HANUŠOVICKÉ NOVINY
Listopad 2006

èíslo 11

roèník 12

cena 2 Kè

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

Ustavující zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
30. 10. 2006
Zastupitelstva mìsta zvolilo:
- p. Petra Malcharczika do funkce starosty mìsta Hanušovice
- p. Štefana Faturu do funkce 1. místostarosty mìsta Hanušovice
- p. ing. Františka Felnera do funkce 2. místostarosty mìsta Hanušovice
- èleny rady mìsta: pí Olgu Schwarzerovou a p. Oldøicha Indru
Zastupitelstvo mìsta schválilo zprávu mandátové komise o prùbìhu a výsledku voleb do Zastupitelstva mìsta Hanušovice.
Zastupitelstvo mìsta v souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, § 71, dlouhodobì uvolnilo pro výkon funkce starosty p. Petra Malcharczika, kterému za výkon funkce pøísluší odmìna dle
platných pøedpisù.
Zastupitelstvo mìsta zvolilo:
- pøedsedu kontrolního výboru p. Jaromíra Šišmu
- pøedsedu finanèního výboru pí Vlastu Halfarovou
Zastupitelstvo mìsta uloilo:
- doplnit finanèní a kontrolní výbory o 2 èleny
- zøídit sociální komisi

Co dìti, mají si kde hrát...
se zpívá v písnièce skupiny Katapult. A ta u nìco
pamatuje, take zøejmì ví, o èem zpívá. Škola se
hodnì stará o volný èas dìtí, tìch kroukù, mnohé
vedou vedle uèitelù i rodièe, všichni chtìjí, aby dìti
vyplnily svùj volný èas a mìly nìco, èím se zabaví.
Je to dost dùleité a všichni dospìláci víme proè.
Není co vysvìtlovat, média o tom mluví dennì,
dìtská kriminalita stoupá. Právì teï se u nás ve
mìstì staví nové školní høištì. Stojí hodnì penìz,
ovšem kadá škola høištì pro dìti potøebuje, take
je to dobrá investice. Mají zde provozovat tìlesnou
výchovu a sportovat ve volném èase. Pro dìti je
lepší trávit èas na høišti ne v dìtských partách na
sídlištích. Je pøirozené, e dìti jsou ponìkud
hluènìjší, zvláštì kdy se jich sejde víc pohromadì.
Škola stojí v centru mìsta, a s tím nikdo nic
nenadìláme. Nìkomu se to nelíbí, ale kadý, kdo
má ve škole potomka èi vnouèe, pochopí a smíøí se.
Protoe - kdo si hraje, nezlobí...
-hl

Mìsto Hanušovice
Vás zve na divadelní komedii
-mìú

Ètyøi pokoje do zahrady
Hrají: J. Brejchová, J. Kaèer, D. Morávková,
J. Révai, J. Ptáèník, P. Filipovská,
M. Kubaèák, A. Kaèerová.

Novì zvolené
zastupitelstvo

foto: Jan Šimek

Dùm kultury Hanušovice
úterý 14. 11. 2006 v 19:00 hod.
Vstupné 100,- Kè
Pøedprodej vstupenek v prodejnì
Ing. Grabovský od 1. 11. 2006
Divadelní soubor ZIPS Hanušovice uvede
v DK Hanušovice v nedìli 5. 11. 2006
pro malé i velké diváky pohádku

JAK ÈERT POTRESTAL RYCHTÁØE
Zaèátek pøedstavení v 15:00 hod.,
vstupné 20,- Kè. Srdeènì zvou poøadatelé.
Stavební firma ze Starého Mìsta pøijme SŠ, VŠ pro
práci stavebního managera, dále vyuèeného nebo
zkušeného tesaøe. Informace na tel. 606 399 833.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
93. jednání – 25. 9. 2006
- schválila na základì návrhu Hanušovické obchodní s. r. o.
nájemné pro jednotlivé kategorie bytù
- vzala na vìdomí rozsudek Krajského soudu, který potvrdil rozsudek Okresního soudu
- projednala ádost ÈZS Hanušovice o bezplatný pronájem DK
na výroèní schùzi 25. 11. 2006
- vzala na vìdomí ádost starosty mìsta pøedsedovi pøedstavenstva Pivovaru Holba, a. s. o dar pro rozšíøení výpoèetní techniky
v ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis, e jsme nebyli zaøazeni do Návrhu akcí
k zahájení v roce 2006 a nebude tudí poskytnuta finanèní èástka
pøislíbená pro financování splaškové kanalizace Hanušovice –
rozšíøení sítì v roce 2006 MZe
- schválila vrácení stoèného ZD Agroholding Bernartice
- vzala na vìdomí plošnou vakcinaci lišek proti vzteklinì
- schválila ádost o dotaci poradnì pro eny a dívky na rok 2007
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 725 v kú. Vysoké
ibøidovice
- schválila prezentaci mìsta Hanušovice v encyklopedii Olomoucký kraj

Zpráva mandátové komise o
volbách do Zastupitelstva
mìsta Hanušovice
Do seznamù volièù zapsáno 2753
Úøedních obálek vydáno 933
Úøedních obálek odevzdáno 930
Platných hlasù pro volební
strany bylo odevzdáno:
Nezávislá volba 4445
KDU-ÈSL 1635
Sdruení mladých 1530
Èeská strana sociálnì demokratická 1822
Komunistická strana Èech a Moravy 1581
Poèet získaných mandátù
v zastupitelstvu mìsta:
Nezávislá volba 7
KDU-ÈSL 2
Sdruení mladých 2
Èeská strana sociálnì demokratická 2
Komunistická strana Èech a Moravy 2

- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- schválila smlouvu o zvýšení pøíspìvku na rok 2006 pro Charitu
Šumperk
94. jednání – 9. 10. 2006
-vzalanavìdomízprávuohospodaøenímìstazaI.–III.ètvrtletí2006
- schválila pøíspìvek nadaci Ohroených dìtí
- schválila smlouvy na zimní údrbu MK 2006–2007
- vzala na vìdomí ádost chataøù z Potùèníku
- schválila ádost o pøíspìvek Hospice na Sv. Kopeèku
- schválila a uloila podepsat smlouvu o zøízení vìcného bøemene
- schválila a uloila podepsat smlouvu o pøezkoumání výsledku
hospodaøení
- projednala ádost o odkoupení parcely pè. 877/7 v kú.
Hanušovice
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatku za TKO
- projednala ádost o odkoupení podílu pozemku pè. 165, zast. pl.
v kú. Hanušovice,
- schválila pøevod nájemní smlouvy – leb èp. 69
- schválila ádost o prodej èásti domu - leb èp. 59
- povìøila p. Bohuslava Šulu øízením odboru výstavby a P
v dobì nepøítomnosti vedoucí

Registraèníúøadvydalosvìdèeníozvolení:

Mateøská škola oèima dìtí

1. Štefan Fatura 437 Nezávislá volba
2. Jaromír Šišma 339 Nezávislá volba
3. Petr Malcharczik 334 Nezávislá volba
4. Olga Schwarzerová 330 Nezávislá volba
5. Vlastislav Machula 306 Nezávislá volba
6. Oldøich Indra 322 Nezávislá volba
7. Václav Jokl 264 Nezávislá volba
8. František Felner 315 KDU-ÈSL
9. Miroslav Hédl 165 KDU-ÈSL
10. Ivo Vokurka 386 Sdruení mladých
11. Petr Pátek 283 Sdruení mladých
12. Vlasta Halfarová 240 ÈSSD
13. Miroslav Grivalský 202 ÈSSD
14. Ludmila Luksová 167 KSÈM
15. Tomáš Drlík 160 KSÈM

V rámci spolupráce rodiny a MŠ se
uskuteènila akce Mateøská škola oèima
dìtí, kdy dìti doma spolu s rodièi mìli za
úkol vyrobit naši školku tak, jak ji vidí
právì ony. e to byl nápad zdaøilý, o tom
se pøesvìdèil kadý, kdo v posledních
dnech zavítal do naší školky.
Všude na chodbách, kam se podíváte
- samá školka, jedna hezèí ne druhá.
Nejene to hezky vypadá, ale i hezky
zní: „Školka ve školce“.
Školky jako obrázek, školky prostorové, se zahradou a prùlezkami, školky
vìtší, ale i malé, školky, kde nechybí
dìti.
Jedno nelze dìtem i rodièùm upøít.
Originalitu, fantazii, nápaditost, ale
hlavnì radost a elán pøi jejich výrobì.
Paní øeditelka i paní uèitelky dìkují
všem, kteøí se tak podíleli na estetické
výzdobì prostorù MŠ.
Tímto snaením výstavka školek nekonèí. Od listopadu ji mohou obdivovat
i ostatní, výstavka se pøesune do prostor
Domu kultury v Hanušovicích.
Tímto bychom chtìli ještì jednou podìkovat jak dìtem, tak jejich rodièùm.

Ke dni 30. 10. 2006 má Zastupitelstvo mìsta Hanušovice plný poèet èlenù. Patnáct èlenù
Zastupitelstva pøedloilo osvìdèení o zvolení.
Mandátová komise zkonstatovala, e volby probìhly bez nedostatkù a všichni èlenové
Zastupitelstva byli øádnì zvoleni. -mìú

Dùm kultury Hanušovice poøádá v pátek 1. 12. 2006 folkový koncert

Vojtìcha „Kiïáka” Tomáška a Ríši Melichara
V úvodu koncertu vystoupí áci hudební školy YAMAHA Hanušovice
a Základní umìlecké školy Hanušovice.

-mš

Výstava se uskuteèní od 27. 10
do 7. 11. 2006 v DK Hanušovice
Pondìlí a ètvrtek 9:00-14:00 hod.

Zaèátek v 18:00 hod. Vstupné 40,- Kè
Pøedprodej vstupenek v prodejnì Ing. Grabovský od 20. 11. 2006

Pátek 15:00-17:00 hod.

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093. Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce
na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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základní - 5 lekcí po 60 min.
skupinová cvièení (2-3 áci)
zahájení dle zájmu - moné ji od 16. 10. 2006 od 15 hod.

Volba povolání
Váení rodièe, milí áci,
Od 15. 9. 2006 je otevøeno Dys-centrum v Šumperku, které
nabízí aktivity vhodné pro dìti s poruchami uèení a
s výukovými obtíemi v oblasti ètení, psaní i poèítání. Souèástí
nabídky jsou i stimulaèní cvièení pro dìti pøedškolního vìku a
speciálnì pedagogického poradenství.
Pøihlášky je mono zasílat na adresu: Dys-centrum,
Hlavní tøída 5, Šumperk, telefon 583 212 437, mobil
739 015 570.

Pro pøedškolní dìti
1) Èáry-máry, kutulùùù, jde o grafomotorická cvièení
pro dìti 5-7 let
Kurz je zamìøen na uvolnìní ruky, vytváøení správných
návykù, zlepšení grafomotorických schopností a pohybových
dovedností.
Zahájení: od úterý 10. øíjna, zaèátek od 16 hod.,
1 lekce - 60 minut, celkem 16 lekcí
2) En, ten, týky….pro dìti 5-8 let
Kurz rozvoje komunikaèních dovedností, cvièení pamìti,
rozvíjení schopnosti sluchového vnímání (práce s rytmem)
Zahájení: od ètvrtka 12. øíjna, zaèátek od 16 hod.,
1 lekce - 60 minut, celkem 20 lekcí

Kurzy pro áky I. a II. stupnì ZŠ

Cizí jazyk
Barevná nìmèina docvièování, konverzace, hry
(3-5èlenné skupiny)
Barevná angliètina základní kurz 20 lekcí

Hledání stylù a strategie uèení
pro áky I. a II. st. ZŠ i studenty SŠ
individuální poradenství (dle telef. domluvy)
Víkendový kurz pro áky II. st. ZŠ
(jak na uèení - hledání stylù a strategie uèení)
Zahájení: øíjen, listopad, prosinec
Cena 800,- Kè (kapacita 10 ákù, odjezd v pátek odpoledne)

