HANUŠOVICKÉ NOVINY
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èíslo 12

roèník 12

cena 2 Kè

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

O silvestrovské noci...
Váení spoluobèané!

V letošním roce jsme zahájili sbìr tøídìného odpadu. Dosavadní výsledky jsou velmi dobré.
Obracím se na vás s prosbou o trpìlivost. Ne kadý naplnìný kontejner je moné ihned vyváet. Vývoz bude zajišován takto:
lichý ètvrtek - papír a plast
lichá støeda - barevné a èiré sklo
Dìkuji za pochopení a trpìlivost.
Petr Malcharczik, starosta
Mìsto Hanušovice se Základní školou
Hanušovice Vás zve na tradièní

Vánoèní zpívání
dne 22. 12. 2006 v 17.00 hod.
na parkovišti u samoobsluhy.
Bude se rozdávat Betlémské svìtlo.
Pøijïte a naberte si vánoèní náladu.
Srdeènì zvou poøadatelé

Mateøská škola Hanušovice
poøádá v DK Hanušovice

Mikulášskou
besídku

ve støedu 6. 12. 2006 v 15:30 hod.
Srdeènì zvou poøadatelé
Mìsto Hanušovice Vás zve na

pro malé i velké
v DK Hanušovice 9. 12. 2006 v 17.00 hod.
Vstup zdarma

Váení spoluobèané,
pøejeme Vám pokojné a radostné vánoèní svátky
a úspìšný vstup do nového roku 2007.
Redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ Hanušovice
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Silvestrovská noc je spíše známá jako bujará oslava konce
starého a vítání nového, nastupujícího roku. Ale proè má
zrovna poslední den v roce svátek Silvestr, u nás tak málo
pouívané jméno?
Odpovìï musíme hledat a ve 3. století v Øímì, kde se svatý
Silvestr narodil. Jako køesan, pevný ve své víøe, pøeèkal
mnohá pronásledování. Poté co øímský císaø Konstantin
povolil køesanství, stal se svatý Silvestr dokonce v roce 311
papeem. V té dobì vydal èetné pøedpisy o církevních
obøadech a liturgická naøízení, napø. aby se oltáøe zøizovaly
z kamene, a nikoliv ze døeva. Roku 325 pøedsedal i
Nicejskému koncilu, který se kromì jiného zabýval odchylkou
hlásanou Ariem, popírající boskou pøirozenost Jeíše Krista.
Podle legendy sv. Silvestr pokøtil císaøe Konstantina Velikého
i jeho enu Helenu. Císaøe prý dokonce uzdravil
z malomocenství. Sám zemøel r. 335 a je pochován na
høbitovì sv. Priscilly. Na hrobì má prostý nápis: „Katolík a
vyznavaè odpoèívá (tuto).“
Protoe se teprve ve støedovìku sjednotil konec roku na
31. prosinec, nespojoval se pùvodnì se svátkem sv. Silvestra
ádný významnìjší zvyk. Teprve pozdìji se zaøadil do cyklu
lidových oslav. Jeho podoba však nebyla výrazná a
vyhranìná. Lidé navštìvovali kostel, aby podìkovali za vše
dobré v uplynulém roce. Mnohde oèekávali s modlitbou
pøíchod nového roku, jinde provázelo tento den bujaré veselí.
Èasto se podávala podobná jídla jako na Štìdrý den. Pøes
silvestrovskou noc té nesmìla hospodynì nechat sušit
prádlo. Posmìchu byl vystaven ten èlen rodiny, který vstal
tento den z postele nejpozdìji. Nìkde chodívaly o
silvestrovské noci po staveních „ometaèky“. Byly to staré,
èernì odìné chudé eny, které mìly hlavu ovázanou bílým
šátkem tak, aby vpøedu vybíhala nad èelo støíška. Tøikrát
zaklepaly, vešly do stavení, a ani cokoliv pronesly,
pøistoupily k plotnì a tøikrát ji ometly se slovy: „Ve jménu
Otce, Syna i Ducha svatého.“ Tím se mìlo zabránit, aby na
plotnu pøišlo v novém roce nìco nezdravého. Nakonec
popøály hospodáøi šasný
nový rok a poprosily o
almunu.
Konec starého a zaèátek
nového roku však
provázel vdy a všude
pøípitek s pøáním zdraví a
štìstí. Tak èinili odjakiva
lidé nezávisle na èase,
majetku i víøe.
-hp
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
1. zasedání – 6. 11. 2006
- projednala nabídku firmy Fortex, a. s. na zpracování PD –
inenýrské sítì RD Jesenická
- uloila zveøejnit nabídku volného bytu na èp. 240, ul.
Zábøeská na úøední desce
- projednala ádost o souhlas s provedením el. pøípojky ke
st. pl. 52 v kú. Potùèník
- schválila ádost o pronájem dílny a objektu èp. 343
- projednala nabídku pomoci - Anna Hille, øeditelka Nadace Archa Chantal Morava
- projednala odpovìï na nabídku prodeje garáe
- vzala na vìdomí stanovisko pøedsedy pøedstavenstva Pivovar Holba, a. s. k ukonèení smlouvy o èištìní odpadních
vod
- vzala na vìdomí návrh smlouvy o èištìní odpadních vod
mezi Pivovar Holba, a. s. a VHZ, a. s. Šumperk

