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

Váení spoluobèané!
Vstupujeme do roku 2007 a je tedy na místì informovat Vás o tom co nás v roce 2007
èeká.
K výrazné zmìnì dojde v systému sociálního zabezpeèení a stavebního øízení.
V obou tìchto oblastech budou platit nové zákony a èinnost našich odborù se výraznì
zmìní. V období pøechodného období bude nutná trpìlivost na obou stranách.
Veškeré Vaše dotazy, a to nejen v tìchto vyjmenovaných oblastech, Vám naši pracovníci rádi vysvìtlí a poskytnou potøebné informace.
Z vlastních finanèních prostøedkù dokonèíme úpravy školního høištì, kde je nezbytnì nutné ihned na jaøe provést oplocení celého areálu.
V mìsíci dubnu bude zahájena stavba kanalizace v lokalitì ul. Zahradní a Zábøeská,
kde jsme obdreli státní dotaci ve výši 50 % finanèních nákladù od Ministerstva
zemìdìlství. Touto akcí pomùeme závodu ZKL Hanušovice, a. s., kterému do konce
roku 2007 konèí souhlas na vypouštìní odpadních vod.
V souèasném období se zpracovává dokumentace na inenýrské sítì pro nové rodinné domky na ulici Jesenická, kde je nutno v nejbliším moném termínu vybudovat
elektrickou a vodovodní pøípojku vèetnì komunikace, aby stavebníci mohli v jarních
mìsících zahájit stavbu.
K výrazné zmìnì dojde ve vybíraní stoèného. Smlouvu s Pivovarem Holba a.s.
Hanušovice uzavírá pøímo Vodohospodáøská zaøízení a.s. Šumperk a veškerý výbìr zajistí Šumperská provozní vodohospodáøská spoleènost a.s., stejným zpùsobem jako ve
to v souèasném období u výbìru vodného. Tato zmìna vstoupí v platnost od 1.1.2007.
V mìsíci lednu 2007 provedete poslední platbu stoèného ve prospìch mìsta Hanušovice a to za 4.ètvrtletí roku 2006.
Nejpozdìji do konce 1. pololetí roku 2007 rozšíøíme poèet kontejnerù na tøídìný odpad, a to tak, abychom byli schopni zvýšit poèet míst, kde jsou kontejnery umístìny.
V oblasti tøídìného odpadu je nutno podìkovat všem, kteøí odpad ihned po rozmístìní
kontejnerù zaèali tøídit. Dosavadní výsledky jsou velmi dobré a my vìøíme tomu, e
v tomto dobrém trendu budeme pokraèovat.
Mìsto Hanušovice zahájí práce na novém územním plánu mìsta, který bychom rádi
do konce roku 2007 projednali se všemi zúèastnìnými stranami. Náklady za provedení
územního plánu mìsta a našich místních èástí se blíí 1 milionu Kè, i v této oblasti
hledáme monost získat finanèní dotaci.
Toto je výèet èinností, které by mìly být v roce 2007 realizovány. Vìøím, e se nám to
s Vaší pomocí podaøí. Za Vaši podporu dìkuji.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Podìkování místnímu oddìlení
Policie v Hanušovicích
Dne 23. 11. 2006 asi v 18.15 hod. jsem byl na veèerní procházce se psem. Pøistoupil ke mnì mladý cizí mu a pøi dotazu, kolik je hodin, mi z ruky vytrhl tašku
s penìenkou a všemi osobními doklady a dal se na útìk.
Po ohlášení krádee na místní sluebnì Policie díky jejímu profesionálnímu
pøístupu a rychlosti byl pachatel do 60 minut vypátrán a pøedveden na sluebnu,
kde byla u nìj penìenka a zmínìné doklady nalezeny a byly mi vráceny nazpìt.
Chci touto cestou podìkovat odd. Policie v Hanušovicích za úspìšný a rychlý
zásah a do její další práce jí pøeji mnoho úspìchù.
František Postulka
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Fejeton
„Moudrý“ øíkáme tomu, koho si
váíme. S chytrostí to nemá mnoho
spoleèného, stejnì jako s vychytralostí.
Jak to udìlat, abychom byli moudøí a
lidé si nás váili? Vysoká škola nás to
nenauèí, leda tak škola ivota, ta ano.
Ta vystudovat nejde, ta se musí proít.
Moudrý èlovìk toho pøespøíliš
nenamluví, spíše uvauje. Mnohdy ta
úvaha stojí dost èasu, nelze po nìm
chtít rozøešení hned. K tomu èasu je
zapotøebí ještì jedna vìc, tou je klid, ve
spìchu a pøekotném jednání více
pokazíme, ne udìláme. Èas a klid, to
je ono. Ani celá vláda zemì nemùe
stanovit závaná rozhodnutí bez
dostateèného èasu a klidu. Kadá, by
sebemenší práce vezme za své, bude-li
nám chybìt z uvedených podmínek
jedno nebo druhé. Pokud se nám
nedaøí, musíme s tím nìco udìlat. Bez
jistého klidu a potøebného èasu nelze
moudøe a bezpeènì kormidlovat ani
den všedního ivota, to máme
vyzkoušené.
Bezpeènou a klidnou plavbu celým
dalším rokem 2007.
-hl

