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

Prodej domù a bytù z majetku
Mìsta Hanušovice
Po delimitaci PBH Hanušovice a privatizaci státních podnikù Zetor Hanušovice a
Státní statek Hanušovice pøešla velká èást bytového fondu na Mìsto Hanušovice.
Ji v roce 1994 zaèalo mìsto uvaovat o prodeji tohoto bytového fondu z dùvodu
znaèné nákladovosti pøi opravách a údrbì.
Na zasedání zastupitelstva mìsta dne 19. 9. 1994 byly schváleny podmínky pro
prodeje domù a bytù nájemníkùm, a to tak, e v centru mìsta mìly být tyto nemovitosti
(vèetnì podílù na pozemku) odprodány za 30 % znaleckého posudku a v místních èástech za 20 % znaleckého posudku. U kupní ceny bylo dále schváleno, e 50 % této ceny
musí být splaceno do 30 dnù po podpisu smlouvy a zbytek ceny je mono splácet do
5 let po podpisu smlouvy.
Na dalším zasedání zastupitelstva dne 19. 4. 1995 bylo schváleno, e byty v konkrétních domech budou odprodány prostøednictvím realitní kanceláøe CORS, s. r. o.
Lanškroun.
Vzhledem k tomu, e se sluba realitní kanceláøe v našich podmínkách neosvìdèila,
byla s ní spolupráce v roce 1998 ukonèena. Na základì tohoto zaèalo mìsto zajišovat
majetkoprávní pøevody prostøednictvím svého právního oddìlení.
Na zasedání zastupitelstva mìsta dne 13. 12. 2000 byly schváleny konkrétní prodeje nemovitostí a rovnì upøesnìny a schváleny podmínky pro prodeje tìchto nemovitostí v návaznosti na nový zákon è. 128/2000 Sb. a døíve pøijatá opatøení. Bylo
upøesnìno napøíklad to, e 50 % kupní ceny musí být zaplaceno pøed podáním návrhu
na vklad katastrálnímu úøadu a dále, e všechny výjimky z ceny nebo smluvních závazkù musí být pøedem projednány a schváleny v zastupitelstvu mìsta. Zámìr prodeje
nemovitostí musí být zveøejnìn na úøední desce mìsta po dobu 15 dnù.
Ke dni 30. 6. 2004 bylo z majetku mìsta odprodáno:
1) obytných domù - 105, z toho: s bytovými jednotkami - 57,
samostatných domkù - 48
2) domù s bytovými jednotkami - 57
z toho: s kompletnì odprodanými byt. jednotkami - 42 (212 byt. jednotek)
s èásteènì odprodanými byt. jednotkami - 15 (61 byt. jednotek)
3) bytových jednotek ve spol. domech - 273
(Pokraèování na 2. stranì)

Poskytujeme
hotovostní bezúèelové pùjèky ji
od 20.000,- Kè, zejména pro
zamìstnance, dùchodce
i ivnostníky. Jednoduché a rychlé
zpracování, bez ruèitele. Vyøízení
ádosti - zdarma!! Volejte
kdykoliv na tel.: 608 428 150
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Cestopisné
pøednášky
V mìsících øíjen 2004 a bøezen 2005
budou v prostorách Domu kultury Hanušovice probíhat pøednášky s cestovatelskou tématikou, jimi by poøadatelé
rádi navázali na minulý úspìšný cyklus
besed.
Pokraèující spolupráce s geografickým magazínem KOKTEJL, jeho reportéry a spolupracovníky slibuje pøivést do
našeho mìsteèka cestovatele a fotografy, jejich záitky budou jistì obrovské a
jejich prezentace na vysoké úrovni.
V mìsíci øíjnu nás navštíví náš starý
známý Topí Pigula s drsnì zábavným
vyprávìním o Libanonu, v listopadu se
mùeme tìšit na Vladimíra Lemberka,
zoologa Východoèeského muzea v Pardubicích a jeho povídání o zvíøenì Sumatry a okolních ostrovù.
Srdeènì zveme na setkání s tìmito a
dalšími cestovateli, kteøí se nám pokusí
za pomoci autentických fotografií, audio nahrávek a poutavého vyprávìní
ukázat krásy pøírody ve všech jejích vùních a pocitech.
-zz
Všem školákùm a zvláštì prvòáèkùm
pøejeme úspìšné vykroèení do
nového školního roku.
Redakce

Pozvánka
Spoleènost ZKL Hanušovice, a. s. si dovoluje pozvat obèany Hanušovic na
„Den otevøených dveøí“, který se uskuteèní dne 4. 9. 2004. Prohlídky
závodu budou probíhat v dobì od 9.00 do 13.00 hodin. Pro dìti jsou
pøichystány soutìe a hry.
Srdeènì zveme a tìšíme se na Vaši návštìvu.
Vedení spoleènosti

