních støelcù AVZO Hanušovice se také v letošním roce zúèastnilo tradièní „Šumperské ligy mládee“
ve støelbì, která se uskuteèòuje na sportovní støelnici v Šumperku-Temenici. Tato dlouhodobá soutì má 5 kol a letos probìhla v období od 26. dubna do 14. èervna v disciplínách vzduchová puška i vzduchová pistole a v kategoriích áci do 12ti a do 14ti let, dále dorost do 18 let a pro pistoláøe ještì junioøi do 20 let. Do celkového hodnocení se závodníkùm zapoèítavají tøi nejlepší výsledky
z jednotlivých kol, kterých se zúèastní.
Naše hanušovické drustvo obsadilo všechny vypsané disciplíny s výjimkou kategorie juniorù a mladí støelci podali dobrý výkon
na hranici svých nejlepších výsledkù. Dva naši støelci v prùbìhu soutìe splnili limit pro zisk III. výkonnostní tøídy výkonem: Daniel Schwarzer 271 bod a Anna Stratilová 264 body - ta se ji velmi pøibliuje limitu II. výkonnostní tøídy a v soutìi byla jako jediná
dívka v kategorii hodnocena spoleènì s chlapci. Blízko zisku III. výkonnostní tøídy jsou svým výkonem ještì Kristýna Köhlerová a
pistoláø Pavel Juhaòák.
Šumperská liga mládee mìla jako kadý rok velmi dobrou sportovní i spoleèenskou úroveò, bylo dosaeno kvalitních výsledkù
a soutìila zde øada závodníkù i z pomìrnì vzdálených míst. A jak se tedy umístili mladí støelci AVZO Hanušovice, uvedu od
nejmladší kategorie: Anna Stratilová 5. místo, Jaromír Cejpek 8. místo, František Sedlaèík se zúèastnil pouze dvou závodù, Kristýna
Köhlerová 4. místo, Daniel Schwarzer 6. místo, Pavel Juhaòák a Michal Vosáhlo - oba 3. místo a bronzová medaile, Tomáš Bank 4.
místo, Roman Köhler 5. místo, Ondøej Ceh 6. místo a Veronika Schwarzerová 7. místo.
Milí mladí støelci, skonèila jarní støelecká sezona a zaèínají prázdniny. Pøeji Vám všem, a si dva mìsíce svého zasloueného volna uijete v klidu, v pohodì a ve zdraví, a Vám dva mìsíce svítí sluníèko a všem, kdo odcházíte studovat na støední školy, také dobrý
start. Tìším se, a se opìt v záøí sejdeme a stále budeme mít DOBROU MUŠKU.
Petr Fiedler

Drustvo AVZO
Hanušovice,
které bojovalo
v 5. kole Šumperské
ligy mládee
Zleva:
trenér Petr Fiedler a mladí
støelci Jaromír Cejpek,
Michal Vosáhlo,
Pavel Juhaòák,
Kristýna Köhlerová,
Tomáš Bank,
Anna Stratilová,
Roman Köhler a
Daniel Schwarzer
foto: ing. Petr Matyáš

-fie

Dìkujeme
za pøíspìvky do sbírky
pouitého šatstva, která se
uskuteènila
12. 6. 2008 v KD.
Bylo vybráno a sesbíráno
pøes 200 krabic,
velký poèet brýlí
a dalších potøebných vìcí.
MO KDU-ÈSL Hanušovice
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Mistroství ÈR ve Fourcrossu = ADRENALIN
NA RAPOTÍNSKÉ STRÁNI
Ve dnech 5.-6. 7. 2008 se na Rapotínské stráni uskuteèní závody Èeského poháru a Mistroství ÈR ve
Fourcrossu. Co je to Fourcross? Bez nadsázky lze konstatovat, e se jedná o extrémní (chcete-li adrenalinový) závod horských kol, kdy ètyøi jezdci najednou bojují na speciální trati plné záludných pøekáek a skokù. Èasto dochází i ke kontaktu, take není nouze o dramatické okamiky. Obøí skoky, drsné
pády, loket na loket – tak lze asi nejsnadnìji charakterizovat nejen tento sport, ale také velkou zábavu
pro všechny zúèastnìné.
Nemalým lákadlem pro diváky bude po oba dny exhibice freestyle jezdcù, kteøí pøedvedou salta na
kolech a jiné neuvìøitelné triky. Dalším bodem programu je i volný závod pit-bikù, mini-motokros.
Poøadatelé zaruèují nevšední záitek, bohaté obèerstvení a na sobotu veèer pøipravují AFTERPARTY se skupinami TAINTED a SHOCKWAVE. Celý víkend se diváci mohou zapojit do slosování o
BMX kolo Mongoose a další ceny. Vstup na akci je zdarma. Za poøadatele srdeènì zve B4 TEAM.
Pøijïte povzbudit naše jezdce!!!