Pro rodièe a širší veøejnost
Speciálnì pedagogická diagnostika, konzultace dle
potøeby - na základì objednávky
Souèástí Dys - centra bude i nabídka uèebnic, pracovních
sešitù a nápravných programù (postupnì i výukových programù
na PC).
Na výše uvedené aktivity je moné zaslat ádanku, popø. se
domluvit telefonicky. Zahájení èinnosti Dys-centra od 15. 9.
2006.
po-pá 9-13 hodin, odpoledne 14-16 hodin
ètvrtek 14-18 hodin,
(jinak dle telefonické nebo osobní domluvy)

(zamìøené jako pomoc pro dìti s potíemi v uèení)
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Èeština nebo matematika trochu jinak, aneb jak se nebát…
individuální cvièení (ètení, psaní, pravopis, poèítání)

Naše mìsto Hanušovice

VOLBA POVOLÁNÍ

V údolí obklopeném hustými lesy se rozkládá naše mìsto. Vzniklo ve 14. století.
Nejnápadnìjší z leteckého pohledu je pivovarský komín, který pamatuje tolik jako závod pivovar. Hanušovické pivo proslavilo naše mìsto po celé zemi.
Nádraí ve mìstì pøedstavuje dùleitý eleznièní uzel. Vlakem mùeme vycestovat na
Moravu, do Jeseníkù a také do Èech. Silnice je dùleitým spojem se Šumperkem, Jeseníkem, Brnem a Prahou, také s Èeskými Budìjovicemi a Pískem. Hodnì lidí jezdí pøes Hanušovice do proslulých Priesnitzových lázní v Jeseníku.
Centrum našeho mìsta tvoøí parkovištì u samoobsluhy Šerák, kde máme novì vybudované sociální zaøízení. Také zde stojí Dùm kultury s kinem. Z historie stojí za povšimnutí
Nové hrady v lesích nad mìstem, které jsou právì uzavøeny, nebo hrozí zøícení. Máme památník obìtem války, který najdeme u benzinové pumpy. Ne pøímo v našem mìstì, ale v nedaleké vesnici Vysoká se narodil a il otec hudebního skladatele Franze Schuberta. Na
samém okraji mìsta se nachází mìstský park, ale moc lidí tam nechodí. Naším mìstem protéká øeka Morava, která v roce 1997 zpùsobila velkou povodeò.
Z prùmyslu stojí za zmínku závod ZKL, zmínìný pivovar, Nobleslen a zemìdìlská spoleènost Marwin. Je tady také dost soukromých firem. Naše škola je støedisková, dojídí do
ní dìti z okolních vesnic. Máme také úplnì novou školní jídelnu. V našem mìstì najdeme
obchody s potravinami, obleèením, kvìtinami, papírnictví, elezáøství a elektru, obuv a
jiné. O zdravotní péèi obyvatel se starají ètyøi lékaøi, máme i krèní a nosní oddìlení.
Naše mìsto není moc veliké, má asi 3600 obyvatel. O vše se stará pan starosta, kterého
najdeme na mìstském úøadì. V Hanušovicích se nám ije dobøe a máme zde pìknou pøírodu.
Michal Winter, 7. A
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Co pøipravujeme pro
vycházející áky a jejich
rodièe?
V úterý 14. listopadu 2006 se
uskuteèní v 18 hod. v budovì
Základní školy v Hanušovicích ji
tradièní setkání rodièù se zástupci støedních škol a uèiliš- Šumperska, Jesenicka a Zábøeska
s nabídkou studijních a uèebních
oborù.
Ve støedu 22. listopadu 2006 se
vycházející áci naší školy v dop r o v o d u ø e d itele š k o ly a
výchovné poradkynì zúèastní
v dopoledních hodinách ,,Prezentaèní výstavy støedních škol a
uèiliš Olomouckého kraje“
v Kulturním domì v Šumperku,
k d e s e mo h o u s e z n á mit
s monostmi støedoškolského studia.
Vlaïka ídková,
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Skautù ètyøikrát tolik
co olympionikù
e skauti nejsou jenom blázni,
kteøí jednou za èas vyjedou spát pod
stan, se pokusí dokázat 40 000
úèastníkù svìtového jamboree, které
probìhne pøíští rok v Anglii. Setkání
skautù a skautek z celého svìta bude
poøádáno v rámci oslav stého výroèí
zaloení hnutí a chystá se na nìj i
výprava z Olomouckého kraje.
První jamboree uspoøádal
zakladatel skautingu, anglický
generál Robert Baden–Powell,
v Londýnì ji v roce 1920, tedy
pouhých 13 let po vzniku hnutí. Od
konce dvacátých let je tato akce
poøádána vdy jednou za ètyøi roky,
snad po vzoru olympijských her.
Zatímco prvního jamboree se
úèastnilo asi 8 000 skautù, dnes se ji
poèítají na desetitisíce. „Vìøíme, e
by z nás mìl zakladatel skautingu,
lord Robert Baden–Powell, radost.
Zaèínal pøed sto lety s dvanácti hochy,
a teï jsou skauti témìø ve všech
zemích,“ øíká k tomu jeden z èlenù
olomoucké výpravy, Petr Brabec.
„Všichni se u teï moc tìšíme, vdy
nás tam bude skoro ètyøikrát tolik
co sportovcù na olympiádì,“ dodává
s úsmìvem.
Mezinárodní skautské setkání však
není jen hra. Poznávat, potkávat
pøátele z cizích zemí a cizích kultur. I
to je dùleitý smysl jamboree. Jak øíká
vedoucí výpravy poøádané Krajskou
radou Junáka Olomouckého kraje Petr
Kabelík, „kdy se budou mladí lidé
potkávat a poznávat, budou mít k sobì
snazší cestu“.
Svìtové skautské jamboree
probìhne na pøelomu èervence a srpna
2007 v Hy lands Park, padesát
kilometrù severovýchodnì od
Londýna. Nìkdo by mohl namítnout,
e do zahájení zbývá ještì témìø rok,
ale vedoucí výpravy Petr Kabelík
øíká: „Rozhodnì si nemyslím, e je
pøíliš brzy na pøípravy. Vdy jenom
sestavit tým lidí, kteøí výpravu
chystají, nebylo tak docela snadné. O
to víc nás tìší, e se nám pøihlásilo u
pøes pìtadvacet mladších úèastníkù,
tedy dìtí do osmnácti let.“
Jak mladší úèastníci, tak èlenové
„servistýmu“, který výpravu
organizovanou Krajskou radou
Junáka Olomouckého kraje zajišuje
po technické stránce, se sejdou na
nìkolika víkendových pøípravných
setkáních, kde budou mimo jiné
pøipravovat program, jím budou svùj
region i celý èeský skauting
reprezentovat. „Na minulém jamboree v Thajsku mìly velký úspìch
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Informace o dalších veøejnì pøístupných sportovních akcích
sobota 11. 11. 2006