www.mu-hanusovice.cz

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zpráva o èinnosti rady mìsta
41. jednání – 21. 7. 2004
- schválila nové personální øešení v Hanušovické obchodní s. r. o.
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 889/36, kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informace vlastníkùm obnovených
LHP
- vzala na vìdomí nabídku spolupráce Hanušovické lesní
a. s.
- schválila návrh na systém zapùjèování vysoušeèù
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek na Dìtský den Na
Holbì
- schválila ádosti o prominutí pøíspìvku za odvoz TKO
- neschválila ádost o pøidìlení bytu v domì èp. 145
- vzala na vìdomí dopis paní Jany Kubáníkové
- vzala na vìdomí skuteènost, e Olomoucký kraj neschválil pøíspìvek na obnovu kulturní památky Kristus na
Hoøe Olivetské, restaurování památky zaplatilo Mìsto Hanušovice z vlastních finanèních prostøedkù.
- vzala na vìdomí informace z jednání VHZ, a. s. Šumperk
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pùjèku z FRB
- doporuèila ZM návrh na zmìnu kupní smlouvy pøi prodeji bytù
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemkù
pè. 727 a 728, kú. V. ibøidovice
- neschválila ádost o odprodej pozemkù pè. 1598/5 a
1598/3, komunikace ve V. ibøidovicích
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 829/1
- vzala na vìdomí informaci o hospodaøení Mìsta Hanušovice z I. pololetí 2004 s kladným hospodáøským
výsledkem
- vzala na vìdomí informace o konání akce „Cihelna
2004“
- vzala na vìdomí informace Armády spásy

Prodej domù a bytù z majetku Mìsta Hanušovice
(Dokonèení z 1. strany)

Mimo výše uvedené vypoøádává mìsto døívìjší odprodeje
bytù, které byly pøevádìny z PBH Hanušovice, kde nejsou majetkoprávnì pøevedeny na majitele bytù podíly pozemkù. Zde
vznikají mnohdy sloité problémy, kdy zapsané podíly
v katastru nemovitostí nejsou správnì pøepoèteny k podílu
podlahové plochy bytù.
Vzhledem k úbytku znaèné èásti bytového fondu, jak je patrné z výše uvedeného pøehledu, bylo koncem roku 2001
zrušeno u Mìsta Hanušovice bytové oddìlení.
Na druhé stranì byla pod záštitou Mìsta Hanušovice
zaloena Hanušovická obchodní s. r. o. Hanušovice, která
pøevzala veškeré povinnosti související se správou bytového
fondu.
Pokud se týká neodprodaného bytového fondu, pak zùstává
Mìstu Hanušovice:
1. samostatných rodinných domkù - 9
2. bytových domù - 20
s poètem bytù - 108

- vzala na vìdomí podìkování starosty mìsta Litovle za
poskytnutý finanèní pøíspìvek
- vzala na vìdomí zahájení øízení o pokutì ÈIPOlomouc
- vzala na vìdomí informaci o petici Asociace FALUN
GONG - ÈR
- schválila ádost HO s. r. o. o úhradu nedoplatku v DPS
- vzala na vìdomí audit úèetnictví HO s. r. o. za r. 2003

42. jednání – 2. 8. 2004
- schválila dodatek ke zøizovací listinì ZŠ – zrušení MŠ
Údolní a uloila dokumenty ZM ke schválení
- vzala na vìdomí dopis øeditele ZZS OK
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek na èinnost SPV
Hanušováèek
- vzala na vìdomí informace o SMS Info Kanál
- vzala na vìdomí smlouvu o výkonu funkce OLH
- uloila projednat ádost o odprodej èásti pozemku
867/8, kú. Hanušovice s ostatními spoluvlastníky domu
èp. 119
- schválila ádost o pøevod nájemní smlouvy na èp. 202
- vzala na vìdomí informace o Euronástìnce
- schválila prominutí poplatku za svoz TDO
- vzala na vìdomí nabídku Èeské pojišovny, a. s. a Èeské
pošty, a. s.
- vzala na vìdomí zprávu o prodeji domù a bytù z majetku
Mìsta Hanušovice
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek volejbalovému oddílu SK Hanušovice
- vzala na vìdomí vysvìtlení ke smlouvì o návrhu pojištìní GENERALI pro HO s. r. o.
- vzala na vìdomí rezignaci zastupitele ing. Karla Grabovského a uloila vydat osvìdèení p. Františku Wintrovi
- uloila vyvìsit nabídku volného bytu è. 3 na èp. 367 v Hanušovicích
- schválila ádost spoleèenství vlastníkù domu èp. 307 o
pùjèku z FRB

Z pøehledu neodprodaného bytového fondu jsou 4 bytové
domy v zástavì z dùvodu èerpaných úvìrù a nelze v nich byty
prozatím do doby splácení úvìrù pøevádìt. Celkem jde v tomto
pøípadì o 40 bytù.
Další skupinu tvoøí byty, o nì nájemníci zájem nemají,
hlavnì je to z dùvodù finanèních. Ostatní byty jsou postupnì
vyøizovány podle zájmu uivatelù a nájemníkù.
Cílem mìsta je, aby v bytových domech, kde byla ji odprodána èást bytového fondu, nezùstávaly byty v majetku mìsta
z dùvodu údrby a oprav a komplikovaných právních vztahù.
U bytù, o jejich koupi nájemci zájem nemají, je moný odprodej jinému zájemci, pøevánì toto øeší mìsto veøejnou
nabídkou.
Z výše uvedeného pøehledu vyplývá, e Mìsto Hanušovice
odprodalo ke dni 30. 6. 2004 cca 70 % bytového fondu, který
vlastnilo nebo postupnì získávalo od r. 1995 (privatizace). I
nadále poèítáme s prodeji bytù z majetku mìsta, za stejných
podmínek, jak døíve byly stanoveny.
-podd

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.