Tøíkrálová sbírka
2007
Informace o konání
a prùbìhu sbírky na 5. stranì

Jste zváni na

4.mìstský ples
20. 1. 2007
Zaèátek ve 20.00 hod.
Více informací na poslední stranì
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
2. jednání – 20. 11. 2006
- schválila inventarizaèní komisi k provedení inventarizace
k 31. 12. 2006
- vzala na vìdomí oznámení pøedsedy rozpoètového výboru
PÈR PS
- vzala na vìdomí informaci o zahájení øízení o zrušení trvalého
pobytu pro p. Vladimíra Borovku, èp. 400
- schválila mandátní smlouvu - Kanalizace u ZKL, a. s.
- vzala na vìdomí vyhlášení cen vodného a stoèného pro r. 2007
- projednala vìc rekonstrukce vedení NN, VO - Hynèice nad Moravou
- uloila zveøejnit na úøední desce nabídku pronájmu volného
bytu v domì èp. 215
- schválila rekonstrukci sociálního zaøízení v budovì MìÚ
Hanušovice
- delegovala svého zástupce na výroèní schùzi ÈZS Hanušovice
- schválila pøíspìvek na høištì Na Holbì
- schválila finanèní podporu pro otevøení eleznièního pohranièního pøechodu Glucholazy
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- schválila pøechod prádelny pod HO s. r. o. k 1. 1. 2007
- schválila ádost SPV Hanušováèek o bezplatné vyuití DK
- jednala o údrbì veøejnì pøístupných sportoviš

3. jednání – 4. 12. 2006
- vzala na vìdomí rozpoètové zmìny r. 2006
- vzala na vìdomí, e pøipravený návrh rozpoètu pro r. 2007 je vyrovnaný
- projednala vìc zøízení veøejného sportovištì
- vzala na vìdomí informace vedení ZŠ a projednala èinnosti ZŠ
- schválila uzavøení mìstské knihovny v dobì mezi vánoèními
svátky
- schválila zmìnu pùjèovní doby v mìstské knihovnì
- doporuèila ZM ukonèit èlenství ve Sdruení obcí støední Moravy
- vzala na vìdomí slavnostní znovuotevøení pohranièního pøechodu Glucholazy
- vzala na vìdomí ádost o zøízení dìtského høištì
- vzala na vìdomí souhlas k prodeji garáí
- vzala na vìdomí nabídku setkání s Annou Hille
- schválila ádost o sníení ceny stoèného – Pekárna Hanušovice
- projednala ádost spoleèenství vlastníkù èp. 367 o odprodej
místnosti
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- schválila provedení stavby Signal Projekt, s. r. o. – Rekonstrukce zabezpeèovacího zaøízení ST Hanušovice na pozemcích ve
vlastnictví Mìsta Hanušovice
- schválila uzavøení nové mandátní smlouvy se ŠPVS, a. s. Šumperk
- vzala na vìdomí zasedání ZM – 18. 12. 2006 v 16.00 hodin

Pøednáška o alternativním zemìdìlství a biopotravinách
13. listopadu se na Základní škole v Hanušovicích uskuteènila
pøednáška o ekologickém zemìdìlství a biopotravinách, které se zúèastnili áci osmých a devátých tøíd. Pracovníci firem PRO-Bio Staré Mìsto a
Marwin Hynèice pøedstavili našim ákùm alternativní zpùsoby
zemìdìlské výroby, které jsou zamìøeny nejen na produkci nezávadných
potravin, ale v neposlední øadì se významnì podílejí i na údrbì krajiny.
Souèástí pøednášky byla i ochutnávka výrobkù spoleènosti PRO-Bio.
Mnozí áci tak mìli monost moná poprvé ochutnat tzv. biopotraviny a
s pøekvapením zjistit, e se nejedná pouze o „zrní“, jak jsou tyto výrobky
bohuel stále vnímány širokou veøejností, ale e to jsou velmi chutné
výrobky. Aby mohli ochutnat biopotraviny všichni áci školy, vìnovala
spoleènost PRO-Bio do školní jídelny smìs na výrobu jáhlového koláèe,
který paní kuchaøky upekly pro celou školu na další den k obìdu.
ZŠ Hanušovice
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Volba povolání
,,Povolání je páteøí ivota.“
Friedrich Nietzsche

Informaèní a poradenské støedisko úøadu práce
Šumperk pro volbu a zmìnu povolání
Pøijímací øízení na støední školy je urèitým startem na
celoivotní profesní dráze èlovìka. Volba støedoškolského
vzdìlávání ji udává základní smìr této dráhy.
Proto by se kadý pøed tím, ne podá pøihlášku na støední školu, mìl zamyslet, jaký druh práce by ve svém budoucím povolání chtìl vykonávat, co by naopak urèitì dìlat nechtìl, pro jakou
práci má pøedpoklady, pro jakou naopak nikoliv, èeho by ve své
budoucí práci chtìl dosáhnout, co je pro nìj v ivotì dùleité.
Pøi vašem rozhodování vám nabízí pomocnou ruku úøad práce, pøedevším jeho Informaèní a poradenské støedisko pro
volbu a zmìnu povolání (IPS), které je zamìøeno speciálnì na
volbu povolání, a to pøedevším pro mláde. Jeho cílem je
umonit klientùm, zejména ákùm základních a støedních škol,
vyuívat samostatnì maximum informací, které potøebují pøi
rozhodování týkajícím se volby povolání (IPS).
V IPS jsou k dispozici rùzné tištìné materiály, poèítaèové
programy a videoklipy profesí. Souèasnì je pøítomen i odborný
poradce pro volbu povolání, take klient má monost kombinovat samoobsluné vyuívání informací s vyuitím poradenských slueb.
V informaèních a poradenských støediscích probíhají také
akce skupinového poradenství pro áky základních a støedních
škol.