florbalový turnaj dorostencù a muù
25.-26. 11. 2006

volejbalové debly
(bude upøesnìno na plakátech a www stránkách)
Informace o akcích poøádaných obèanskými sdrueními SK Hanušovice a SPV
Hanušováèek naleznete na internetové adrese www.mu-hanusovice.cz.
Informace na tel. 732 264 952.

Informace pro èleny
SK Hanušovice
Valná hromada SK Hanušovice
se uskuteèní
v pondìlí 27. 11. 2006
v 17.00 hodin v tìlocviènì
ZŠ Hanušovice.
Pøípadná zmìna termínu nebo
místa akce bude s pøedstihem
vyvìšena na tìlocviènì
a ve vitrínì u pošty.

Informace pro pøíznivce sportu
Od mìsíce øíjna je v mìstské knihovnì k zapùjèení nejen èasopis Èeské asociace Sport pro všechny „Pohyb je ivot“, ale novì také
„TP zpravodaj ÈSTV a Nakladatelství Olympia, a. s.“. V tìchto èasopisech jsou otiskovány napø. pøíspìvky o zdravém ivotním stylu,
zdravotní tìlovýchovì, právní poradna, informace o konaných akcích, sportovních støediscích, metodické materiály apod.
Èlenùm SPV Hanušováèek má souèasnì slouit k informacím z dìní v ÈASPV a èlenùm SK Hanušovice z ÈSTV.
-pod

Volejbalové debly
Volejbalové debly mají za sebou další turnaj ze série Holba tour 2006. Tentokrát zùstalo „doma“ vìtší mnoství pomyslných medailí, vèetnì bramborových. Smolné bylo ale
„bramborové“ umístìní domácích v kategorii mixù s nešastnì nepromìnìným meèbolem. V kategorii en první dva páry jednoznaènì pøevyšovaly ostatní. Mezi tìmi se nejlépe umístila také domácí dìvèata.
Debly budou pokraèovat ještì v øíjnu, listopadu a pravdìpodobnì i prosinci.
Výsledky:
Kategorie eny:
Holcová, Andrýsková (Hranice n/M)
Penková, Penková (Zábøeh n/M)
Marešová, Jánová (Hanušovice)
Hetmánková, Mikulínová (Hanušovice)
Kategorie mixy:
Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)
Gerla, Zelová (Velká)
Vašek, Gwozdziová (Hranice n/M)
Vokurka, Jánová (Hanušovice)
-pod

Kalinka, Kauša a Mrazík?
Kreml, boršè a Lenin?
Je tohle RUSKO?
S dávno zapomenutou (ne)znalostí ruštiny, s obrovskými batohy a s oèekáváním dítìte u vánoèního stromeèku jsme pøistáli
na moskevském letišti. Otevøela se pøed námi širá Rus. Balalajky, vodka, zlaté bánì chrámù, nekoneèné bøezové háje, divoké
øeky, tyrkysový Bajkal - na TRANSSIBIØSKOU ODYSSEU jsme
se pustili plni pøedsudkù a pøedstav o nekoneèné ruské duši, tajze a sibiøské divoèinì.
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Jak se postupnì za okny dálkového vlaku, splašeného vozu
metra, volského parníku, brenìvovského autobusu a støedoasijského „jeepu“ pøed námi otevíraly Moskva, Povolí, Ural, Sibiø, Jenisej, Bajkal, mìnil se i náš pohled na nejvìtší zemi na
svìtì. Také si z Ruska pamatujete jen tanky, vodku a balzamovaného Lenina?

Pøijïte si poslechnout, jak to je
doopravdy...
Pøednášející Filip Hauser
22. 11. 2006 v 17.00 hod. v DK Hanušovice