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2004

Ji 130 let
je v Jeseníkách o zábavu postaráno

Pro pøátele dobrého moku pøipravil Pivovar HOLBAspoustu akcí, aby 130. výroèí zaloení pivovaru oslavili spolu. Od
1. do 4. záøí budou otevøeny brány pivovaru pro všechny, kteøí chtìjí nahlédnout
pod pivovarskou poklièku. Návštìvníci
si pod vedením pivovarských odborníkù
mohou prohlédnout jednotlivé provozy.
U svého oblíbeného toèeného a v doprovodu pøíjemné muziky si pak budou moci
vychutnat posezení na nádvoøí pivovaru.
V sobotu 4. záøí dny otevøených dveøí vyvrcholí Velkou pivovarskou slavností na
poèest 130 let zaloení hanušovického
pivovaru. Pivovarskou veselici zahájí

naraení sudu s 13o Holbou Speciálem.
Od rána do veèera bude pro návštìvníky
pøipraven bohatý program a spousta piv-

Holba slaví!
Oslavujte s námi
ních dobrot a jiných pøekvapení. Celodenní program ukonèí veèerní taneèní zábava. Dopravu návštìvníkù zajistí jízda
historickým Pivním speciálem, vlakem

Zatopilo se pøed více ne stoletím
Historie kadého pivovaru zaèala dávno pøedtím, ne
byla v jeho zdech uvaøena první várka. Na samém poèátku stálo
objevení lahodného nápoje s nízkým obsahem alkoholu z obilného sladu, vody a chmele.
Jedineènost zlatého moku si uvìdomoval také mladý sládek
Josef Müllschitzký, který v roce 1874 zaloil moderní parní pivovar v Hanušovicích, v èásti nazývané Holba. Ji 28. prosince
tého roku mohl v novì dokonèeném provozu koštovat první
várku hanušovického piva.
V pøekrásném prostøedí podhùøí Jeseníkù se zaèalo vyrábìt
jedineèné pivo, jeho oblíbenost se rychle šíøila do okolních krajù, a tak produkce narùstala.
Zatímco v prvním roce vyrobil hanušovický pivovar necelých 16 000 hektolitrù, ve 30. letech 20. století dosáhl jeho výstav 108 tisíc hektolitrù a stal se tak tøetím nejvìtším na Moravì.
I kdy produkce bìhem dvou svìtových válek znatelnì klesla,
pøeèkal pivovar toto tìké období bez pøerušení provozu.
V novodobé historii pivovar navázal na svou dlouholetou tradici. Nyní pivovar vyrábí témìø pùl milionu hektolitrù piva roènì.

Kdy vaøit, tak jen z nejlepšího
Kvalitu i chu piva HOLBA neovlivòuje jen mistrovská práce sládka a technologie výroby, ale pøedevším
pouité suroviny. Morava je domovinou vyhlášených
moravských jeèmenù, z nich se vyrábí prvotøídní slad.
Ten dává ryzímu pivu z hor, Holbì, tradièní plnou chu.
Zdrojem hoøkosti, která vybízí k dalšímu doušku piva, je
chmel. Ne nadarmo je tato, pro pivovarnictví nenahraditelná, plodina oznaèovaná jako zelené zlato. Hanušovický pivovar vaøí pivo pøedevším z vybraných
chmelových odrùd domácí produkce, k nim patøí napøíklad atecký poloraný èerveòák.
Chu i kvalitu hanušovického piva významnì ovlivòuje také podzemní pramenitá voda, kterou pivovar získává z vlastního pramene pøímo v areálu pivovaru. Díky
nízkému obsahu solí je srovnatelná s vodou kojeneckou
a svou tvrdostí je pro výrobu piva vynikající.

Pivo spjaté s pøírodou
„Kdy si dvì dáš, hned lepší náladu máš.
Dáš-li si jich pìt, hned tì tìší celý svìt.“

Region ije Holbou, Holba ije regionem
Pivovar HOLBA patøí k nejvýznamnìjším podnikùm regionu, na jeho rozvoji se aktivnì podílí. Je stabilním partnerem významných akcí kulutrního, spoleèenského i sportovního ivota
v kraji. Na mladou generaci jsou zamìøeny speciální projekty na
podporu vzdìlanosti a odborného rùstu.
S Holbou jsou Jeseníky bezpeènìjší. Nevìøíte? Pivovar toti
spolupracuje s horskou slubou, proto se s logem HOLBA
mùete setkat na všech jejích sluebnách. Pøátele si Holba našla i
v olomoucké ZOO, kde sponzoruje chov rysa ostrovida. Letos se
rysí rodinka rozrostla o nového èlena. A tak jsme slavili køtiny.
Malý sameèek Šerák nebyl pokøtìn nièím jiným ne ryzím pivem z hor.
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na trase Šumperk-Hanušovice. Abyste se
o pivovarnictví v kraji dozvìdìli co nejvíce, navštivte i výstavu Historie pivovarnictví ve Vlastivìdném muzeu v
Šumperku, kterou pøedstavitelé Pivovaru
Holba zahájí vernisáí ve ètvrtek 16. záøí.
Kromì zajímavých informací o vývoji
pivovarnictví v regionu a okolí uvidí návštìvníci unikátní expozici historických
pivovarnických exponátù. Slavnostní
bude v tomto roce i øíjnový výlov rybníka, spojený s pøípravou rybích specialit a
posezením na nádvoøí pivovaru, a pravá
zimní pivovarská zabijaèka.