Informaèní zdroje o povoláních a o svìtì práce
Charakteristiky povolání
Podrobné popisy s jednotnou strukturou (pracovní èinnosti,
pracovní prostøedky, negativní vlivy pracovního prostøedí,
neádoucí zdravotní poruchy, ádoucí vlastnosti a schopnosti,
potøebné vzdìlání, monosti dalšího vzdìlávání, monosti dalšího vzdìlávání, pøíbuzná povolání).
Letáky o povoláních
Struènìjší popisy kadého povolání, s moností okopírování
a odnesení domù.
Videoklipy o povoláních
10 a 12minutové filmy pøímo z pracovního prostøedí se
slovním doprovodem, informující o poadavcích na výkon povolání.
Zájmové oblasti volby povolání
Popisy padesáti oblastí povolání, èlenìné podle pracovištì a
charakteru práce.
Prùvodce svìtem povolání - www.gwo.cz
Obsahuje rùzné postupy pøi volbì povolání tak, aby si klient
mohl vybrat ten postup, který mu vyhovuje. U jednotlivých povolání jsou struèné popisy a fotografie hlavních èinností, také
nahrávky pracovních dialogù a odkazy na pøíbuzná povolání.
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Integrovaný systém typových pozic (ISTP) (www.istp.cz)
Obsahuje tzv. kartotéku typových pozic s velmi podrobnými
informacemi o jednotlivých povoláních vèetnì kvalifikaèních,
osobnostních a zdravotních poadavkù. Aplikace JOBTIP
(www.job-tip.cz) umoòuje uivateli vyplnit údaje o svém
vzdìlání, praxi, dovednostech a dalších faktorech a na základì
toho mu doporuèuje vhodné pracovní pozice.
Diagnostické testy
Jedná se o testy a dotazníky, které diagnostikují oblasti zájmù
a pøedpokladù klienta a nasmìrují ho na vhodnou oblast povolání.

Informaèní zdroje o vzdìlávacích monostech
Støední a vyšší odborné školy
Atlas školství (www.atlasskolstvi.cz)
Soubor tištìných publikací èlenìných podle jednotlivých
krajù s podrobnými informacemi o vzdìlávací nabídce støedních
a vyšších odborných škol.
Modul volba povolání systému OK práce
Na úøadech práce je provozován systém OK práce, který
zpracovává informace pro všechny oblasti èinností úøadù práce.
Modul volba povolání obsahuje podrobné informace o nabídce
jednotlivých škol.

Skupinové poradenství a další skupinové akce
Skupinové poradenství
Seznamuje s nabídkou slueb IPS, s nabídkou informaèních
materiálù a médií a s monostmi jejich vyuívání pøi rozhodování o volbì nebo zmìnì povolání a pøi výbìru nevzdìlávací nabídky. Klienti tu získávají nejen rady a informace, ale spoleènì
jsou vedeni k pøemýšlení o své profesní orientaci, o tom, co je
pro jejich volbu dùleité, jak mají jednotlivé informace hodnotit
a jak se podle nich rozhodovat.
Skupinové programy
Pro áky základních škol k první volbì povolání a k celkové
profesní orientaci. Pro budoucí absolventy støedních škol k problematice hledání a získávání zamìstnání nebo k celkové orientaci na trhu práce.
Výstavy
Prezentaèní výstavy vzdìlávacích nabídek všech typù støedních a vyšších odborných škol pøíslušného programu.
Nauèné a instruktání videoklipy
Seznamují klienty s èinnostmi úøadu práce, nástroji aktivní politiky zamìstnanosti, poradenskými slubami a s nabídkou IPS.
Názornì vysvìtlují význam rekvalifikací, seznamují s trhem
práce, radí, jak se ucházet o zamìstnání nebo jak se pøipravit na
pøijímací pohovor.
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì
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Mikulášská besídka Mateøské školy
v Hanušovicích - podìkování
Dne 6. 12. 2006 se uskuteènila v Domì kultury v Hanušovicích Mikulášská besídka MŠ Hanušovice za úèasti rodièù a
veøejnosti.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na úspìšném uskuteènìní této akce, a to jak našim úèinkujícím dìtem, tak ákyním ze ZŠ - Anetì Hetmánkové,
Simonì Hnátkové a Darinì Záhorové, které vyplnily pøestávky mezi vystoupeními Maoretek, Country tancù, odd.
Brouèkù a odd. Mraveneèkù vlastním pohybovým vystoupením. Podìkování patøí také p. Škorikovi, p. Juráskovi a sleènì
Schwarzerové za zpøíjemnìní Mikulášské besídky v kostýmech èerta, Mikuláše a andìla a Velkoprodejnì Šerák, která
jako sponzor vìnovala balíèky našim dìtem.
Ještì jednou dìkujeme.
Ludmila Nikolovová, uèitelka MŠ
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Vánoèní dílna
Dne 13. 12. 2006 se konala
v budovì ZŠ Hanušovice
vánoèní dílna, které se zúèastnilo
kolem 40 ákù naší školy.
Nìkteré menší dìti doprovodily
maminky a babièky. S radostí si
dìti vyrobily krásné vánoèní
svícny, pøáníèka a vánoèní
dáreèky v pøíjemném prostøedí
podbarveném vánoèními
koledami. Dìkujeme ákyním
8. a 9. tøídy za pomoc.
Petra Podvolecká a Jana Winklerová, organizátorky dílny
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Skauti se promìní
v “servistým”
Heslo starších skautù zvaných roveøi “Slouím” mají jistì na pamìti
všichni èlenové výpravy Olomouckého kraje na nadcházející jamboree, svìtové skautské setkání v Anglii, kteøí zde budou pracovat v rámci “mezinárodního servistýmu”.
Olomouckou výpravu tvoøí necelá tøicítka mladších úèastníkù do
osmnácti let a desítka budoucích “servistýmákù”, tedy lidí, kteøí se na
jamboree budou starat o hladký chod akce, od zajištìní jídla a úklidu a
po pøípravu programu. Ti si v minulých týdnech vybírali, jakou konkrétní práci budou na setkání dìlat. Na výbìr mìli z nìkolika okruhù,
z nich si mìli zvolit pìt èinností. Nejvìtší zájem mezi èleny výpravy
byl o práci fotografa.
“Moc mì baví fotit, nemùu si tedy nechat uniknout nejvìtší setkání
v dìjinách skautingu, chtìl bych pøivézt co nejvíce fotek,” øíká Ondrej
Rychtárik z Prostìjova. “Vìøím, e i prostøednictvím mých snímkù budou moct ti, kdo na jamboree nebudou, alespoò èásteènì poznat tu neopakovatelnou atmosféru. Tøeba se podaøí zorganizovat i nìjakou
putovní výstavku, a tak pøispìt k propagaci skautingu.”
Mezi další èinnosti, které si èlenové výpravy volili, patøí napøíklad
organizaèní zajištìní provozu jednotlivých táboøiš, práce v oblasti komunikace s veøejností nebo poèítaèových technologií.