www.mu-hanusovice.cz
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Mìsto ète knihu
Literární a filmový festival
Jan Werich:
Fimfárum, Úsmìv klauna
Šumperk 9. 11.–15. 11. 2006
Mìsto Šumperk, Mìstská knihovna, DDM Vila Doris, Kino OKO
Program: Ètvrtek 9. 11.
17.00 hodin: Klášterní kostel Zvìstování Panny Marie
Jan Werich: Král mìl tøi syny. Rozum a štìstí.
Ètou a zpívají: Motýli
Vstup volný
18.30 hodin: Kino OKO
Fimfárum Jana Wericha
(2002, reie Vlasta Pospíšilová a Aurel Klimt).
Animovaný film, 100 minut. Pìt pohádek z knihy Jana Wericha.
Vstupné: 30,- Kè
Pátek 10. 11.
17.00 hodin: Mìstská knihovna
JanWerich:Línápohádka,Orybáøiajehoenì,FrantišekNebojsa.
Ètou: Lenka Filipová, Jan Rosák, Tomáš Urban
Hudba: Swing kvartet
Vstup volný
18.30 hodin: Kino OKO
U nás v Kocourkovì
(1934, reie Miroslav Cikán)
Komedie s Janem Werichem v první sólové roli, cca 90 minut.
Trestanec na útìku se dostane do mìsteèka, které oèekává pøíjezd
slavného rodáka...
Vstupné: 30,- Kè
Sobota 11. 11.
17.00 hodin: Mìstská knihovna
Jan Werich: Fimfárum, Lakomá Barka.
Ètou: Ondøej Moravec, Radka Buøièová
Hudba: For Today
Vstup volný
18.30 hodin: Kino OKO
Fimfárum II
(2006, reie Jan Balej, Vlasta Pospíšilová,
Aurel Klimt, Bøetislav Pojar).
Animovaný film, 90 minut. Pokraèování øetìzu pohádek pro chytré
dìti a chytré dospìlé.
Vstupné: 30,- Kè
Nedìle 12. 11.
17.00 hodin: DDM Vila Doris
Jan Werich: Královna kolobìka, Chlap,dìd, vnuk, pes a hrob,
Moøe, strýèku, proè je slané?
Ètou: František Øehák a Ivana Plíhalová
Kytara a zpìv: Matìj Plíhal a Petra Vlèková
Vstup volný.
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18.30 hodin: Kino OKO,
Baron Prášil (1961, reie Karel Zeman)
Poetická komedie natoèená podle knihy G. A. Bürgera, 87 minut.
Proslulý fantasta baron Prášil zve svého nového pøítele na výlet do svého svìta... Hrají Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Jan Werich, Rudolf
Hrušínský a další.
Vstupné: 30,- Kè
Pondìlí 13. 11.
17.00 hodin: Galerie Jiøího Jílka
Jan Werich: Signor televizione, A opadá listí z dubu.
Ète: Divadelní studio D123 pøi Divadle Šumperk.
Hudba: Karel Cvrk
Vstup volný
18.30 hodin: Kino OKO
A pøijde kocour (1963, reie Vojtìch Jasný).
Poetický, pohádkový film, kombinovaný s ostrou spoleèenskou
satirou, 101 minut.
Do lidí nikdo nevidí, ale podívá-li se na nì kouzelný kocour, kadý
se vybarví podle svého charakteru... Film mimoøádné a trvalé hodnoty,
který získal Zvláštní cenu poroty na XVI. MFF v Cannes. V hlavních
rolích Jan Werich, Emília Vašáryová, Vlastimil Brodský.
Vstupné: 30,- Kè
Úterý 14. 11.
17.00 hodin: Muzeum – rytíøský sál.
Jan Werich: Lincoln 1933, Za šastnou lásku bas,
O orlech a hovniválech.
Ètou: Petr Král, Olga Kaštická
Hudba: Gracioso Quintett
Vstup volný.
18.30 hodin: Kino OKO
Pásmo krátkých filmù, cca 80 minut.
Osudy dobrého vojáka Švejka I.-III. (1954, 1955, reie Jiøí Trnka)
3 loutkové filmy. Dva mrazíci – 1954, reie Jiøí Trnka, 12 minut,
kombinovaný animovaný film.
Mluví Jan Werich a Vlasta Burian.
Vstupné: 30,- Kè
Støeda 15. 11.
16.30 hodin: Kino OKO
Tøi veteráni. (1983, reie Oldøich Lipský, 93 minut)
Moudrá pohádka Jana Wericha z knihy Fimfárum.V hlavních rolích
Josef Somr, Rudolf Hrušínský a Petr Èepek.
Vstupné 30,- Kè
18.30 hodin: Divadlo
Tøi veteráni.
Ètou: Josef Somr, Hana Kofránková
Hraje: Zdenìk Doèekal

• V rámci akce Mìsto ète knihu bude v prodeji kniha Fimfárum
(Vyd. Albatros 2003) s vloeným originálem kresby Petra Válka
z cyklu „Všichni z Fimfára“.
• Volné vstupenky s místenkou na závìreèný veèer budou k dostání
na kadém ètení od 16.45 do 17.00 hodin.
• Permanentky na všechny filmy za 140,- Kè je mono zakoupit
v pokladnì kina OKO od 1. 11. 2006.
Mìsto ète knihu na internetu: www.knihovnaspk.cz/mck/2006
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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 ve ètvrtek do 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.

Fauna a flóra zatopených
kamenolomù Jesenicka
Ve dnech 19. øíjna a 3. prosince 2006 probìhne ve
Vlastivìdném muzeu v Šumperku zajímavá výstava
s pøírodovìdnou tematikou - Fauna a flóra zatopených
kamenolomù Jesenicka.
Cenná kolekce fotografií, z nich èást mohou
návštìvníci na výstavì zhlédnout, vznikala v prùbìhu
let 1998 a 2005. Tak dlouho probíhalo sledování zatopených tìebních jam a lomù na Jesenicku. Inventarizace tìchto mokøadních biotopù, je vznikly èinností
èlovìka, je hlavní aktivitou Sdruení Lacerta, vedeného panem Lukášem Koneèným. Na ploše asi
270 km2 bylo dosud nalezeno a zdokumentováno celkem 121 zatopených tìebních jam, z nich pøevánou
èást tvoøí alespoò èásteènì zatopené kamenolomy, ale
také nìkolik zatopených pískoven a tìebních jam
kaolínu a jílù. Celé území se nachází v povodí Odry.
Zatopené tìební jámy mají v krajinì Jesenicka obrovský význam pro udrení druhové rozmanitosti
ivoèichù a rostlin, vázaných na vodní prostøedí. Cílem
výstavy je seznámit širokou veøejnost se ivotem
v mokøadních biotopech a v jejich okolí. Návštìvník
výstavy mùe vidìt na makrofotografiích organismy, se
kterými se napøíklad vzhledem ke skrytému zpùsobu
ivota pod vodní hladinou nebo vzhledem k jejich malé
velikosti, bìnì nesetká. Magda Zmrhalová
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Pøechod léta do podzimu
Krásný konec letošního léta
Aèkoliv se ji plnì rozvinuly chladné podzimní dny, zavzpomínejme ještì na poslední letní okamiky. Od 11. záøí jsme
proívali povìtšinì velmi teplý konec léta. Odpolední teploty
dosahovaly vesmìs 25 o C i více. Na druhé stranì bylo období
dvou posledních letních týdnù pomìrnì suché. Mnozí toto období nazývali „babím létem“. Za babí léto bychom však mìli
povaovat období na sklonku záøí a poèátku øíjna.
Zatmìní Mìsíce
Léto nám pøipravilo ještì jeden nádherný astronomický záitek. 7. záøí
jsme mìli èásteèné zatmìní Mìsíce. Vzniká jen za úplòku Mìsíce a je nádherným dùkazem o kulatosti Zemì. V Hanušovicích bylo trochu zamraèeno, ale na vìtšinì míst v republice bylo zatmìní pìknì vidìt.
Podzim na svém poèátku panování se dobøe uvedl
23. záøí nastoupil na severní polokouli vládu podzim. Je tøeba pøiznat, e na svém poèátku se uvedl vynikajícím zpùsobem. Zaèal vlastnì babím létem. Denní teploty i po 23. záøí dosahovaly vesmìs
25 stupòù C i více. Noci byly ji chladnìjší. Teploty klesaly a k 10 oC.
Babí léto trvalo po neobvykle dlouhé období, a to od 23. záøí do 1. øíjna, to jest 9 dní. Toto poèasí bylo mono povaovat za ráj pro houbaøe.
V kadém pøípadì lze poèítat s tím, e letošní podzim bude podle
pøedpovìdí klimatologù pomìrnì krátkým spojovacím èlánkem mezi
horkým létem a tuhou zimou.
-jk