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.
Pro známého z Holandska hledám chalupu na pìkném místì v okolí Hanušovic.
Tel.: 602 762 770
Pro bývalou manelku koupím byt nebo malý RD v okolí Hanušovic.
Horší stav nevadí. Tel.: 737 947 215

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

Zhubnìte zdravì, bez diet a navdy. Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu.
Tel.: 776 085 308

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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Dìtský den v Hynèicích nad Moravou 31. 5. 2008
V sobotu 31. 5. 2008 se uskuteènil v Hynèicích nad Moravou
Dìtský den. Poèasí bylo pøímo ideální pro dìtské hraní a skotaèení. Na dìti èekala skákací trampolína, která byla celé odpoledne
v obleení dìtí. Dále byly pro dìti pøichystány rùzné hry a soutìe,
vèetnì drobné sladké odmìny za kadou absolvovanou soutì.
Velký úspìch mìlo i Kolo štìstí pro dìti, kde se hrálo o drobné
ceny.
Kadé dítì obdrelo pamìtní medaili, drobný dárek a párek
v rohlíku zdarma. Na rodièe, kteøí dìti doprovázeli, èekalo bohaté
obèerstvení a rovnì tombola. Dìtský den si pøišlo do Hynèic uít
asi 300 dìtí a rodièù pøedevším z Hanušovic a blízkého okolí.
Ke zdárnému prùbìhu akce napomohl výraznou mìrou i pøíspìvek Olomouckého kraje, díky nìmu bylo mono zakoupit
skákací trampolínu pro dìti.
Odpoledne pro dìti se vydaøilo, mimo jiné i díky kamarádùm a
známým, bez jejich pomoci by bylo dìtských atrakcí mnohem
ménì, a také díky pøispìní sponzorù, kterých bylo opravdu mnoho. Seznam sponzorù, kteøí naše dìtské odpoledne podpoøili, je
uveden níe. Poøadatelé tímto všem dìkují.
K2 HYNÈICE, o. s.

Seznam sponzorù:
MARWIN, v. o. s. Hynèice nad Mor., Bratøi Štefanovi
Brno, Pivovar HOLBA a.s. Hanušovice, Pivovar STEIGER, Sk., VOBUS v.o.s. Hanušovice, PROSKIL Branná,
Karkoš Dušan Hanušovice, Marešová Jana Hanušovice,
Marešová Alena Šumperk, Mazáková Jana Hanušovice,
Eltec klub Šumperk, Konyarik Radek Ruda nad Mor.,
OLPA a. s. Jindøichov, Masna Bín, MìÚ Hanušovice, Firma KOSTKA, Štefek + Schneider Kopøivná, NITKA Hanušovice, Jauernig Mojmír Hanušovice, Burian Tomáš
Hynèice, Brázda Pavel Hanušovice, Chylová–iška
Šumperk, manelé Novákovi Hanušovice, Hruška Holding, Petr Pátek Hanušovice, Voboøil Milan Hanušovice,
LIDO restaurace Hanušovice, QUELLE – Pavlekovi Hanušovice, Všetíèek Bohumil, Minarèíková Monika,
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Grichvalská Josefina Brno, SANSARA s. r. o. Šumperk,
Hauková Dana Hanušovice, Kamlar Martin Bohdíkov,
Bittner Karel Hradec Králové, Beer Jan ml. Hanušovice,
Manelé Adámkovi Šumperk, MAS Horní Pomoraví o. p.
s., Tihlaøíková Dagmar – kantýna Zetor, Kocián Milan
Šumperk, Hatoò Alois Hanušovice, Langer Robert Branná, Marcia kosmetika Šumperk, Šimèík František Branná, Urban Martin Hanušovice, Novák Marek Kunèice,
Zelenina Hatoò Hanušovice, Masna Hroch Malá Morava,
Thi Muoi Vu Hanušovice, Schwarz Radek Hanušovice,
Autoopravna Vaøák Habartice, Kosmetika Brázdová
Pavla Hanušovice, Šišma Miroslav Hanušovice, JUDr.
Malaníková Brno, Autokarosáøství Èikl, Papírnictví
Štefková, Potraviny Kohl.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Dùm kultury Hanušovice poøádá od 30. 6. do 18. 7. 2008

Jubilea

Výstavu kreseb
dìtí z Mateøské školy Hanušovice.
Výstava je umístìna ve vývìsních skøíòkách u pošty.

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

K významnému ivotnímu jubileu pøejeme hodnì zdraví a
štìstí našemu dlouholetému èlenu Boøivoji Zaèalovi.