- projednala ádost o pronájem pozemku pè. 1599 – èást
v kú. Hanušovice
- schválila ádost o vrácení èásti stoèného ZD Agroholding
Bernartice
- schválila akci Mikulášování Agentury Gong – 9. 12.
2006 v 17.00 hodin
- schválila nabídku ceny a program Mìstského plesu 20. 1.
2007, vèetnì zajištìní agenturou GONG
- projednala ádost o prodej nebytových prostor v domì
èp. 367 a uloila nabídku zveøejnit na úøední desce, a potom
návrh prodeje pøedloit ZM ke schválení
- projednala ádost o odprodej RD èp. 69, leb
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatku za TKO
- povìøila èleny zastupitelstva k provádìní obèanských
sòatkù
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè 836/1
v kú. Hanušovice a uloila právnímu oddìlení, aby ve spolupráci s odborem V a P situaci provìøilo

Oznámení
Upozornìní
Mìsto Hanušovice sdìluje obèanùm, kteøí
provádí platbu za odvádìní odpadních vod
Mìstu Hanušovice, e od 1. 1. 2007 budou
tyto platby poukazovány na úèet Šumperské
provozní vodohospodáøské spoleènosti, a. s.
Šumperk. Bìhem mìsíce ledna 2007 budou
domácnosti a ostatní odbìratelé odvádìjící
odpadní vody osloveni formou dopisu a zasláním nových smluv od ŠPVS, a. s. Šumperk
na dodávku vody a odvádìní odpadních vod.
Šumperská provozní vodohospodáøská
spoleènost, a. s. spoleènì se spoleèností Vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s. oznamují úpravu ceny vody pitné a slueb
spojených s jejím dodáním (vodné) a ceny
slueb spojených s odvádìním a èištìním odpadních vod (stoèné). Od 1. 1. 2007 budou
platit tyto ceny:
A) voda pitná dodávaná pøímým
odbìratelùm - vodné
pro domácnosti a ostatní odbìratele
stávající cena (do 31. 12. 2006)
23,00 Kè + 5 % DPH, tj. 24,15 Kè/m 3
nová cena (od 1. 1. 2007)
23,60 Kè + 5 % DPH, tj. 24,78 Kè/m 3

Dne 20. 11. 2006 byly spuštìny na nové doménì www.hanusovice.info nové
internetové stránky mìsta Hanušovice, které se svým rozsahem, aktuálností i zcela novým vzhledem stanou reprezentativním elektronickým portálem našeho mìsta. Nové vnitøní programování také zajišuje plnou kompatibilitu zobrazení
v rùzných souèasných prohlíeèích. Tak jako doposud zde najdete aktuální informace ze ivota mìsta, pozvánky na kulturní akce, program kina, elektronickou
verzi Hanušovických novin, rozsáhlou fotogalerii, elektronickou úøední desku,
kontakty, ordinaèní hodiny lékaøù a mnoho dalších zajímavých i potøebných informací. Je našim cílem, aby internetové stránky mìsta v co nejširší míøe dobøe
slouily nám všem.
-hvj

B) voda odpadní odvádìná - stoèné
z domácností a od ostatních odbìratelù
stávající cena (do 31. 12. 2006)
21,80 Kè + 5 % DPH, tj. 22,89 Kè/m 3
nová cena (od 1. 1. 2007)
23,00 Kè + 5 % DPH, tj. 24,15 Kè/m 3
Informace poskytne provoz ŠPVS
Hanušovice, tel. 583 231 250.
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Volba povolání
Dny otevøených dveøí
Gymnázium Šumperk
DOD: 6. 12. 2006
Gymnázium Zábøeh
DOD: 7. 12. 2006
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Šumperk
DOD: 28. 11. 2006
Obchodní akademie Mohelnice
DOD: 5. 1. a 13. 1. 2007, dále kdykoli po tel. domluvì
Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola
Šumperk
DOD: 4.-8. 12. 2006 pro SPŠ
DOD: 14. 3. 2007 pro VOŠ
Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní Zábøeh
DOD: listopad 2006-únor 2007
(kadou støedu od 14-16 hod.)
Støední odborná škola Šumperk
DOD: 13. 1. 2007

Støední odborná škola eleznièní, stavební a památkové
péèe a Støední odborné uèilištì Šumperk
DOD: 6.-7. 12. 2006, 17.-18. 1. 2007
Støední zdravotnická škola Šumperk
DOD: 30. 11. 2006, 16. 1. 2007
Støední škola sociální péèe a slueb Zábøeh
DOD: 15.-16. 12. 2006 (9-17 hod.), 20. 1. 2007 (9-12hod.)
Støední prùmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
DOD: 8. 12. 2006, 19. 1. 2007
Støední škola technická Mohelnice
DOD: 15. 11. 2006, 10. 1. 2007 a vdy po tel. domluvì
Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì
Šumperk
DOD: 7. 12. 2006 a 14. 12. 2006 (8-17 hod.)
Støední odborné uèilištì zemìdìlské Loštice
DOD: 12. 12. 2006, 16. 1. 2007
Odborné uèilištì a Praktická škola Mohelnice
DOD: 19. 10. 2006, 23. 11. 2006, 14. 12. 2006, 18. 1. 2007,
8. 2. 2007
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Putování za hvìzdièkou