Hanušovický Pivovar HOLBA leí uprostøed malebné pøírody v podhùøí Jeseníkù.
Vyrobí témìø pùl milionu hektolitrù piva roènì a patøí k desítce nejvìtších pivovarù v Èeské republice. Pøesto si areál pivovaru zachovává svùj jedineèný pøírodní kolorit a
romantickou atmosféru, kterou umocòují pivovarské rybníky
a zákoutí se vzrostlou zelení. V pivovaru se nacházejí rovnì
zdroje mimoøádnì kvalitní pramenité vody. Ta se èerpá z hloubkových vrtù a zásobuje výrobu.
Své výjimeèné polohy v horách pivovar nejen vyuívá, ale
sám se také aktivnì podílí na zachování ekologické rovnováhy
krajiny. Ochranu ivotního prostøedí vnímá jako závazek
k dalším generacím.

www.mu-hanusovice.cz

www.zs.hanusovice.indos.cz

3

Ji 130 let je v Jeseníkách o zábavu postaráno
Medailové ryzí pivo z hor
Pivo HOLBA kadoroènì obhajuje svou vysokou kvalitu a prvotøídní chu
v presiních degustaèních soutìích. Medailovým premiantem je Holba Šerák,
vlajková loï pivovaru.
Jeho stabilnì vysokou kvalitu potvrzuje i 12 medailových ocenìní získaných
v posledních pìti letech.

Holba Šerák

Holba Premium

Støíbrná Èeská pivní peèe 2000
Zlatý pohár PIVEX

Zlatý pohár PIVEX

- Certifikát kvality 2003, 2002

- pivo roku 2003
Vítìz pivní ligy 2001
3. místo v kategorii pivo roku 2001
3. místo Cena èeských sládkù 2000

Holba Clasic

Vítìz pivní ligy 2000

Støíbrná Èeská pivní peèe 2000

Bronzová Èeská pivní peèe 2000

Bronzová Èeská pivní peèe 1999

Bronzová Èeská pivní peèe 1999

Historické vlaky pøi
oslavách 130 let
Pivovaru Hanuovice
Ji dlouhou dobu se Pivovar HOLBA Hanušovice pøipravuje
na oslavu 130. výroèí svého zaloení, které vyvrcholí v sobotu
4. záøí 2004. Svojí troškou do mlýna k nim pøispìjí i jízdy historických vlakù, na kterých se spoleènì s Pivovarem HOLBA
podílí Èeské dráhy, a. s., Obchodní øeditelství Ostrava.
Zvláštní historické vlaky budou ètyøi na trati Šumperk-Hanušovice a ètyøi na trati Hanušovice-Šumperk. Dvakrát
ze Šumperka do Hanušovic a zpìt pojede parní mašinka øady
464.202 s historickými vozy, kde nebude chybìt ani restauraèní
a bufetový vùz, kde se bude samozøejmì èepovat hanušovické
pivo a kofola za jednotnou cenu 10 Kè. Dvakrát tyté trasy projede i historický motoráèek M 131.101 s pøívìsným vozem, a to
podle tìchto jízdních øádù:

Šumperk
Bludov
Bludov láznì
Bohutín
Bartoòov
Ruda nad M.
Komòátka
Bohdíkov
Hanušovice

4

464 202
8.50
8.57
9.03
9.07
9.10
9.14
9.19
9.24
9.32

131 101
10.40
10.46
10.51
10.55
10.59
11.03
11.08
11.15
11.25

464 202
12.30
12.39
12.43
12.47
12.51
12.56
13.01
13.06
13.12

131 101
14.31
14.38
14.43
14.47
14.51
14.56
15.01
15.06
15.12

podatelna@mu-hanusovice.cz

Hanušovice
Bohdíkov
Komòátka
Ruda nad M.
Bartoòov
Bohutín
Bludov láznì
Bludov
Šumperk

Kde se pivo vaøí,
tam se dobøe daøí
V Jeseníkách se daøí nejlépe
Pašijový týden pøinesl stylové vítání jara
s HOLBOU. V hospodách se pilo, hodovalo a
z výher se radovalo. Jaro pøineslo soutì a se
soutìí vzrostla i ízeò.
První dubnový den pospíchali milovníci
ryzího piva z hor do svých hospùdek za aprílovými ertíky. Zásluhu na tom, e je u piva
stále veselo, má Holbyáda. S ní do hospod
kadoroènì pøicházejí pivní hry, spousta zábavy, lákavé výhry, ale také týmový duch a
nová pøátelství.
Pøedevším v létì se zapotí pøi poctivé práci
Horská pivní záchranka, která pøináší spasení
všem íznivým. Zkušené týmy zdatných horalù vyráejí do terénu s batohy plnými chlazené Holby. Dobrý nápad a jeho praktické
vyuití oceòují v tomto pøípadì nejen pivaøi.