Zdenka Smutná, Vlasta Kunertová, Václav Jílek, Anna Jandrtová,
Anna Jelekovacová, Boøivoj Zaèal,
Emil Dombai, Rudolf Schneider,
Anna Schneiderová, Radomír Rec,
Zdenìk Dobeš, Jan Berka, Anna
Hladilová, Jarmila Pagáèová, Oldøich Kostka, František Troják,
Otakar Damek, Marie Koelová, Jan
Ridoško, Hana Winterová.
Srdeènì blahopøejeme!

Svaz tìlesnì a zdravotnì postiených v Hanušovicích

Blahopøání
Dne 20. 5. 2008 oslavila své 85. narozeniny paní
ofie Lanèová.
Vše nejlepší pøeje Pavel, Hanka, Irena, Milan, vnuèky a pravnuci.

II. Klášterní hudební slavnosti Šumperk
Dovolujeme si Vás informovat o pøipravovaném 2. roèníku festivalu Klášterní hudební slavnosti Šumperk, který se bude konat od 7. do 13. èervence 2008 v Šumperku
v prostorách bývalého klášterního kostela.
Pro letošní roèník jsme pøipravili 4 koncerty s mezinárodním obsazením a neskrýváme, e náš festival má velké ambice stát se jedním z nejrenomovanìjších festivalù
klasické hudby v regionu v tomto období.
Zahajovací koncert v pondìlí 7. 7. 2008 nabídne veèer zasvìcený hudbì Antonia
Vivaldiho, jeho 330. výroèí narození si letos pøipomínáme. Èeský smyècový orchestr
Barocco sempre giovane s houslistkou Ivou Kramperovou zahrají skladbu Ètvero roèních dob.
Ve støedu 9. 7. 2008 vystoupí na koncertì vokální hudby maïarský soubor Banchieri Singers.
Varhanní hudba pøevánì období baroka nás bude provázet koncertem v pátek 11. 7. 2008, na kterém vystoupí polský varhaník Waclaw Golonka.
Závìreèný koncert v nedìli 13. 7. 2008 bude vìnován komornímu orchestru ze Slovenska, Komorný sólisti Bratislava pøivezou do Šumperku hudbu J. S. Bacha a dalších
autorù.
Vstupenky jsou v prodeji v Informaèním centru a v budovì radnice v Šumperku.
Hromadné objednávky pøijímáme v kanceláøi Agentury J+D.
Tìšíme se na setkání s Vámi.

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

Svaz tìlesnì a zdravotnì postiených
v Hanušovicích poøádá 2. 8. 2008
zájezd do Ronova pod Radhoštìm
na Jánošíkùv dukát.
Cena zájezdu pro èleny organizace
50 Kè ostatní 100 Kè.
Informace a závazné pøihlášky hlaste
paní Helenì Bérkové, Hlavní 140,
tel. 737 189 352 do 25. 7. 2008.

Roman Jankù, intendant a umìlecký øeditel festivalu

Vzpomínka
Dne 14. 7. 2008 vzpomeneme 10. výroèí úmrtí mého manela, tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pan Vlastimila Lanèi.
S láskou vzpomínají manelka, syn Pavel s Hankou, dcera Irena s Milanem, vnuèky a pravnuci.

Vzpomínáme

Vzpomínka

Dne 9. 7. 2008 si pøipomeneme
2. smutné výroèí,
kdy nás navdy opustil

Dne 13. 7. 2008 vzpomeneme nedoité
85. narozeniny

pan Jan Gronych.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Manelka a dìti s rodinami.
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pana Bohumila Mrázka.
Manelka Vlasta, synové Miloslav
a Bohumil a dcera Vlasta s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Po pìti letech se opìt podíváme do belgického Bruselu a spoleènì navštívíme místní symbol – èùrajícího chlapeèka.

Pùvodnì byla soška kamenná, poškodil ji ale zub èasu a tak
se radní na jaøe r. 1619 rozhodli poádat místního sochaøe Nedoma Duquesnoye, aby vytvoøil bronzovou repliku. Podaøilo se a

Praha má svoje Hradèany a Karlùv most, Paøí svoji Eiffelovku, New York Sochu svobody a Brusel zase „Manneken Pis -

tak od 13. srpna tého roku dodnes zde chlapeèek èùrá pitnou
vodu do kašny.
Manneken Pis je prý údajnì nejlépe oblékanou sochou na

malou sochu èùrajícího chlapeèka.
Pouze 61 cm vysoká soška zobrazující èùrajícího chlapeèka

svìtì. Má k dispozici 760 (!) bizarních obleèkù. Ten vùbec první

je jednou z nejvìtších turistických atrakcí mìsta a stojí kousek

mu daroval bavorský princ Maxmilián-Emanuel v kvìtnu r. 1698.