A odmìna za témìø dva týdny naplnìné celodenní prací? “Jedinou,
ale zcela dostateènou odmìnou pro nás bude dobrý pocit z toho, e
mùeme být pøi tom a pøispìt k tomu, aby se všech 40 000 úèastníkù cítilo na jamboree co nejlépe,” øíká Ondrej Rychtárik. (–peb–)
Kadá velká akce potøebuje øadu lidí, kteøí ji zajistí po organizaèní
stránce. Snímek ze setkání støedoevropských skautù Orbis 2006.
Foto Pavel Šarbort. Ü

Tøíkrálová sbírka 2007
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i
v zahranièí a podpora charitního díla.
Stejnì jako na jiných místech naší republiky poøádá i Charita Šumperk v našem regionu veøejnou
Tøíkrálovou sbírku, která probìhne ve dnech kolem 6.
ledna.
V dobì slavnosti Zjevení Pánì (tradiènì Tøi králù)
budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v
celé Èeské republice skupinky tøí králù (dìti a vedoucí
skupinky s obèanským prùkazem a viditelným prùkazem Tøíkrálové sbírky) a budou vybírat do kasièek pøíspìvky od obèanù. Pokladnièky budou za pøítomnosti
pracovníkù mìstských èi obecních úøadù zapeèetìny a
po skonèení sbírky budou peníze oficiálnì pøepoèítány. Druhou alternativou jsou sloenky, které budou
distribuovány v období po Novém roce.
Jak sbírka probìhne v Hanušovicích?
Od 3. ledna 2006 budou chodit po domácnostech v Hanušovicích tøíkráloví koledníci s pokladnièkami na pøíspìvky (pokladnièky budou zapeèetìny
na MìÚ Hanušovice), a jak je ji tradicí, ve ètvrtek 4.
ledna 2007 se uskuteèní Tøíkrálový prùvod. Prùvod
vyjde ve 13.30 hod. od benzinové pumpy, pùjde po
Hlavní ulici a k bývalé cukrárnì, kde odboèí doprava
kolem kaple smìrem k nádraí ÈD Hanušovice. Pak zaboèí doleva po ulici Nádraní a po Hlavní ulici pùjde
Tøíkrálový prùvod na parkovištì pøed DK, kde bude zakonèen.
V prùvodu budou neseny pokladnièky, do kterých
budete mít monost po celou dobu prùvodu pøispìt. Vybraná èástka se bude pøepoèítávat na mìstském úøadì.
Za organizátory,
František Felner

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2007

www.hanusovice.info

5

Letos jsme zaili nejteplejší podzim
O teplotách letošního podzimu mùeme bez nadsázky øíct, e se
vyskytnou jednou za sto a více let.
Poslední “babí léto” v naší republice se vyskytuje kolem 30. listopadu. Svatoondøejská pranostika k tomuto dni se vyplnila ponìkud jinak. Velmi teplé období panovalo po celou poslední dekádu mìsíce
listopadu. Rovnì tomu tak bylo v první dekádì prosincové. Teploty
na konci listopadu ošálily i pøírodu. Na mnohých místech rozkvetly
kvìtiny, jako by se probudily ze zimního spánku. Jak si tento jev vysvìtlíme? Konec léta a poèátek podzimu byl velmi suchý a na toto sucho reagovala i pøíroda. Kdy pøišly deštì, na mnohých místech
rozkvetly kvìtiny, jako kdy se pøíroda probouzí ze zimního spánku.
Na nìkterých místech v republice se vyskytly i houby.
Tepelná inverze
Inverze byla doprovodním jevem na konci listopadu. Ve vìtší nadmoøské výšce bylo teplejší a jasnìjší poèasí.
Teplotní rekordy
V sobotu 25. listopadu na jihu Nìmecka namìøili meteorologové
teplotu 21,9 stupòù Celsia, co byla nejvyšší teplota, jaká kdy v Nìmecku byla namìøena po 20. listopadu.
Na našem území došlo k pøekonání teplotního rekordu ji na konci
øíjna, a to 27., kdy byl pøekonán rekord z roku 1941 o 0,8 oC a teploty
dosáhly 20,6°C.
A tak byl závìr letošního podzimu, který mívá ji charakter pøicházející zimy, nezvykle teplý.
Podzim nás tedy dosud hýèkal, pokud šlo o poèasí, ale co nám asi
pøinese pøicházející zima?
-jk

Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas, pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice
èinnost za listopad 2006
I v listopadu pokraèovaly práce na nové klubovnì. Firma Stolaøství Svoboda vyrobila a nainstalovala døevìnou
okenici na klubové okno. Dále poloila na betonovou
podlahu døevotøísku a linoleum. Kominický mistr p. Berlínský zajistil nerezovou trubku pro spojení kamen s komínem venku. Spoleènì s p. faráøem jsem kolem komína
vybudoval pøístøešek s uzamykatelnými dveømi.
V rámci zábavného programu si dìti zahrály naši ji
tradièní podzimní veèerní hru Hlehes, která byla pøístupná i neèlenùm klubu. Veøejnost naši nabídku ji tradiènì
nevyuila. Snad ji odradil slabý déš - nás však ne. A
druhá èást hry kvùli nepøízni poèasí probìhla v klubovnì.
Nicménì to byl zajímavý a nevšední záitek.
Na poèátku listopadu vyšlo další èíslo klubového èasopisu Pramínek.
Bìhem mìsíce si dìti zahrály i další pohybové hry (na
jeibabu, pøenášení vrškù, na lovce a jeleny atd.). Koncem listopadu pak zapoèal nácvik vázání šesti základních
uzlù.
Z technických dùvodù jsme èinnost bodovì nevyhodnocovali.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. faráøi, øediteli
školy p. Strakovi, p. Svobodovi, p. Berlínskému.
Vedoucí klubu M. Pecho

Mikulášská dráha
Na naší škole se pomalu stává tradicí, e áky I. stupnì èeká u
pøíleitosti svátku sv. Mikuláše sportovní akce a názvem „Mikulášská
dráha“. Také letos si dìti z prvních a pátých tøíd mohly vyzkoušet
svou dovednost a zruènost. Èekalo je ji tradiènì 10 disciplín, které zahrnovaly široké spektrum pohybových dovedností, od ovládání míèù
rùzných druhù a velikostí, pøes pøesnost a zruènost pøi rùzných hodech, a po dovednosti jako udìlat kotrmelec nebo vyšplhat po tyèi.
Letos to na stanovištích pøi plnìní jednotlivých úkolù nemìly vùbec
jednoduché, protoe kromì Mikuláše se na nì pøišel podívat i jeho spoleèník z pekla a ten dìti poøád pokoušel, kazil jim jejich snaení,
zkrátka dìlal samé èertoviny. Pokud se pøesto dìtem podaøilo úspìšnì
absolvovat aspoò šest disciplín, mohly se pokusit o zdolání „Mikulášské pøekákové dráhy“. Tento úkol ale také nebyl jednoduchý,
nebo na nì èekaly pøekáky, které provìøily jejich koordinaci a rovnováhu. Takøka všem dìtem se ale podaøilo dráhu pokoøit a na konci je
èekal Mikuláš, od kterého dìti dostávaly sladkou odmìnu. Tentokrát
ovšem byl trochu nároènìjší ne v pøedchozích letech a dìti mu musely po absolvování všech pøedchozích „tìlesných útrap“ zarecitovat ještì básnièku,
pøièem ètvráci a pááci dokonce v angliètinì. Všichni áci si ale nakonec na
nìjakou vzpomnìli a mohli se tak
do tøíd rozejít nejen se sladkou
odmìnou v puse, ale i s pocitem,
e tuto sladkost si opravdu zaslouili vlastní pílí a dovednostmi.
Na závìr bych chtìl moc
podìkovat dívkám a chlapcùm,
kteøí nám pomohli pøi organizování této akce.
-pj
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Støelecká Velká cena Hanušovic

Kynologický klub Hanušovice

V sobotu 2. prosince 2006 se uskuteènil další roèník Velké ceny Hanušovic ve støelbì ze vzduchových zbraní pro mladší i starší áky a dorost.
Pøestoe k soutìi byly pozvány všechny støelecké organizace, které se
Velké ceny zúèastòovaly v minulosti, k našemu zklamání byl letošní roèník poètem startujících nejslabší ve své historii. O to více nás jako poøadatele potìšilo, e k nám poprvé zavítali mladí závodníci Støeleckého
klubu Doudleby nad Orlicí, s jejich organizací se rýsuje dobrá spolupráce pro budoucnost. Letošní roèník Velké ceny Hanušovic jako hlavní rozhodèí øídil pan František Kováè z Karviné, který je pøedsedou
Republikové rady støelectví AVZO. Jako zástupce Mìstského úøadu Hanušovice Velkou cenu tradiènì zahájil pan František Felner.
A koneènì - jak ve výsledcích soutì dopadla?