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Prodej Olomouc region Card stále stoupá!
V letošním roce vyuívali turisté a návštìvníci støední Moravy a Jeseníkù turistických slevových karet více ne v loòském
roce. Objem prodeje Olomouc region Card do konce srpna 2006
dosáhl 1351 kusù prodaných karet, co je podstatnì více ne za
celý rok 2005, kdy celkový prodej dosáhl 1063 karet, uvedla
Martina Svatošová z agentury m-ARK. Z prùbìných výsledkù
je jasné, e se letos podaøí naplnit pøedpokládaný roèní prodej
1500 kusù karet za rok 2006. Jsme rádi, e je o turistické slevové karty zájem, a vìøíme, e jejich prodej bude i
nadále stoupat - informovala také Karin
Oklešková, vedoucí oddìlení cestovního
ruchu magistrátu mìsta Olomouce. Nejvìtší
zájem mìli turisté o návštìvu Zoologické zahrady Olomouc na Sv. Kopeèku, kterou do konce prázdnin
navštívilo 397 dritelù Olomouc region Card. Dalšími hojnì navštìvovanými objekty byly hrady a zámky. Kartu pro
vstup zdarma vyuilo 183 lidí na hradu Bouzovì èi na zámku ve Velkých Losinách.
Zvýšený poèet návštìv s Olomouc region Card zaznamenal hrad
Šternberk se 178 vstupy èi zámek Námìš na Hané s poè te m 1 6 7 n á v š tìv n ík ù
s výhodou Olomouc region Card. Je potìšující, e zvýšený zájem turistù s kartou hlásí také zámek Jánský Vrch v Javorníku
se 48 vstupy.
Lidé reagují na novinky v nabídce Olomouc region Card, a
proto je dùleité, aby kadý rok byly zaøazeny další nové subjekty a návštìvníci dostávali stále pestøejší nabídku „záitkù“
v Olomouckém kraji a mìli ten správný dùvod, proè k nám zavítat, øekla Alena Køetínská, vedoucí oddìlení cestovního ruchu
Krajského úøadu Olomouckého kraje. Zaøazení nových subjektù, jako bylo letos otevøené Arcidiecézní muzeum v Olomouci

nebo Muzeum pravých olomouckých tvarùkù v Lošticích, nám
ukázalo, e návštìvníci zmìny v nabídce Olomouc region Card
vnímají. Nìkolik desítek cestovatelù nabídku se vstupem zdarma letos ji vyuilo. Hedvika Dostálová ze stejného oddìlení
Krajského úøadu Olomouckého kraje komentovala rozloení
rozpoètu projektu Olomouc region Card, kdy na rok 2006
je z celkového rozpoètu projektu vyèlenìno na realizaci
995 387,- Kè (z toho Olomoucký kraj hradí
647 000,- Kè). Èástka zahrnuje výrobu samotných karet, aktualizované vydání
Informaèní broury a ostatních tiskových informaèních materiálù v rùzn ý c h j a z yk o v ý c h mu ta c íc h .
V nìmeckém, anglickém a polském jazyce byla vydána nejen
Informaèní broura, která je nedílnou souèástí karty, ale také je
v tìchto jazycích sestavena
webová prezentace na www.olomoucregioncard.cz, která se prùbìnì aktualizuje a obsahuje mimo novinky také soubor
s návodem pro pøípadné zájemce o prodej karet èi
zapojení se do projektu Olomouc region Card.
Celá èástka mimo prezentaci Olomouc region
Card pokrývá také náklady na refundaci èásti
vstupného u subjektù, které poskytují vstupy zdarma nebo hradí
náklady na administraci projektu, èi spolupráci s agenturami a
touroperátory, jen nabízejí regiony Støední Morava a Jeseníky
v zahranièí.
Jsme rádi, e se nám v letošním roce podaøilo navázat spolupráci s CK Atis, která je významným prodejcem rekreaèních pobytù zejména v Jeseníkách. Pro pøíští rok bychom rádi pøipravili
dohodu s cestovní kanceláøí Èedok, která by se stala významným
partnerem pro celý projekt Olomouc region Card 2007, uvedla M.
Svatošová z agentury m-ARK.

Dbejte na èistotu vytøídìného odpadu

Víte, e…
...kadý obèan vyprodukuje za rok asi 150 a 200 kg odpadù. Pokud však odpady u doma tøídíme, umoníme tak recyklaci více
ne tøetiny tohoto mnoství. Za rok tak kadý z nás mùe vytøídit
a 30 kg papíru, 25 kg plastù a 15 kg skla. Vytøídìný odpad se dále
zpracovává na dotøíïovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z odpadù vyrábìjí nové výrobky.