Slyšeli jste o ní, vidìli jste ji, èetli jste o ní

Dne 23. 10. 2006 se konala stejnì jako v loòském roce akce Mateøské školy v Hanušovicích
PUTOVÁNÍ ZA HVÌZDIÈKOU.
To se pak pøed MŠ sešly rùzné masky - pohádkové bytosti, bílé paní, ale i jiná strašidla. A pochod Hanušovicemi mohl zaèít, strašidla halekala,
svìtýlka blikala, štìrchadla hrkala, auta zastavovala, lidé vykukovali.
Po návratu zpìt k mateøské škole na dìti èekala
nejen svìtýlka v oknech MŠ, ale i pohádková princezna, které poddaní v maskách vzdali hold a èest.
Za to se jim dostalo sladké odmìny a vstupu na
školní zahradu. Zde dìti plnily rùzné úkoly u perníkové chaloupky, u vodníka a víly. I zde se jim dostalo po splnìní úkolù odmìny v podobì obrázkù,
sladkých perníèkù a teplého èaje.
Vyvrcholením celé akce byl ohòostroj a na závìr si masky spolu s uèitelkami zatanèily v diskotékovém reji.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat rodièùm
za výrobu kostýmù a štìrchadel, tatínkùm za instalaci ohòostroje, paní øeditelce, paním uèitelkám,
provozním pracovnicím, všem zúèastnìným a
dìvèatùm ze ZŠ, jmenovitì Simonì Hnátkové, Denise Poláèkové, Darinì Záhorové a Anetì Hetmánkové. Dìkujeme také poèasí, e tentokráte
vydrelo, ale hlavnì dìtem, e tu byly a umonily
nám s nimi proít jejich spokojenost a radost. Nejvìtší odmìnou nám, pøítomným dospìlým, byly
hvìzdièky v oèích našich dìtí.

A teï dorazila i k Vám!

Ludmila Nikolovová, uèitelka MŠ v Hanušovicích

MISS LOVELY 2006
A vy mùete být u toho, pokud v pátek 22. 12. 2006
dorazíte v 9:00 hodin do tìlocvièny ZŠ Hanušovice.
Èeká na vás program plný zábavy a napìtí, který si nemùete nechat
ujít, protoe uvidíte historicky první MISS LOVELY 2006
Tìší se na Vás poøadatelé a finalistky.

Základní škola a Mateøská škola Hanušovice
pøejí ètenáøùm a svým ákùm
pìkné Vánoce plné odpoèinku
a vše nejlepší do nového roku 2007.

Raperské rádio
Milí áci,
rozhodli jsme se, e na naší škole zavedeme nìco nového. Napadlo nás, e budeme o
nìkterých velkých pøestávkách hrát vaše oblíbené písnièky na pøání a na vaše svátky a narozeniny. A nejen to, budeme hlásit i vaše
inzeráty.
Budeme vysílat kadé úterý a ètvrtek.
Jaromír Frank a Viktor Weiner, áci 9. B a 6. A, ZŠ Hanušovice
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Nevidomá uèitelka
Axmanovy techniky modelování
Klub dùchodcù v Olšanech
Otevøeno: 10-17 hodin
Výstava trvá do 5. prosince 2006
Výstavu poøádá sdruení
Slepíši ve spoluprácí s obcí Olšany.
Výstava pøedstavuje unikátní tvorbu nevidomé autorky Petry Voglové, vycházející z øemeslného základu
a po autorské výtvarné práce.
Petra Voglová pracuje Axmanovou technikou modelování, která ji umonila rozvinout její talent a pøirozenou schopnost hmatu pro práci s hlínou.
Výstavu si mùete prohlédnout nejen oèima, ale také
rukama.

Bezpeèné uití
zemního plynu
1. Co dìlat, kdy ucítím ZP?
Zemní plyn je pøírodní plyn, lehèí ne vzduch, který nezapáchá, není jedovatý a neškodné jsou i jeho zplodiny – pøedevším pára a oxid uhlièitý. Kvùli
jeho bezpeèné distribuci a pouití se provádí tzv. odorizace, co je umìlé
obohacení zemního plynu látkou èi smìsí látek, odorantem, s mimoøádnì
intenzivním a charakteristickým zápachem, aby ji pøi jednoprocentní
koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.
Jak zjistíme sami, e dochází k unikání zemního plynu?
Pøi vìtším úniku pomìrnì snadno, èichem, pøípadnì sluchem. Pokud je únik
menší a nejsme si jisti, zda a kde k nìmu dochází, potíráme podezøelá místa
mýdlovou vodou, netìsnost se pak projeví tvorbou bublinek v místì úniku. A
teï jedna zásada - k vyhledávání místa úniku nesmíme nikdy pouít
otevøený oheò!
Co dìlat, kdy zemní plyn uniká?
V pøípadì zjištìní úniku plynu nebo podezøení na jeho únik je tøeba neprodlenì zavolat na linku 1239 Pohotovostní sluby Severomoravské
plynárenské, a. s., a dále provést tato bezpeènostní opatøení:
- Uzavøít hlavní uzávìr plynu, pøíp. uhasit všechny plameny v objektu!
- Zajistit co nejsilnìjší odvìtrání prostoru!
- Nepouívat otevøený oheò, nekouøit!
- Vypnout hlavní pøívod elektøiny do objektu!
- Nemanipulovat s elektrickými spotøebièi, nevytahovat je ze zástrèek!
- Nepouívat spotøebièe s bateriovým napájením (zvonky, mobilní telefony)!
- Nepouívat výtah!
- Varovat ostatní obyvatele a urychlenì opustit budovu!
- U nepøístupných prostor uvìdomit policii a hasièe!
- Zpøístupnit místo úniku pro pohotovostní a poruchovou slubu!
Dùleitá telefonní èísla
Pohotovostní sluba Severomoravské plynárenské, a. s. .. 1239
Hasièský záchranný sbor: ................................................... 150
Záchranná sluba: ............................................................... 155
Policie ÈR: .......................................................................... 158
Téma pøíštì: Bezpeènost pøi distribuci ZP