Pf 2007
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

Kategorie vzduchová puška
dívky do 12 let:
1. místo - Nikola Mazurová, Doudleby nad Orlicí
chlapci do 12 let:
1. místo - Martin Mazura, Doudleby nad Orlicí
dívky do 14 let:
1. místo - Eva Junková, Hanušovice,
2. místo - Veronika Schwarzerová, Hanušovice
chlapci do 14 let:
1. místo - Ondøej Majvelder, Neplachovice,
2. místo - Roman Köhler,
3. místo - Pavel Juhaòák,
4. místo - Michal Vosáhlo,
5. místo - David Ján, všichni Hanušovice
chlapci do 16 let:
1. místo - Patrik Keprt, Šumperk-Temenice
Kategorie vzduchová pistole
dívky do 16 let
1. místo - Veronika Vintrlíková, Šumperk-Temenice
-fie

Pøijmeme nováèky, chlapce i dìvèata...
Váení rodièe, ahoj, kamaráde, kamarádko!
Jmenuji se Miloslav Pecho a jsem vedoucím klubu mládee Salix-SK Hanušovice. Naši èinnost zastøešuje dìtská organizace s celostátní pùsobností DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi. Neplete si nás prosím s Hnutím
Duha a jinými Duhami, kterých je v ÈR asi 20 druhù.
V našem klubu hrajme rùzné hry, lovíme foglarovské bobøíky a plníme odborné zkoušky pøimìøené vìku dìtí (pochodové
znaèky, uzly, morseovku, základy táboøení a další dovednosti).
Konáme pùldenní a jednodenní výpravy. S dìtmi od 8 let jezdíme té na víkendové srazy s jinými oddíly a o prázdninách dle
moností na letní tábory. Dìti jsou podle vìku a poètu rozdìleny do druin. Èlenský pøíspìvek na kalendáøní rok 2006 èiní
250,- Kè na èlena. Pravidelné schùzky v týdnu se konají v úterý od 15.00 do 17.30 hod. Srazy na schùzky se konají na Dukelské ulici è. 112, u garáí u Domu sv. Josefa v Hanušovicích. Aktuální zmìny se doètete v naší klubové vitrínce u Ès. spoøitelny v Hanušovicích. Na schùzku si prosím vezmìte pøezùvky, psací potøeby a poznámkový blok, prùkazku zdravotní
pojišovny, pláštìnku.
Rodièe a jejich dìti srdeènì zve vedoucí klubu M. Pecho.
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Výsledky sportovních akcí, které poøádal SPV Hanušováèek a SK Hanušovice
v mìsících listopadu a prosinci 2006
Volejbalové debly 25.-26. 11. 2006:
Vítìzové v jednotlivých kategoriích
mixy - Kubíèek, Kubíèková (Šumperk)
mui - Podvolecký, Vitásek (Hanušovice, Zábøeh)
eny - Holcová, Andrýsková (Hranice na Moravì)

Turnaj muù ve stolním tenisu 26. 11. 2006
Fišer Radek
Kufl Antonín
Trávníèek Milan

Turnaj ákù ve florbalu 16.12.2006:
1. Taka Šmoula tým, 5 bodù, skóre 21:3
2. Cipísci, 5 bodù, 12:1
3. Drtièi, 2 body, 9:12
4. Pinïové, 0 bodù, 0:26
Nejlepším brankáøem byl s jedním obdreným gólem Ján
Martin z drustva Cipískù.

Nejlepším støelcem turnaje ákù byl Lukáš Kuèera (8 gólù).

Turnaj dorostencù a muù ve florbalu
16. 12. 2006:
Dlouhomilov, 8 bodù, skóre 17:6
Hanušovice, 7 bodù, 13:10
Bohdíkov, 4 body, 6:5
Ruda A, 4 body, 9:11
Ruda B, 4 body, 8:14
Postøelmùvek, 3 body, 6:13
Nejlepší støelec:
Martin Bezdìèka, Ruda nad Moravou A – 7 branek
Nejlepší brankáø:
Kamil Mátych, Bohdíkov – 5 branek
Drustva byla sloena z hráèù dorosteneckého vìku,
pouze za Hanušovice a Bohdíkov nastoupili také mui.
-pod

27. a 28. ledna 2007
turnaj ákù, dorostencù a muù ve florbalu
turnaj dorostencù a muù v halové kopané
závod v bìhu na lyích pøedškolních dìtí a actva
Informace a pøihlášky na tel. 732 264 952 a mailu
pavel.podvolecky@seznam.cz
www.hanusovice.info

Kino Mír - Hanušovice

SOUKROMOU INZERCI

Leden 2007

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.

5. 1. Asterix a vikingové
12. 1. Grandhotel
19. 1. Casino royale
26. 1. Ro©k podvraákù

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Zahrádkáøi schùzovali
V sobotu 15. listopadu se v Domì kultury v Hanušovicích sešli opìt po roce èlenové místní organizace Zahrádkáøského svazu
Hanušovice na slavnostní výroèní èlenské schùzi.
V úvodu pøivítal všechny pøítomné èleny, rodinné pøíslušníky a jejich známé pøedseda ZS pan Ernest Rajnoha. Pøivítal i hosty,
zástupce nadøízeného orgánu ZS ze Šumperku a novì zvoleného prvního místostarostu mìsta, pana Štefana Faturu.
V pøednesené zprávì o èinnosti organizace za uplynulý rok pøedseda zhodnotil angaovanost èlenù na akcích, na kterých se zahrádkáøi podíleli. Jako kadoroènì kritizoval “práci” nìkterých èlenù na jejich zahrádkách, kteøí vìtšinì jejich dobrou práci kazí. V
porovnání s pøedchozími roky se stav mírnì zlepšil, ale je stále co zlepšovat. Apeloval na dodrování stanov organizace, kde je jasnì uvedeno, jak se má èlen ke svojí zahradì chovat, jaká má práva a hlavnì povinnosti. Uvedl, e výbor ZS musel dokonce v r. 2006
pøistoupit i k takovému øešení, e zaslal jednomu èlenu doporuèený dopis s výstrahou a termínem, dokdy musí závané nedostatky
na své zahradì odstranit. Zahrádkáøi si té schválili plán práce na rok 2007. Kromì pravidelných akcí, jako je Dìtský den, výroèní
schùze a hlavnì aktivní práce na všech tøech osadách, si naplánovali ještì jednu akci.
pokraèování na 9. stranì
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Jubilea
V mìsíci lednu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
90 let paní Amálie Langerová,
85 let paní Drahoslava Jankù a
Boena Leckelová,
75 let paní Marie Štìpánková,
70 let pan Vladimír Blaha,
65 let paní Jana Doláková,
60 let paní Jitka Czastková a
Helena Divišová a pánové
František Pøibyl, Vladislav Vrzal a
Oldøich BrUkner,
50 let pánové Petr Smejkal a
František Polášek.
Blahopøejeme!