Co se vyrábí z vytøídìného odpadu?
Z plastù bundy, lavièky, skluzavky, zatravòovací tvárnice,
rùzné hry, napøíklad kuelky apod.
Z papíru potom recyklovaný papír, který lze pouívat i do
kopírek, toaletní papír, papírové kapesníèky, sloky a
knihy.
Ze skla sklenice na minerálky apod.
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Pro další zpracování odpadu je nezbytná jeho èistota:
Do kontejnerù na tøídìný odpad vhazujte opravdu jen to, co do
nich patøí. Nìkteøí lidé do kontejnerù luté na plasty odkládají
pouze PET láhve. Patøí sem také kelímky, sáèky, fólie, výrobky a
obaly z plastù, polystyren. V ádném pøípadì nepatøí do kontejnerù na plasty novodurové trubky, obaly od nebezpeèných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod.
Prosba:PET láhve nejdøíve sešlápnìte! Jinak se místo kvalitní suroviny pro další zpracování vozí vzduch, co samozøejmì
zvyšuje náklady a zatìuje ivotní prostøedí
Do kontejnerù na papír lze vhazovat nebo odvézt noviny, èasopisy, kanceláøský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V ádném pøípadì do
kontejneru na papír nepatøí mokrý, mastný nebo jinak zneèištìný papír, uhlový a voskovaný papír, pouité plenky èi hygienické potøeby.
Do kontejnerù na sklo mùeme vhazovat láhve od nápojù,
sklenìné nádoby, sklenìné støepy i tabulové sklo. Pøed vhozením do kontejneru není tøeba z lahví sundávat etikety. ár v pecích je tak velký, e to není zapotøebí.
Do kontejneru na sklo nepatøí keramika, porcelán, autosklo,
drátìné sklo a zrcadla.
(IKR)

www.mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
95 let paní Ludmila Neoralová,
85 let paní Marie Chrudinová a
pan Miroslav Urban,
75 let paní Marie Kiffelová a pan
Julius Kolár,
65 let paní Jana Jelínková, Uršula
Suchodolová a Vìra Kminiaková a
pánové Stanislav Rauš a Ondrej
Meszáros,
60 let paní Boena Vrbová a pan
Miroslav Šmotek,
50 let paní Dana Koèí a pánové
Zdenìk Matìjèek a Štefan
Bývalec.
Gratulujeme!

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

Prodám v Jindøichovì drustevní byt 3+1 s garáí .
Gará je v osobním vlastnictví. Byt se nachází v panelovém domì v 5. patøe.
Plynová kotelna, opravená okna, korková podlaha v obývacím pokoji. Cena
dohodou. Tel.: 605 765 101

Pøišel, zahrál, zvítìzil
Tøi desítky dùchodcù soutìily v sobotu na první seniorské olympiádì v kulturním
domì v Zábøehu. Zatímco v jedné místnosti soutìící luštili køíovky na èas èi zvládali
test poèítaèové zdatnosti, v malém sálku se na parketu støídali taneèníci, hudebníci a
recitátoøi. Šlo o to, pøedvést vlastní um a dovednosti.
V soutìi ve høe na hudební nástroj byl i senior z Hanušovic, pan Ján Havelka. Podle
deníku Moravský sever svojí bravurní hrou na foukací harmoniku zaujal nejen publikum, ale hlavnì tøíèlennou porotu. Svým výkonem ji ohromil natolik, e se rozhodla
udìlit mu první místo v disciplínì Hra na hudební nástroj. Zahrál dvì skladby, a sice
„Milord“ z repertoáru Hany Hegerové a „Robinson“ od Kamelií. Lze tedy konstatovat,
e blahopøání k prvnímu místu je na místì, jako i podìkování za úspìšnou
reprezentaci mìsta Hanušovice.
Premiérové vystoupení na veøejnosti absolvuje víte seniorské olympiády u pøíleitosti Vánoèního zpívání v Hanušovicích. Zahraje sólovì na foukací harmoniku
nìkolik vánoèních koled a písní.
-hk

„Semilská peèeò“
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
Váení ètenáøi!
Rok se s rokem sešel a zanedlouho nás
opìt èeká doba adventní a vánoèní. Pokud máte nìjaký zajímavý tvoøivý nápad,
zvyk èi recept, který se k dané dobì pojí a
o který se chcete s ostatními ètenáøi podìlit, pøedejte prosím své pøíspìvky na podatelnì MìÚ v Hanušovicích, v pøíštím
èísle Hanušovických novin budou otištìRedakce HN
ny. Tìšíme se!

V minulých dnech mìli Veronika a Marcel Schwarzerovi tu èest úèastnit se se
svými lamami køtu knihy
„O lamách“ v Semilech,
za pøítomnosti øeditele
praské ZOO Petra Fejka
a pøedsedy senátu
Pøemysla Sobotky. Tato
akce probìhla ve velkém
stylu a pøítomní s údivem
sledovali vystoupení
našich chovatelù. Ti
sklidili uznání nejen
odborné poroty, ale i
tisíce divákù.
-sch

Vzpomínka
Dne 2. øíjna

2006 jsme
vzpomnìli
dne, kdy by se
doil 75 let náš
manel, tatínek a dìdeèek,
pan Antonín Chamlar
z Hanušovic.
Vzpomínají manelka Marie,
dcery Jana a Eva s rodinami a syn
Antonín s rodinou.
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Cestování po Evropì
Tentokrát se podíváme jen pár kilometrù za naše hranice, do
Spolkové republiky Nìmecko, kde navštívíme eleznièní „stavitelský div svìta“.
eleznièní most nad údolím øíèky Göltsch, známý ve svìtì
eleznièních fandù a odborníkù na kuriózní stavby jako Göltschatalbrüge, byl postaven v letech 1846 a 1851. Jeho výška
èiní 78 metrù, celková délka je 574 m, oblouky tvoøí ètyøi poschodí a na jeho stavbu bylo pouito 26 milionù (!) cihel.
Zajímavá je chronologie stavby. V lednu 1841 bylo rozhodnuto o výstavbì mostu, v lednu 1845 byla vypsána veøejná soutì
a v kvìtnu pøíštího roku ji byl poloen základní kámen. Projektantem se stal prof. J. A. Schubert a stavbu øídili pánové R. Wilke
a F. Dost. V souhrnu pracovalo na stavbì 1736 dìlníkù a technikù. Bohuel došlo i k velkému pøekroèení rozpoètu a hrozilo zastavení stavby. Musel zasáhnout stát. Ten pøevzal privátní
eleznièní spoleènost a dostavìl celou tra,
vèetnì mostu. A tak byl v èervenci 1851 slavnostnì uveden do provozu a odhalena deska
s latinským nápisem, jen v pøekladu zní: „Aè
sám nehybný, nech zrychlí uiteèný pohyb.“