Støelecký podzim mládee
Bìhem krátké doby absolvovalo drustvo mladých sportovních støelcù AVZO Hanušovice tøi soutìe ve støelbì ze vzduchových
pušek na 30 ran vlee. Je velmi potìšitelné, e další dva z našich mládeníkù svým výkonem dosáhli zisku III. výkonnostní tøídy.
Jsou to Roman Köhler nástøelem 270 bodù a Tomáš Bank nástøelem 276 bodù.
Tuto sérii soutìí jsme zahájili 28. 10. na Velké cenì Orlicka v Zámìlu, kam jsme zavítali vùbec poprvé. V závodì, který zde poøádal støelecký klub Doudleby nad Orlicí, jsme dopadli následovnì: v kategorii dìvèat 4. místo Eva Junková, 5. místo Veronika
Schwarzerová a v kategorii chlapcù 3. místo Tomáš Bank, 4. místo Roman Köhler a 5. místo Michal Vosáhlo.
Rovnì poprvé jsme se zúèastnili Podzimní ceny mládee 4. 11. v Neplachovicích, na které jsme ve spoleèné kategorii dìvèat a
chlapcù do 14 let získali tento výsledek: 2. místo Tomáš Bank, 4. místo Roman Köhler, 5. místo Veronika Schwarzerová a 6. místo
Michal Vosáhlo.
Koneènì 11. 11. naši mladí støelci stateènì bojovali na Šumvaldské diabolce v Šumvaldu, kam zajídíme pravidelnì a kde se na
støeleckých soutìích tradiènì schází nejvìtší konkurence z celé oblasti severní a støední Moravy. Hanušoviètí mladí støelci zde
rovnì ve spoleèné kategorii dosáhli tohoto výsledku: 14. místo Tomáš Bank, 15. místo Roman Köhler, 17. místo Eva Junková,
20. místo Pavel Juhaòák, 21. místo Michal Vosáhlo a 22. místo Veronika Schwarzerová.
Chci vyuít této pøíleitosti a všem èlenùm støeleckého oddílu mládee pøeji bohatou nadílku pod vánoèním stromeèkem a do
roku 2007 pak hlavnì zdraví a dobrou mušku. Souèasnì touto cestou dìkuji všem rodièùm, kteøí nám ochotnì pomáhají pøi dopravì
na soutìe, a rovnì pøeji mnoho štìstí, zdraví a spokojenosti.
Petr Fiedler, trenér mládee SSK AVZO Hanušovice
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My jsme k Vám pøišli zdaleka
Název výstavy, pøipravené Vlastivìdným muzeem v Šumperku, je
vypùjèený ze známé vánoèní koledy a napovídá, e Vám chceme pøedstavit vánoèní tradice našich sousedù. Pro tento zámìr jsme vyuili
partnerské Hornonitrianske muzeum v Prievidzi, které nám zapùjèilo
svoji sbírku betlémù. Výstava zahrnuje nìkolik druhù betlémù, slovensky „jaslièiek“, které pøedstavují osobitý druh zobrazení køesanské legendy o narození Jeíše Krista v slovenské lidové tradici.
Zajímavou skupinu prezentují jednoduché døevìné schránky ve
tvaru kostela, ve kterých jsou nalepené papírové hlavní postavy betlémské události. S takto upravenými betlémy chodila muská èást pospolitosti „betlehemci“ koledovat v období vánoèních svátkù z domu
do domu a pøedvádìt lidovou hru o narození Jeíše.
Další skupinou prezentovanou na výstavì jsou statické betlémy, na
jejich výrobu se pouívalo døevo, hlína, sádra, tvrzený papír nebo jiný
druh materiálu. V období Vánoc si je jejich majitelé stavìli ve svých
domácnostech - v kultovních koutech domù. Tyto betlémy obsahují celou škálu postav souvisejících s køesanskou legendou.
Významnou skupinu pøedstavují nejmladší betlémy, u kterých je
znám rok vzniku i autor. Jejich tvùrci jsou nejèastìji známí reprezentanti souèasné lidové a umìlecké výroby. K nejzajímavìjším z této skupiny patøí napø. podmalby na skle s tematikou narození Krista nebo
miniaturní cínový betlém ve skoøápce.
Výstava potrvá do 31. ledna 2007.
Mária Kudelová