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

V mìsíci listopadu 2006
se narodili:
Natálie Honišová, Lukáš Dunka
a Tadeáš Nasswetter
zemøeli:
paní Jiøina Paternová, pan Josef Stanzel
a pan Jan Kováè

Vzpomínka
Dne 18. ledna 2007 vzpomeneme
13. výroèí, kdy nás opustila naše
milovaná maminka,
babièka a prababièka,
paní Aurelie Kozáková
z Hanušovic.

Zahrádkáøi schùzovali - dokonèení ze 7. strany
Koncem dubna by chtìli na zahrádkáøské kolonii Na Nádraím opìt uspoøádat “Pálení èarodìjnic”, s hudbou a obèerstvením pro své èleny a jejich známé. Na èerven si
té naplánovali dvoudenní zájezd na jih Moravy, kde by chtìli navštívit hrad Buchlov,
Velehrad, propast Macochu a vinný sklípek v Èejkovicích.
O hospodaøení s finanèními prostøedky èleny seznámila pokladní paní Berlínská,
revizní zprávu pøednesl zástupce revizní komise.
Jednohlasnì byli do ZS pøijati 4 noví èlenové a výbor ZS byl doplnìn o 2 nové èleny.
V souèasné dobì je v hanušovické organizaci evidováno 147 èlenù (o 3 ménì ne loni),
z tohoto poètu je 32 pøídomkáøù s vlastními zahradami.
Jako kadý rok probìhlo na schùzi pøedání vìcných darù k ivotním výroèím zaslouilým èlenùm. Letos je obdreli paní Františka Václavková, paní Dagmar Horáèková a pan Miroslav Souèek.
V závìreèné diskusi vystoupil pan Myslín, jen náš okres zastupuje v Republikové
radì ZS Èeské republiky. V úvodu pochválil práci celé hanušovické organizace, je je
v okrese hodnocena velmi dobøe. Poté pøednesl krátký referát o èinnosti Republikové
rady a struènì se zmínil i o významném výroèí - ZS v naší republice toti slaví 50 let od
svého zaloení. V diskusi vystoupil i pan Fatura, jen je té èlenem místní organizace.
Pozdravil všechny pøítomné a pøednesl stanovisko mìsta, ve kterém slíbil podporu zahrádkáøské èinnosti ve mìstì. V závìru diskuse pøednesl pøítomným místopøedseda
ZS informaci týkající se zmìn ve Stanovách ZS, hlavnì v oblasti práv a povinností
kadého èlena ve vztahu k
ivotnímu prostøedí.
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 pan Weiser.
Za poøadatele, -hp

Podìkování

Dìkujeme panu starostovi Petru Malcharczikovi za pøání k Vánovùm a do nového
roku. Za sociální komisi popøála obyvatelùm DPS paní Ludmila Cikrytová. Vánoèní
atmosféru navodil recitaèní krouek ákù ZŠ Hanušovice pod vedením p. uèitelky Vladimíry ídkové a pìvecký krouek p. uèitele Františka Felnera.
Za krásný záitek dìkují obyvatelé DPS Hanušovice

Vzpomínka

Èas plyne, jak tiché øeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 23.ledna 2007 uplyne 6. smutné výroèí úmrtínašeho tatínka a
dìdeèka, pana LADISLAVA PAVELKY,
øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku všem,kteøí mìli tatínka rádi.
Dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínáme
Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobì zùstala nám.
Vzpomínka krásná a milá,
vdy Ty jsi, maminko, jen pro nás ila.
10. ledna vzpomínáme 9. výroèí úmrtí
paní Antonie Malinové,
maminky a babièky. S láskou vzpomínají dcera a synové
s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
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Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nezapomene.
Dne 16. ledna 2007 vzpomeneme 5. smutné
výroèí, kdy nás navdy opustila naše
milovaná maminka, babièka, prababièka a teta,
paní Zdenka Vinklerová.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene dcera Jana s Mirkem.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme na Slovensko a projdeme se místy, kde se natáèela pohádka Šílenì smutná princezna. Tìm, kdo
ji zapomnìli, pøipomenu, e to bylo na zámku Bojnice.
Bojnice leí nedaleko mìsta Prievidza a patøí k tìm nejkrásnìjším a
nejnavštìvovanìjším v zemi. První
zmínka o místu pochází z r. 1113,
kdy zde byla tvrz, postupnì zde byl
vybudován kamenný hrad velmoe
Matúše Èáka Trenèianského a pozdìjšího majitele Matyáše Korvína.
Hrad poté Thurzovci pøestavìli v 16.
století na pohodlené renesanší sídlo. Nynìjší podoba pochází z doby
po rekonstrukci, která probìhla v letech 1889-1910, kdy hrad vlastnil
Ján František Pálffy. Pøestavba byla
provádìna podle vzoru francouzských zámkù z údolí øeky Loiry. Dokonèení pøestavby se však majitel
nedoèkal, zemøel v r. 1908 ve Vídni.
K nejvìtším atrakcím bojnického
zámku patøí známý gotický oltáø.
Jedná se o impozantní dílo florentského mistra Narda di Cione ze 14.
století, øadící se k vrcholu období pozdní gotiky v Evropì. Oltáø
se nìkolik desetiletí nacházel v Èechách, zpìt na Slovensko byl
vrácen a v roce 1996 po dlouhých dohadech výmìnou za vzác-