464 202
11.05
11.13
11.17
11.22
11.26
11.30
11.34
11.34
11.50

131 101
12.35
12.44
12.48
12.55
12.59
13.03
13.07
13.16
13.23

464 202
16.30
16.39
16.43
16.50
16.53
16.57
17.00
17.06
17.13

131 101
18.18
18.27
18.31
18.36
18.40
18.44
18.48
18.58
19.04

Pro zájemce z Ostruné, Branné, Jindøichova a okolních obcí,
kteøí se chtìjí oslav zúèastnit, pøipravily Èeské dráhy zvláštní
vlak nejmodernìjší soupravou M 843 s pøívìsnými vozy, která
pøes Hanušovice v souèasné dobì jezdí, a to podle tohoto
jízdního øádu:

Ostruná
Branná
Nové Losiny
Jindøichov na M.
Potùèník
Hanušovice

10.25
10.35
10.41
10.51
10.56
11.00

12.10
12.00
11.50
11.45
11.40
11.35

Pro zájemce o historická eleznièní vozidla bude v eleznièní
stanici Hanušovice po dobu oslav pøistaven k prohlídce salonní
vùz Dubèek.
-hp
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Jak se asi ilo v pravìku
Skauti na táboøe

Lišèí tesák a medvìdí tesák – to jsou trofeje pravìkých lovcù mamutù z Adamovského údolí. Získat tesák - malý nebo velký, to chce odvahu a šikovnost. Vyrobit
oštìp a ulovit s ním svého jelena èi mamuta, to byla obvyklá èinnost normálních pravìkých lovcù. Umìt projít nepøátelským územím cizího kmene, nebýt vidìn pøi plíení
k jejich ohni a pøitom poznat, co cizinci dìlají, ale také pøeplavat na voru øeku a pøivézt
zpìt získanou koøist, aby kmen pøeil, poznat podle lišejníkù svìtové strany a vrátit se
Hurá domù s ukoøistìnou vodou
tak ke správnému kmeni a nepøinést jídlo sousedùm, ale domù. A také vymodelovat
nìjakou sošku pro své potomky do pravìkých naleziš v budoucnosti.
To vše kdysi dìlali normální lovci mamutù. Naši lovci mamutù ale normální nejsou. Jsou toti ze souèasnosti a navíc z Hanušovic, Jeseníku apod…
Modelování z cihláøské hlíny, malování symbolù na kameny, výroba kmenových znakù z pøírodního materiálu, pøíprava jídla pravìkých lovcù, výroba
døevìné líce, péèe o oheò, plíení, tím vším tedy znepøíjemòovali ivot dìtem
ve stanovém táboøe staøešinové rodu - jejich vedoucí.
Skonèil ji patnáctý skautský tábor støediska Snìník Hanušovice v Adamovském údolí za Starým Mìstem pod Snìníkem. Celkem 28 dìtí proilo napínavých 15 dnù v pravìku ve stanech s podsadami a ve spacáku.
Tábor vedl Petr Hladil - vùdce tábora a Soòa Nikolovová – zástupce, vedoucími oddílù byli Standa Franke, Verunka Kadlecová a Veronika Franková
z Jeseníku. Oddílovými rádci (praktikanty) byly Šárka Hladilová, Bára Machovská, Danek Franke a David Kubálek. Ostatní zabezpeèení: zdravotnice a
výpomoc v kuchyni – Šárka Kubálková, Jindøiška Faktorová, Míša Štefková a
hospodáø – Mirek Hédl st.
ádné poèítaèe, satelity nebo kosmický vìk, ale právì poèátky lidstva, to
je to, co jsme si chtìli s dìtmi zkusit. Byla to jen zkouška, a proto bylo dobøe, e
jsme ádného opravdového mamuta nepotkali. V bojových hrách dìti dennì
Pøedávání diplomù nejlepším borcùm
zkoušely zaít pravìk, vyøezaly si líci, nìkteré dokonce misku, aby se obèas
mohly najíst vlastním výrobkem. Starší chlapci absolvovali etapovou hru Survival o nároèných podmínkách pøeití v pøírodì, chùze v noci podle hvìzd,
stavba vìe pro jednoho lovce apod. Starší dívky se pøihlásily ke zdolání nástrah
v etapovce Minehava – napø. šití kostýmu pravìké eny, noc v lese, pøíprava jídla
v zemi, výroba nádobí ze døeva.
Tábor ale musí ít i bìný ivot – noèní hlídka, rozcvièka, sluba v kuchyni, pøíprava døeva do kamen…
Jako jindy se také soutìilo v netradièních soutìích: stezka s dalekohledem,
skok z prkna leícího na lahvích, štípání obzvláš sukatých špalkù, zatloukání
høebíkù na èas, malé táborové sumo – vytlaèování z kruhu, pøekonávání pøekáek
po lanì. A zase jako vdycky, nejvìtší nepøátelé byli vlastní vedoucí – nároèní a
nesmlouvaví, i kdy kamarádi. Byly chvíle, kdy si kadý pøál, aby vedoucího èert
vzal a nikdy ho u nevrátil.
Letošní tábor bylo nìco navíc – jeden den jsme nazvali První pomoc lidem
v nouzi, a byl od ranního nástupu a po veèerní vìnován nácviku první pomoci.
Dopoledne výuka, odpoledne závody a zkoušky. Celý den táborem znìly termíny
jako: stabilizovaná poloha, druhy krvácení, tlakový obvaz, zlomenina, fixace,
Slavnostní zapálení táborového ohnì
dezinfekce apod. A dìtem se to líbilo. Bodej ne, kdy zkoušeni byli také všichni
vedoucí i s kuchaøem a porotu dìlaly jen dìti. A samy urèovaly poèet bodù za výkon.
Sauna, která se osvìdèila ji loni, jela letos naplno, kadý ji musel opìt zkusit. Stala se stálou souèástí pravidelného koupání v teplé vodì. A kadý se na ni velmi tìšil.
Druhá táborová sobota byla jako obvykle návštìvním dnem pro rodièe, kteøí se mohli rozhlédnout i po
táboøe.
Závìreèný táborák uzavøel boj pravìkých lovcù – Kopèemù a Minehav, kteøí obdreli diplomy a uznání
za vítìzství v hrách, za bodování poøádku (nìkdy spíš nepoøádku) ve stanech, umístìní v celotáborové høe a
také za nebojácné absolvování první noèní hlídky.
Chtìli bychom podìkovat obìtavým rodièùm, kteøí nám pomohli pøi výstavbì tábora a ušetøili nám èas i
síly. Letos se zúèastnilo více dìtí do 10 let a výstavba tábora by tak trvala mnohem déle. Také velmi dìkujeme
Sboru dobrovolných hasièù Hanušovice za technickou pomoc pøi výrobì døíví pro táborovou kuchyni.
Pøíští rok se opìt tìšíme na shledanou.
-hm
Poradní týpí
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 113.