Úèastníci
jamboree
se sešli
v Olomouci
XXI. jamboree, tedy setkání skautù a skautek celého svìta, se sice v Anglii uskuteèní a pøíští rok v létì,
pøípravy na nìj u jsou ale v plném proudu. Skupina
úèastníkù z Olomouckého kraje se sešla o prvním listopadovém víkendu na Skautském domì v Olomouci. Cílem setkání bylo seznámení a první pøípravy
prezentace kraje i celého èeského skautingu na jamboree.
Páteèní veèer patøil pøedstavení jednotlivých
èlenù výpravy. „V souèasné dobì je pøihlášených
asi 30 mladších úèastníkù do osmnácti let, ètyøi
vedoucí a desetièlenný servistým, který bude výpravu zajišovat po technické stránce,“ uvedla
jedna z organizátorek výpravy, Terezie Jiøíèková
z Olomouce. „Nejvíc lidí pojede pøímo z Olomouce, úèastníci mají v kolonce ‚bydlištì‘ ale uvedeno i napøíklad Prostìjov, Bludov èi Jeseník,“
upøesnila.
V sobotu ráno se mladší úèastníci vydali do centra
mìsta, aby se seznámili s jeho historií, ale také aby si
pocvièili cizí jazyk. „Hra spoèívala ve zjištìní informací o nìkteré z mnoha olomouckých památek a jejich
pøeloení do angliètiny,“ shrnuje èlenka výpravy Klára
Ferencová. „Rozhodnì jsme si rozšíøili obzory a dozvìdìli se opìt nìco nového o našem krajském mìstì,“
dodala.
Po obìdì ve vysokoškolské menze se úèastníci víkendového setkání radili, jak co moná nejlépe prezentovat Èeskou republiku, místní skauting a Olomoucký
kraj. Nápadù se sešla celá øada, od lidových tancù a po
ochutnávku regionální speciality, olomouckých tvarùkù.
(dokonèení na 7. stranì)
Úèastníci pøípravného setkání na Skautském domì
v Olomouci pøipravovali prezentaci Junáka na svìtovém
jamboree. Foto Petr Brabec. ÜÜ
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Pøedèasný pøíchod
letošní zimy
Kadému z nás se jistì nechtìlo vìøit,
e pøíchod letošní zimy bude tak pøedèasný, i kdy nìkteøí klimatologové se domnívali, e letošní podzim bude pomìrnì
krátký a bude jen kraší dobou pøechodu
léta v zimu.
Nástup zimního poèasí k 1. listopadu
nás všechny mohl jen pøekvapit. Vdy si
pøipomeòme 27. øíjen, kdy teplota v prùbìhu dne na nìkterých místech vystoupila na rekordní teplotu pro dento den, a to
20,6 stupòù C, a pøekonala tak rekord
z roku 1941, kdy dosáhla 19,8 oC.
První sníh padal a na mnohých místech vytvoøil i souvislou snìhovou pokrývku v noci z 1. na 2. listopad. V tak
brzké dobì se s níh naposled objevil
v Krušných horách a Krkonoších v roce
1969.
O tom, e sníh v nìkterých letech padal velmi brzo a rovnì zima brzy nastoupila, mùe svìdèit pranostika: „Po svaté
Terezce mráz po støeše leze.“ Její svátek
pøipadá na 15. øíjen.
Na první snìhovou nadílku jsme ani
v Hanušovicích nemuseli dlouho èekat.
Pøišla hned 3. listopadu, teplota ráno
v ten den poklesla na -4 oC.
5. listopadu se však velmi oteplilo, pršelo a teplota pøes den vystoupila na
+10 oC. V Pojizeøí hrozila povodeò.
Domníváme se, e na nástup pravého
zimního poèasí je ještì èas. Pranostika
k svátku svatého Martina øíkala, e svatý
Martin pøijídívá na bílem koni; jeho svátek pøipadá na 11. listopad, v tuto dobu se
u nás nejèastìji vyskytuje první sníh. Naopak k svátku svatého Ondøeje, 30. listopadu, se váe pranostika posledního a
nejkratšího babího léta: „Na svatého Ondøeje ještì se nám ohøeje.“
-jk

FK Hanušovice
svolává na sobotu 16. 12. 2006 valnou hromadu FK. Valná
hromada se koná v klubovnì FK od 18.00 hod.
Za FK Hanušovice, Jiøí Matýs, pøedseda

Florbalový turnaj
V nedìli 12. 11. 2006 poøádali èlenové SPV Hanušováèek další otevøený florbalový turnaj, který byl
tradiènì urèen všem zájemcùm ze širokého okolí.
Tentokrát se zúèastnilo pìt drustev. Pøíleitost dostali i áci starších roèníku naší školy, a nevedli si
vùbec špatnì.
Poøadí:
1. Hanušovice A
2. Dlouhomilov
3. Bohdíkov
4. Hanušovice B
5. Hanušovice C

8b
6b
4b
2b
0b

Nejlepšími støelci byli hráèi drustva Hanušovic A:
Slimáèek František (11 branek)
Kubíèek Tomáš (11)
Poláèek Jan (7)
Nejúspìšnìjším brankáøem byl také hráè Hanušovic Jiøí Tezner, který za
celý turnaj obdrel pouze dvì branky.

Zájemci o sportovní akce v mìsíci prosinci a lednu,
sledujte plakáty a vitrínu SK Hanušovice a SPV Hanušováèek.
Informace také na internetové adrese
www.hanusovice.info
Mimo jiné se uskuteèní akce ve stolním tenisu a volejbalu.