kráse si ale mùete prohlédnout z ptaèí perspektivy. Od kvìtna
do záøí se za cenu 13 eur (necelých 400 Kè) mùete z upoutaného balonu, do jeho koše se vejde asi 20 lidí, kochat pùl hodiny
pohledem na tento zázrak stavitelství. Kdo se bojí výšek, má
monost si celý most prohlédnout ze všech stran zadarmo. Je
zde velké parkovištì jako u správné atrakce a plno stánkù se suvenýry a obèerstvením.
A na závìr perlièku. Mezi došlými návrhy pøed samotnou
stavbou došel i takový, který navrhoval vyuít prostor mezi oblouky v patrech pro vestavìné vìzeòské zaøízení. Návrh nebyl
samozøejmì pøijat, a tak se dodnes nikde na svìtì neprohání
vlaky nad hlavami odsouzených.
-hp

Most pùsobí velmi majestátným dojmem.
Oblouky a vlastnì celá stavba pøipomíná staroøímské akvadukty, které byly stavìny pro
rozvod vody. Stojíte-li v blízkosti mostu, slyšíte dobøe, e nahoøe projídí vlak, ale vlastnì
ho nevidíte. Úhel pohledu vám toti nedovolí
zahlédnout ani støechy vagonù. Most v celé

Toulky po okolí
Po mìsíèní pauze se opìt podíváme do Šumperku, konkrétnì
na historii komplexu dnešního Vlastivìdného muzea.
Souèasná tváø areálu Vlastivìdného ústavu v Šumperku naznaèuje ji jen velmi málo jeho pùvodní úèel. Ovlivòují to dílèí
stavební úpravy i volná prùchodnost okolního parkového prostranství. Prùèelní budova objektu je dnes ji natolik známá jako
muzeum, e pod touto funkcí uniká celá její minulost. Pøi podrobnìjší prohlídce zaujme, e nad vchodem do Vlastivìdného
ústavu shlíejí na návstìvníka skluptury hlav hospodáøských
zvíøat. Uprostøed je volská hlava a po obou stranách hlavy beraní. Podobnì na èelním štítì Výstavní sínì vystupují ze stìny dvì
kanèí hlavy. Tímto zpùsobem se døíve oznaèovaly, popøípadì
vyzdobovaly panské stáje (ovèírny, volárny apod.).
Obchùzkou zjistíme, e budovy v daném areálu vytváøejí
uzavøený blok s nádvoøím, pøístupný jedinou vozovou branou
v jiním traktu. Pravidelný pùdorys je obdélníkového tvaru, o
šíøce èelní fronty 80 m a o postranní délce 100 m.
Všechny uvedené okolnosti svìdèí o tom, e uprostøed mìsta
se zachoval hospodáøský objekt panského charakteru. Prùèelní
budova zámeckého typu potvrzuje, e se zde nacházelo i reprezentaèní sídlo majitele. S podobným uspoøádáním se setkáváme
u rytíøských dvorcù (svobodných dvorù), u nás napøíklad na Jesenicku. Naproti tomu u bývalých panských dvorcù býval sice
také jejich souèástí obytný dùm, ale jen pro správce èi šaráøe a
nikoliv jako sídlo vrchnosti.
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Ve tøicátých letech je tento hospodáøský objekt oznaèován
ojedinìle jako Dolní dvùr, chybí však jeho protìjšek (Horní
dvùr). Èastìji se pouívá název Pavlinin dvùr (Pavlinka, Paulinenhof). A do konce druhé svìtové války patøil k velkostatku
Šumperk. Souèástí tohoto majetku byl rovnì Skøivánèí dvùr
pod Holubím vrchem (Lerchenfeld, té Skøivany) i Karlùv dvùr
(Karlshof, Karlov) na okraji mìsta pøi silnici do Dolních
Studének.
Do konce poslední války byl velkostatek v rukou nìmecké
rodiny barona Chiariho. Dr. Karel Chiari, majitel realit a spoleèník továrny, byl zvolen jako poslanec v r. 1897 do øíšského
snìmu a v r. 1908 byl povýšen do šlechtického stavu (zemøel
v r. 1912). V dobì pozemkové reformy (1924-1926) figuroval
jako vlastník jeho syn dr. Karel Chiari ml. a spol.
Po první svìtové válce èinila výmìra velkostatku 386,5 ha
zemìdìlské pùdy a 435,8 ha veškeré pùdy (tj. vèetnì lesa). Byl
obhospodaøován v reii, tj. v pøímé správì vlastníka. Zmínìná
reforma zmenšila rozsah výmìry zemìdìlské pùdy o 65 ha.
Tyto pozemky obdreli drobní pøídìlci hlavnì z mìsta Šumperk
a z obce Dolní Studénky.
Pavlinin dvùr náleel bezpeènì dr. Karlu Chiarimu ji v roce
1883. Zda v této dobì byl K. Chiari také majitelem Skøivánèího
dvora, není prokázáno. Alespoò v r. 1872 nebo tìsnì pøed ním
patøil jinému driteli.
(Pokraèování pøíštì)

-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Kino Mír

Hanušovice
listopad 2006
3. 10. Les dance
10. 11. Sexy pistols
15. 11. Prachy dìlaj èlovìka
24. 11. Mravenèí polepšovna

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

v Hanušovicích oznamuje:
Bìhem prvního ètvrtletí 2007 bude
probíhat uzavøení Fotostudia.
Tímto prosím všechny zákazníky,
kteøí mají ve Fotostudiu uloené
fotografie (od roku 2001), aby si
donesli dig. nosièe (CD, DVD...).
Veškeré Vaše fotografie Vám
budou na tyto nosièe zdarma
uloeny! Další informace na tel.:
605 765 101
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
SOUKROMOU INZERCI
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.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Fotostudio Martiny Venené

www.mu-hanusovice.cz
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