Poèátek 20. století v událostech na
Hanušovicku
Ve starých záznamech kronikáøù lze najít jen ojedinìle zprávu
z pohledu tehdejšího obyvatelsta pøíjemnou. Buïto nepovaovali takové záznamy za nutné, nebo se nic pozitivního neudálo. Nejinak tomu bylo i na poèátku tøetího roku 20. století.
Události roku 1903
Ve druhé polovinì února nastalo oteplení provázené deštìm,
které zvedlo hladinu místních øek natolik, e 19. zmínìného mìsíce musel pøi ochranì majetku zdejších obyvatel zasahovat
místní hasièský sbor. Jaké škody voda napáchala, se záznam nezmiòuje.
18. a 20. dubna neustále hustì snìilo. Pøívaly snìhu zapøíèinily nejen nesjízdnost, ale i neschùdnost cest. Z této nadílky
snìhu mìly radost pouze dìti, které v tìchto dnech nechodily do
škol.
Nìkolikadenní deštì na zaèátku èervence byly, pokud jde o jejich vydatnost (podle dr. Gáby), pøekonány teprve v nám známém roce 1997. Povodnì tehdy postihly znaènou èást Evropy.
Nejvíce u nás øádil vodní ivel na øece Desné v Koutech, kde lidé
z boøících se domù zachraòovali holé ivoty. Také øeka Krupá
pøipravila jednoho mue z Nového Rumburku o ivot a jeho tìlo
bylo pozdìji nalezeno a v Postøelmovì. Staromìstsko bylo touto
povodní velmi postieno. V samotném Starém Mìstì muselo
opustit své domovy na 30 rodin a utopilo se mnoho dobytka. Velké škody vznikly na komunikacích, regulaci øek a polních plodinách. Pøi opravách komunikací a mostù pomáhalo vojsko. Na
nejvíce postiená místa pøijeli enisti a z Krakova. Hodnì postieno bylo také Jesenicko.
V tomto roce byla v obci Holba postavena nová školní budova
a výuka byla zahájena ve dvou tøídách.
Podle nového školského zákona bylo umonìno ákùm pøi
dovršení vìku urèeného pro konec školní docházky opustit školu
ji v prùbìhu školního roku.
10. listopadu hoøela v Habarticích tírna lnu, ve které byla
uskladnìna úroda lnu toho roku. Likvidace poáru se zúèastnili
také hasièi z Hanušovic. Tírna patøila Ignáci Kargerovi a jeho
rodinì. Této rodiny se nepøízeò osudu drela, nebo 1. svìtová
válka je pøipravila o samotného Ignáce Kargera.
Pøesnì do týdne, 17. listopadu lehla popelem zase
tírna lnu v Hanušovicích majitele Stefana Weisera.
Zda se hašení poáru zúèastnili na oplátku také hasièi
z Habartic, v záznamu není.

24. dubna 1854 v Augustinském kostele ve Vídni, necelých 9 mìsícù po císaøských zásnubách ze dne 19. srpna 1853.
17. srpna byla povolena stavba lokální eleznièní trati Hanušovice-Staré Mìsto. U zrodu tohoto projektu stála rodina Buhlù,
kníe Jan z Liechtenštejna a jiní podnikatelé.
V tomto roce zaèalo pøicházet vìtší mnoství stíností k c. a k.
okresnímu hejtmanství v Šumperku na papírnu v Jindøichovì
(Heinrichsthal). Ta zaèala pøi zahájení výroby celulózy vypouštìt odpadní vody do øeky Branné, která poté zneèišovala i horní
tok Moravy. Podle hlášení èetnické stanice v Hanušovicích ze
dne 30. 11. 1898, adresované okresnímu hejtmanství, „jsou odtékající vody z papírny skuteènì zneèištìny, voda je pokryta hustou pìnou, má nahnìdlou barvu a odpornì páchne“. Nejvíce
stíností v letech 1904-1905 bylo z Raškova (Nikles), Èeského
Bohdíkova (Böhm.-Märzdorf) a Rudy nad Moravou (Eisenberg
an der March).
V tomto roce se v záznamech nachází informace pouze o jednom poáru. 10. záøí hoøel lesní porost na Supím vrchu, pøi likvidaci poáru zasahovala jednotka místních hasièù.