SPV Hanušováèek a SK Hanušovice
pøejí svým èlenùm i ostatním spoluobèanùm,
partnerùm, pøíznivcùm a jejich rodinám
prima Vánoce

Úèastníci jamboree se sešli v Olomouci
(pokraèování ze 6. strany)

Jedním z nejvìtších lákadel by mìla být stavba podsad, typicky èeských stanù. „Podsady nám závidí celý svìt, kromì
Slovenska v nich nikde jinde netáboøí. Jenom doufáme, e se
nám podaøí je do Anglie dopravit,“ øekl Petr Brabec, další z organizátorù výpravy.
e se podaøilo naplnit jeden z cílù setkání, tedy stmelení kolektivu, dokázali i ti,
kteøí si po krátké veèerní pøednášce o historii skautského hnutí ještì dlouho do noci
povídali nejen o nadcházejících oslavách stého výroèí prvního skautského tábora
z roku 1907.
–peb
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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 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.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi, klub Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc záøí a øíjen 2006
Kdo èetl knihu ivot v poklusu od Jaroslava Foglara, mohl si trochu vytvoøit pøedstavu o autorovì nelehkém ivotì spisovatele a vedoucího,
pracujícího pro dìti a mláde. Je to neustálé pøekonávání pøekáek a boj s èasem. U nás to není jiné. Jednou z našich velkých pøekáek se stalo pøestìhování naší klubovny. Ta se nacházela témìø 12 let na Školní ulici èp. 257. Letos mìsto prodalo všechny nebytové prostory soukromníkùm a
museli jsme se vystìhovat. Bìhem mìsíce záøí nastal hlavní pøesun èásti vìcí prozatím na pùdu ve škole a èásti do garáe u Domu svatého Josefa na
Dukelské ulici. Zde se také buduje nová klubovna. Její plné zprovoznìní odhaduji na konec roku 2006. Prozatím máme sídlo v krajní garái blíe k
ulici Úzká. V souèasnosti je u dokonèena nová kùlna na døevo, uhlí apod. a zmínìný materiál do ní je pøestìhovaný. Ovšem pøi tom všem (vedle
mého smìnového zamìstnání v ZKL) probíhal s jistými omezeními i program našeho klubu. Pravidelné schùzky v záøí a vìtší èásti øíjna se konaly
ve ètvrtky. Od konce øíjna se konání schùzek vrátilo dle pøání dìtí na úterky, a to od 15.00 hod. do 17.30 hod.
Díky letošnímu dobrému podzimnímu poèasí se program odehrával v záøí i v øíjnu venku. Dìti se pøi nìm probìhly v mnoha pohybových hrách
(Na netykavku, Boj o dutinku, Sirasu, Stíhaèky atd.). V sobotu 14. 10. jsme uspoøádali i pro veøejnost tradièní podzimní akci Letecký den, soutìe
s létajícími talíøi. Celkovì zvítìzila Nikola Jedlièková, blahopøejeme.
Kromì toho jsme vyèistili obì trasy vyvìšených malých ptaèích budek vèetnì velké soví. Letos byly osídleny dvì budky, ve dvou dalších se nacházeli plši a v jiných dvou byla nalezena stará opuštìná vosí hnízda. Budku è. 1 jsme pøemístili z uschlého smrku na ivý. Zkušební budka è. 3
byla pøemístìna jinam, nebo ji na daném místì pravidelnì obsazoval plch velký. V lese si dìti zahrály bojovku Na pytláky a stráce rezervace. Je
vhodné dìtem ji odmala vštìpovat zábavnou formou ochranu pøírody.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál celkovì Petr Ebster. Blahopøejeme.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci: starostovi mìsta p. Malcharczikovi, øediteli školy p. Strakovi, øediteli pivovaru p. Zikovi, vedoucímu
Hanušovické obchodní p. Suchodolovi a jeho pracovníkùm. Za podporu a pochopení patøí naše díky rovnì panu faráøi. Za pomoc té dìkuji bratru F. Pechovi, p. Gronychovi, kamarádùm Martinu Turkovi a Michalu Èubanovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
inzerce

inzerce

inzerce

Prodám byt 3+1 (drustevní)
v Jindøichovì.
Tel. 775 910 628
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inzerce

inzerce

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

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Vìroslava Marešová,
75 let paní Nadìda váèková a
pan Štìpán Kotík,
70 let paní Dagmar Horáèková a
Františka Václavková,

Pøíjemné proití svátkù vánoèních
a vše nejlepší, hodnì lásky a
spokojenosti v novém roce 2007
pøeje Zahrádkáøský svaz
Hanušovice

Na Štìdrý den všem spoluobèanùm
pøejeme pohodu a lásky plný dùm,
štìstí a hlavnì zdraví v novém roce,
sportovní støelci - AVZO Hanušovice.

Poehnané a milostiplné svátky vánoèní, dìtem radostné prázdniny a všem
správné vykroèení do nového roku 2007 pøeje
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Podìkování

65 let pánové Václav Nohel a
Alois Hattoò,

Dìkuji všem volièùm, kteøí mi projevili dùvìru a dali mi svùj hlas ve volbách do
mìstského zastupitelstva.
Ivo Vokurka

60 let paní Jana Malinová a Emilie
Mazáková a pánové Pavel Krameš
a Pavel Kubaník,

Strana Nezávislá volba dìkuje všem volièùm za hlasy a dùvìru, kterou našim
kandidátùm projevili ve volbách do ZM.

50 let pánové Petr Klempíø,
Jaroslav Nováèek a Bøetislav
Hetmánek.
Blahopøejeme!