od centrálního námìstí. Odnepamìti se v tìchto místech na-

Dnes jsou nìkteré obleèky vystaveny v místním mìstském mu-

cházela kašna se sochou malého Juliána, ze které tekla pitná

zeu. Mùete zde uvidìt chlapeèka jako toreadora, v kostýmu El-

voda. Její existenci potvrzují u písemné zmínky z r. 1388. Le-

vise Preslyho a dokonce ve skafandru pro kosmonauty.

genda praví, e postavièka znázoròuje malého Gottfrieda III.,

Jaká by to byla celebrita, kdyby nepøitahovala únosce a aten-

kterého si jeho otec, brabantský vévoda, vzal jednoho dne roku

tátníky. Soška byla dvakrát ukradena cizími vojáky, bez dovolení

1142 s sebou na bojištì. Ve chvíli, kdy u armády stály proti

ji odvezli Anglièané a po nich i Francouzi. Vdy se však vrátila

sobì, tedy tìsnì pøed krvavou øeí se malý synek zvedl z bojo-

zanedlouho zpìt. V r. 1817 ji ukradl a vánì poškodil bývalý vì-

vého vozu a zaèal vykonávat svoji potøebu. Všichni se zaèali

zeò Antoine Lycas. Tento pomatený mu sošku posléze rozbil

smát, nervozita ze smrti byla pryè a bojovníci vyhráli jednu

na nìkolik kusù. Bruselský soud ho za to odsoudil k nuceným

z dùleitých bitev. Vítìzové pak z vdìènosti nechali zhotovit pro-

pracím na doivotí a ze sloených úlomkù byl potom vytvoøen

slulou sošku s ojedinìlým námìtem. Od té doby vìøí kadý rodi-

model pro figurku, která dodnes stojí v centru Bruselu.
-hp

lý Bruselan, e chlapeèek drí nad mìstem ochrannou ruku.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se opìt podíváme do Letohradu a navštívíme místní
Muzeum øemesel, jistì dobrý tip na prázdninový výlet.
Spoleèenské centrum Nový dvùr, kde se expozice muzea nachází, je umístìno ve 250 let staré budovì barokní sýpky. Bylo
otevøeno 18. kvìtna 2000, tedy v den, kdy celý svìt slaví Mezinárodní den muzeí. Muzeum zaloil a provozuje místní podnikatel Pavel Tacl a je povaováno za nejvìtší svého druhu v ÈR.
Pøi prohlídce vám nabízí více ne padesát ucelených expozic,
které podávají dokonalý obraz o øemeslech pøevánì z období
1850 a 1930. Na ploše 1 300 ètvereèních metrù se nachází øada
dílen øemeslníkù a ivnostníkù, v nádherných stylových prostorách je té stylová restaurace a sklepní vinárna.
V prvním patøe je umístìna unikátní, kompletnì vybavená
paramentáøská dílna, která existovala v nedalekém Jablonném
nad Orlicí. Svou dílnu zde mají koláøi, bednáøi, šindeláøi, truhláøi a další øemeslníci pracující se døevem. Kovodìlné øemeslníky zde zastupují kováøi, zámeèníci, klempíøi, kovotlaèitelé,
hodináøi a další. U øemesel obstarávající textil a odìv je zde expozice krejèího, koešníka i ševce. Najdeme zde i stará pracovištì klobouèníka, kamnáøe, kameníka a dokonce i fotografa.
Druhé patro zaèíná prohlídkou 100 let staré vesnické svìtnice. Dále se zde nachází veškeré náøadí a stroje, které pouíval
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rolník pøi obdìlávání svých polí. Nechybí zde ani expozice
mlynáøství s kompletním vybavením mlýna, vèetnì šestimetrového mlýnského kola. I pekaøi zde mají svoje kompletní vybavení, nechybí ani nìkolik pecí a je tu k vidìní i výuèní list
preclíkáøe z roku 1813.
Ve tøetím patøe jsou pøevánì zastoupeny profese prospìšné
celé spoleènosti – hasiè, èetník, eleznièáø, hospodský a další.
Zajímavá je prohlídka pravé staroèeské hospody, dìti zase zajímá pohled na starou školní tøídu.
I zde najdete nìkolik rarit. Prozradím pouze jednu, je tu k vidìní pohyblivý skanzen øemesel, kde se pohybuje 25 vyøezávaných øemeslníkù pøi práci.
V Galerii na Sýpce si mùete prohlédnout stálou výstavu
Fauna Èeské republiky, kde uvidíte 110 vycpaných zvíøat, ptákù a ryb v pøírodní scenérii s ozvuèením.
Roènì muzeum navštíví pøes 20 tisíc návštìvníkù. Vøele doporuèuji jeho návštìvu.
-hp

Kino Mír Hanušovice
Èervenec 2008

DOVOLENÁ od 4. 7. do 25. 7. 2008

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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