Události roku 1905
Dostupné záznamy o tomto roce zaèínají poárem, který pøipravil 1. února o majetek Hubertha Langera z Hanušovic, kterému vyhoøela stodola a koeluna.
9. kvìtna bylo ve školách vzpomenuto 100. výroèí úmrtí básníka Friedricha Schillera. Uèitelé seznamovali dìti se ivotem i
dílem básníka a ty pak pøednášely jeho básnì.
31. srpna znièil poár stáj nejmenovaného majitele z Habartic. Pøi poáru zasahovali také hasièi z Hanušovic.
Byla dokonèena lesní silnice Moravský Karlov-Svatá Trojice
a navázala tak na úsek dokonèený v roce 1901 - Sv. Trojice-Vysoký Potok. Oba úseky stavebnì øídil Josef Wolf z Vysokého Potoka.
4. øíjna se uskuteènilo slavnostní otevøení lokální trati Hanušovice-Staré Mìsto za poèetné úèasti obyvatelstva a významných osobností politického ivota.
V tomto roce byla postavena nová radnice v Branné.
(Pokraèování)

-jh

Prameny: záznamy kronikáøù, dr. Gába - Historie povodní, S. M.,
125 let jindøichovské papírny

Branná na pøelomu 19. a 20. století - námìstí bez nové
radnice postavené v r. 1905

Události roku 1904
Podle záznamu kronikáøù øádily v lednu a únoru na
Hanušovicku spalnièky v nebývalém rozsahu co do
poètu nemocných dìtí.
27. února byla ve Vikanticích (nìmecky Wiegelsdorf) zahájena stavba parní mlékárny.
24. duba bylo vzpomenuto ve školách a kostelích
50. výroèí císaøské svatby císaøe Františka Josefa I. a
císaøovny Albìty Bavorské, zavradìné 10. záøí 1898
u enevského jezera. Jejich sòatek byl uzavøen
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Jubilea
V mìsíci záøí 2004 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
80 let paní Jaroslava Kováøová,
Helena Divišová, Vojtìška
Urbanová a Alenka Vymìtalová,
75 let paní Anna Sedláèková a
Libuše Švecová a pan Vital
Berlinský,
70 let paní Jarmila Muchová a
Ludmila Opravilová a pánové
Friedrich Hubert a Stanislav
Olbort,
65 let pan Josef Köhler,
60 let pan Karel Huška,
50 let paní Hana Øeháková a
pánové Miroslav Hnátek, Josef
Koláèek a Stanislav Hangurbado.
Blahopøejeme!

Hanušovice hostí výstavu fotografií
„DOBROVOLNÌ“
Kulturní projekt „ijme naplno“ vstupuje v Hanušovicích
do své poslední fáze. Dne 2. záøí 2004 v 18:00 hod. bude
v prostorách hanušovického Domu kultury zahájena slavnostní vernisáí výstava fotografií „DOBROVOLNÌ“. Výstava potrvá do 16. záøí 2004 a veøejnosti bude pøístupná
00
00
00
00
v po, st, pá 15 – 18 hod. a út, èt, so 9 – 12 hod.
Organizátoøi doufají, e pøitalivou formou umìlecké fotografie pøiblíí široké veøejnosti kadodenní i výjimeèné okamiky v ivotì dobrovolníkù, kteøí bez nároku na odmìnu pomáhají neziskovým organizacím a jejich klientùm.
Studenti Institutu tvùrèí fotografie na Slezské univerzitì v Opavì a Základní umìlecké školy Miloslava Stibora v Olomouci zpracovali bìhem necelého roku sérii fotografií,
které jsou umìleckým dokumentem o práci dobrovolníkù v neziskových organizacích.
Odbornými garanty projektu, v nìm tyto fotografie vznikly, jsou Mgr. Milena Valušková
a Doc. Jindøich Štreit.
Autoøi vystavovaných fotografií: Jiøí Doleel, Máša Jadrníèková, Vladimír Krynytsky,
Milan Maršálek, Emil Palíšek, Jindøich Štreit, Jiøí Sosna, Milena Valušková, Radek Veselý.
Organizace, ve kterých fotografové dokumentovali èinnost dobrovolníkù: Arcidiecézní charita Olomouc, JITRO, Spolek TREND VOZÍÈKÁØÙ Olomouc, Tyflocentrum Olomouc, o. p. s., SPOLU, Hospic na Sv. Kopeèku, Penzion pro dùchodce a
peèovatelská sluba, P-centrum, Støedisko SOS pro vzájemnou pomoc obèanù, Jasnìnka Unièov.
Projekt „ijme naplno“ je realizován za finanèní podpory Olomouckého kraje v rámci
Operaèního programu. Autorem projektu a zároveò realizátorem je Evropské poradenské a informaèní centrum Olomouc (EPICO). Partnery projektu jsou Mìsto Hanušovice,
Zlaté Hory a Javorník.
Ing. Silvio Bairov, Evropské poradenské a informaèní centrum Olomouc

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

Vzpomínáme
Èas plyne jak
tiché øeky proud,
jen bolest trvá a
nedá zapomenout.