Petr Malcharczik

Dìkujeme
MO KDU-ÈSL dìkuje všem svým pøíznivcùm za odevzdané hlasy a projevenou
pøízeò našim kandidátùm ve volbách do Zastupitelstva mìsta Hanušovice.
František Felner

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 øíjnu 2006
se narodili:
Berenika Diòová, Kamil Kotraš, David
Poláèek a Daniel Sekanina

Vánoèní hra
Na velký arch papíru (napø. kladívkovou ètvrtku A3) nakreslíme klikatou cestu
z kroukovaných a oèíslovaných políèek, bude jich 100. Na jednom konci cesty je
start hry, kam postavíme figurky z „Èlovìèe, nezlob se“ v poètu hráèù. Na druhý konec
umístíme kornout ze zeleného papíru, který je na mnoha místech propíchaný špejlièkami - pøedstavuje vánoèní stromek. Ke kroukùm s èísly 30, 60, a 90 si pøipravíme
malé krabièky, „krámky“, ve kterých budeme pøi høe nakupovat ozdoby na stromeèek
- hvìzdy, srdíèka, kytièky a jiné motivky z papíru, provléknuté nitkou k zavìšení; je
jich tolik jako špejlièek na stromku.
Místo startu je stejné pro všechny. Ke stromku se postupuje podle èísla, které padne
na hrací kostce. Pøi vstupu na krouky 30, 60 a 90 hráè „nakoupí“ ozdobu; nìkdo pak
pøijde ke stromku velmi brzy, ale s prázdnou, jinému to trvá o nìco déle, zato pøinese
více ozdob. Hraje se a startuje poøád dokola, tak dlouho, dokud není stromek ustrojený
(špejlièky plné). O výhru tedy vùbec nejde. Jde jen o spoleèný cíl, a to je mnohem hezèí.
Podle knihy D. Lhotové: Ne pøijdou Vánoce

zemøel: pan Ján Èonka

Vzpomínáme
Tak, jak Ti z oèí
záøila dobrota,
tak nám budeš chybìt
do konce ivota.
Jen ten, kdo s Tebou il,
ví, co ztratil.

Dne 2. prosince 2006 uplyne 10 let
ode dne, kdy nás navdy opustil
skvìlý èlovìk, náš milovaný
tatínek, tchán, dìdeèek,
pan Milan Krmela z Hanušovic.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná
manelka Vìra, dcera Vìra a syn
Lubomír s rodinami.
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Vzpomínka

Vzpomínka
Dne 20. 12. 2006 by se
doil 100 let
pan Josef Czastek
z Hanušovic.
Dìkujeme všem, kteøí si
vzpomenou.
Synové Hubert a Erich
s rodinami

www.hanusovice.info

Dne 14. 12. 2006 vzpomínáme
25. výroèí úmrtí
pana Antonína Chamlara
z Hanušovic.
Vzpomínají snacha Marie,
vnouèata Jana, Eva a Antonín s rodinami.

Dne 17. 12. 2006 uplyne 36 let od
úmrtí jeho syna,
pana Antonína Chamlara.
Vzpomínají manelka Marie, dcery
Jana, Eva s rodinami a syn Antonín
s rodinou.
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme nìmecký Mnichov a podíváme se na historii
a souèasnost pivní lidové slavnosti - Oktoberfest.
Historie akce, právem nazývané jako „nejvìtší oíraèka na
svìtì“, sahá a do roku 1810, kdy se slavnost konala poprvé, a
to na poèest sòatku bavorského korunního prince Ludvíka
s princeznou Terezou. Letos se konal jeho 173. roèník a ve své
témìø dvousetleté historii se nekonal pouze ètyøiadvacetkrát.
Dùvodem byly války, epidemie cholery (1854 a 1873) a špatné
politické pomìry v zemi. Naposledy se slavnost nekonala v roce
1948. Jeho konání však nepøerušil ani bombový atentát pøímo
na slavnosti 26. záøí 1980, ani záøijové události v roce 2001
v USA.
Vše zaèíná na známé Terezinì louce pod vysokým pomníkem Bavarie, vdy koncem záøí, slavnostním naraením prvního sudu piva mnichovským starostou v sobotu v pravé poledne.
Letos bylo pøipraveno 100 000 míst ve 14 velkých stanech a ty
byly hned od zaèátku plnì obsazeny. Podle poøadatelù tudy za
18 dní prošlo 6,5 milionu lidí z celého svìta. Pilo se z „tuplákù“
(1 litr) a cena se pohybovala od 7 do 7,5 eur, co je pøes 200 Kè.
I pøes takové ceny byly stany, zvláštì o víkendech, èasto uzavøeny pro pøeplnìní, take mnoho pivaøù se muselo spokojit s postranními zahrádkami. Po skonèení se uzavíral úèet a zjistilo se,