né gotické malby ze sbírek Slovenské národní galerie. Nejkrásnìjší místností zámku je Zlatý sál. Svùj název dostal podle stropu vyøezávaného z borovicového døeva, pozlaceného
plátkovým zlatem. Stìny zdobí
obrazy Václava Broíka z 19. století a konají se zde svatby a bankety. Krásný je i Modrý salon s
kazetovým stropem a modrou nástìnnou malbou nebo Orientální
sál, který býval pracovnou Jána
Pálffyho. Ten èasto navštìvoval
Orient a vozil si na své sídlo vzácné pøedmìty a relikvie. Dovezl si i
zrcadlo, kte kterému se váe legenda o mladistvém vzhledu:
“Kdo se na sebe do zrcadla usmìje, do rána omládne.”
Souèástí prohlídky zámku je i
návštìva travertinové jeskynì,
která je 6 m vysoká a má prùmìr
22 m. Obyvatelé hradu ji pouívali
jako úkryt a zásobárnu vody.
Pøi prohlídce se od prùvodcù
také dozvíte, e zde v noci bloudí
bílá a èerná paní. Nemají se prý
moc v lásce, a tak se jedna druhé vyhýbá. Bílá prý prochází zdmi
a èernou údajnì ji z dálky poznáte podle hluèného cinkotu zámeckých klíèù.
-hp

Toulky po okolí

Šumperský Mariánský sloup tvoøí stupòovité podnoí, v
jeho dolní èásti je vytvoøena jeskynì (grotta) s leící sochou
sv. Rozálie. Na horní èást podnoí je osazen hladký sloup s vrcholovou sochou Panny Marie Neposkvnìného poèetí.
Na ètyøech rozích dolní øímsy stojí skulptury svìtcù. Na horní èásti podnoí sochy sv. Josefa, sv. Petra, papee Øehoøe XII.
a sv. Jana Nepomuckého. Na malostrádì stojí sochy: sv. Šebestián, sv. Roch, sv. František Xaverský a sv. Bruno.
Zub èasu zanechával své stopy i na Mariánském sloupu.
Drobné opravy byly provádìny ji v 18. a 19. století. Ve 20. století byla vìtší opravy provedeny v letech 1911 a 1931, poslední
vìtší oprava sousoší probìhla v roce 1958. Restaurování sousoší, které probìhlo v letech 1994-1996, však nemá v jeho dosavadní historii obdobu. V tomto pøípadì bylo k opravì
pøistoupeno hlavnì poté, kdy byly zjištìny váné statické poruchy, zpùsobené pøedevším trhlinami na dvou èástech døíku.
12. èervence 1994 byla po 275 letech spuštìna z vrcholu
sloupu socha Panny Marie a následnì poté i samotný døík.
Všechny kamenické práce provedla firma Dìtøich Grossman z
Hoøic pod odbornou garancí sochaøe Josefa Stárka z Olomouce
za pøiblinì 1 300 000,- Kè.
Døík sloupu musel být z obou koncù asi v délce jenoho metru
zkrácen a nahrazen novým pískovcem. Koncem èervence 1996
firma osadila opravený sloup na své místo, a potom se na jeho
vrcholu opìt po dvou letech zaskvìla socha Panny Marie a brzy
nato se na svá místa dostali i dva zbývající svìtci.
-hpm

V dalším pokraèování našeho toulání po okresním mìstì
Šumperk se podíváme na historii a souèasnost Mariánského
sloupu na námìstí Míru.
Ji v dobì morové nákazy zaèali mìšané uvaovat o stavbì
mariánského sloupu, který mìl mìsto napøíštì od podobných
pohrom ochránit. Motivace lidí nechat se ochraòovat nejrùznìjší formou náboenského uctívání byla obrovská. 2. èervna 1718
se po pøedchozích duchovních obøadech shromádilo u vykopaných základù, ozdobených kvìty, místní i pøespolní obyvatelstvo a po pøíchodu vrchnostenských, církevních a mìstských
hodnostáøù byl slavnostní akt zahájen.Do základního kamene
byly vloeny tehdejší mince, relikvie a cínové cedulky s latinsky psaným pamìtním nápisem, který obsahoval jména hodnostáøù té doby a pøedstavitelù mìsta a také struèný popis prùbìhu
moru ve mìstì.
Pøes zjevné finanèní tìkosti probíhala stavba sloupu pomìrnì rychle, take ji 17. øíjna 1719 byla osazena na vrchol sloupu
socha Panny Marie. Celé sousoší bylo dokonèeno na podzim
roku 1720. Mariánské sloupy a jejich okolí byly pro lid posvátné stejnì jako chrámy. Konaly se u nich bohosluby, zvláštì v
dobách epidemií. Zde se konala nesèetná duchovní shromádìní. K nejvýznamnìjším patøilo to, které se zde konalo v
roce 1760 pøi dovezení ostatkù sv. Theodora. Byla to jedna z
nejslavnìjších událostí v historii Šumperka.
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