Toulky po okolí
Uplynul mìsíc a my se opìt podíváme do Šumperku a povíme si nìco o historii místních lékáren.
První šumperská lékárna byla zaloena u v roce 1687 jako
jedna z prvních na severní Moravì a ve Slezsku (pøed ní tu existovala lékárna v Krnovì) øádovým lékárníkem Albertem Mitrovským a byla umístìna v bývalém dominikánském klášteøe.
V r. 1717 sloil nejmenovaný šumperský lékárník úøední slib,
avšak úøední zpráva z tehdejší doby o nìm øíká, e pro tìlesnou
slabost, slepotu a vysoký vìk není s to øádnì provozovat lékárenskou ivnost, stojatky e má prázdné aneb s bezcennými
léky. Není tedy divu, e trpìl konkurencí PhMr. et Med.Dr. Josefa Polzera, který se usadil v Šumperku v r. 1729 a zøídil si domácí lékárnu. Po smrti starého lékárníka si dr. Polzer zaádal o
lékárenskou koncesi, ale šumperská mìstská rada jeho ádost
zamítla, protoe o lékárnu mìl zájem i šumperský rodák, aprobovaný lékárník Josef Madreni. Dr. Polzer sliboval, e lékárnu
dobøe zaøídí, e odkoupí zaøízení staré lékárny a dokonce e
bude dávat léky chudým obèanùm zdarma. Správa mìsta však
trvala na tom, aby lékárnu obdrel místní rodák. Madreni nakonec svou ádost odvolal, klášterní lékárna zanikla a její zaøízení
pøevzal dr. Polzer. Poté pøevzal lékárnu na 109 let rod Paulù. Bìhem této doby se sice nìkolik aprobovaných lékárníkù hlásilo o
druhou lékárenskou koncesi ve mìstì, ale Paulové, kteøí bývali
èleny mìstské rady, a dokonce i purkmistry, dovedli vdy pøesvìdèit mìstskou radu, e jedna lékárna pro Šumperk a okolí
staèí.
Posledním lékárníkem z rodu Paulù na lékárnì U Orla byl Josef Paul, který provozoval lékárenskou ivnost v letech
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e se vypilo celkem 6,1 milionu litrù piva, co je 30 % produkce
všech bavorských pivovarù. Snìdlo se více ne 200 000 párkù,
pùl milionu peèených kuøat a bylo zkonzumováno 100 peèených
volù. Na festivalu bylo zamìstnáno 12 tisíc lidí, z nich 1600 jako
èíšníci. Mezi záporné stránky ale také patøí fakt, e se ztratilo
220 tisíc tuplákù, patøících mezi cenìné suvenýry.
První nedìli Oktoberfestu se koná i tradièní slavnostní prùvod, který je pestrou smìsicí krojovaných úèastníkù a dechových hudebních tìles. Doprovázejí je i alegorické vozy, èasto
naloené sudy slavných pivovarù a taené ozdobenými pivovarskými koòmi.
Slavnost není ovšem jen prùvod, pití piva a jídlo. Jsou tu i èetné pouové atrakce, spousta stánkù se suvenýry, støelnice, loutková divadla, stánky se sladkostmi a mnoho dalších
zajímavostí. Organizátoøi té kadoroènì pøicházejí s nìjakou
novinkou, letos pøedstavili novou podobu pivních sklenic a spodního prádla pro skalní pivaøe a pivaøky.
Akci hojnì navštìvují celebrity z celého svìta, letos ji poctil
svou návštìvou známý mág David Copperfield.
-hp

1767-1909. V letech 1897-1909 byla lékárna pro nemoc majitele pronajata Fr. Schnobelovi, který ji po posledním Paulovi
koupil. V r. 1927 si lékárnu pronajal Bruno Brunschlik, který byl exponovaným nacistou, a proto u pøed osvobozením
v r. 1945 ze Šumperku uprchl.
Lékárnu U Èerného medvìda, nynìjší okresní lékárnu v Šumperku, zaloil v r. 1874 PhMr. Eduard Hackl, který pøedtím ètyøi
roky pùsobil na lékárnì v Libinì. Hackl se stal brzo známý svými
pokrokovými názory, e zdravotnictví není obchod a e státní
správa je povinna zøizovat a udrovat lékárny sama. Aèkoliv
Hackl nebyl první, který poadoval zestátnìní zdravotnictví,
vzbudily jeho návrhy znaèný ohlas. Hackl byl nazýván „rudým
lékárníkem“, byl pranýøován a zesmìšòován. Kdy vidìl, e nenajde pochopení, lékárnu prodal a odešel do ústraní.
Posledním soukromým majitelem lékárny U Èerného medvìda byl PhMr. a MUDr. Rudolf Ehrlich, který ji vedl od r. 1919
do r. 1945. V r. 1968 byla dokonèena rozsáhlá pøestavba a modernizace této lékárny.
V dobì pøedmnichovské republiky se ucházeli o další, v poøadí ji ètvrtou lékárnu v Šumperku mnozí èeští magistøi, kteøí
poèítali s èeskou menšinou a s èeským okolím mìsta. Ale tehdejší nìmecké vedení na radnici dìlalo vše, aby se èeský lékárník v Šumperku neusadil. Pro èeskou lékárnu dlouho nebylo ve
mìstì místo. A v r. 1924 PhMr. Antonín Otevøel získal koupí
Movschenùv dùm na dnešní Komenského ulici a umístil v nìm
èeskou, tzv. Krajinskou lékárnu.
Pátá lékárna v Šumperku vznikla v roce 1959 osamostatnìním lékárny v nemocnici.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Kino Mír

Hanušovice
8. 12. Kráska v nesnázích
15. 12. World Trade Center

Kino Mír Hanušovice pøeje
svým divákùm šastné
proití svátkù vánoèních a
mnoho úspìchù v roce 2007

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.hanusovice.info
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