Dne 31. srpna 2004 jsme
vzpomnìli 5. smutné výroèí, kdy
nás navdy opustil
pan Jan Jurdiè
z Hanušovic.
Kdo jste jej znali, vzpomeòte
s námi. S láskou vzpomíná celá
rodina.
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Mlsejte s námi
Zapeèené brambory s cuketou a uzeninou
Potøebujeme: 1 kg vaøených oloupaných brambor, 1 støednì velkou cuketu, 30 dkg
uzeniny (napø. libového kabanosu), 1 velkou cibuli, 5 stroukù èesneku, koøení - po
lièce mletého kmínu, sladké papriky, kari, trochu oregana, sùl, olej, 1 vrchovatou
polévkovou líci kukuøièného škrobu, 20 dkg strouhaného sýra - smìs nivy a eidamu.
Pøíprava: Na oleji v pánvi osmahneme drobnì nakrájenou cibuli, pak pøidáme uzeninu krájenou na kostièky. Cuketu oloupeme, odkrojíme vnitøní èást se semínky a zbytek nastrouháme - hmotu pøidáme na pánev. Vše osolíme, okoøeníme, vmícháme
rozmaèkaný èesnek a dusíme, dokud se nevypaøí asi polovina vody z cukety. Pak do
smìsi zamícháme škrob rozpuštìný v troše vody a odstavíme vše z plotny. Mezitím
vymaeme hluboký plech, nakrájíme na nìj na plátky vaøené brambory a celou plochu
potøeme pøipravenou cuketovou smìsí. Peèeme v troubì asi 30 minut pøi 180 stupních
Celsia. Nìkolik minut pøed koncem peèení vše posypeme strouhaným sýrem a necháme ho rozpéct.

Èokoládový dort s paøískou šlehaèkou
Potøebujeme: Na korpus 12 dkg cukru krupice, 6 dkg hladké a 6 dkg polohrubé
mouky, 6 vajec, 3 líce horké vody, 2 polévkové líce práškového kakaa; na náplò
(paøískou šlehaèku) 1 smetanu ke šlehání 250 ml a 1 èokoládu na vaøení 100 g; na polití èokoládovou polevu; navíc meruòkovou zavaøeninu, strouhanku na vysypání formy a šlehaèku na ozdobení.
Pøíprava: Ušleháme loutky s cukrem a horkou vodou do pìny a bílky do snìhu.
loutkovou smìs umícháme s moukou, kakaem a 3 lícemi snìhu, pak jemnì smísíme
se zbylým snìhem. Tìsto nalijeme do vymazané a strouhankou vysypané formy na
dort a peèeme v troubì cca 35 minut pøi 160 stupních.
Mezitím si pøipravíme náplò - smetanu svaøíme s èokoládou, dokud se celá nerozpustí. Schladlou smìs dáme dobøe vychladit do lednièky.
Upeèený a vychladlý korpus prokrojíme napùl a obì poloviny potøeme zavaøeninou. Paøískou šlehaèku našleháme dotuha a namaeme na spodní polovinu dortu, pøikryjeme horní polovinou. Pak potøeme zavaøeninou celý dort a polijeme èokoládovou
polevou, pøipravenou dle návodu. Hotový dort ozdobíme šlehaèkou.
Pøejeme Vám dobrou chu!
-mf
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Cestování po Evropì
Je záøí a vìtšina z nás ji má zaslouenou dovolenou za sebou. Proto se dnes i my spoleènì podíváme na turisty hojnì navštìvovanou zajímavost nejjinìjšího ostrova našeho svìtadílu.
Podíváme se na Krétu a navštívíme nejvìtší horský kaòon v Evropì.
Soutìska Samaria se nachází na jihozápadì Kréty v prefektuøe Chania a je dlouhá šestnáct kilometrù. Je souèástí pohoøí Lefka Ori (Bílé hory), jeho nejvyšší vrchol Pachnes se vznešenì
tyèí do výšky 2 453 metrù. Oblast je kaòony doslova protkána –
najdete jich tu více ne tøicet. Mýtickou atmosféru a ohromení
z nádherné pøírody, která èlovìka pøi prùchodu soutìskou doslova zavalí, ale trochu kazí davy turistù. Soutìsku lze projít dvìma
zpùsoby. Pohodlnìjší, i kdy té nároèná (projít ji lze za 4-6 hodin) zaèíná na náhorní plošinì Omalos ve výšce 1 250 m n . m.,
kam vás dopraví autobus. Po zaplacení vstupného se pak
mùete pustit smìrem dolù k moøi. Chvíli procházíte dnem svìí
horské øíèky, chvíli zase vyschlým korytem, nebo se øíèka ztrácí
v hlubinách hor. Po nìkolika kilometrech se opìt z nièeho nic objeví, aby zase zmizela. Jdete kolem hrozivì vyhlíejícího vrcholu
Giglos, kde moná pøed nìkolika tisíci lety il Mínotaurus, èlovìk
s býèí hlavou, pro nìho pozdìji známý letec Daidalos postavil
v dnešním hlavním mìstì Heraklionu labyrint. Níe nemùete
minout kapli Agios Nikolase, obklopenou starými cypøiši. Zhruba
uprostøed cesty k moøi leí vesnice Samaria. A do roku 1962,
kdy v oblasti vznikl národní park, zde bydlelo sedm starých krétských rodin, témìø izolovaných od zbytku svìta. Tøi kilometry za
vesnicí se nachází nejkrásnìjší místo soutìsky – proslulá
elezná brána. Je široká pouze tøi metry a kolmé skalní stìny tu
dosahují výšky tøí set metrù. Právì tady nejintenzivnìji pocítíte
divokost krétské pøírody. Všude kolem toti vidíte i krásné bílé

Toulky po okolí
V dnešním pokraèování našeho toulání po pøehradì Pastviny se podíváme na
její rekreaèní vyuití a další zajímavosti.
Pøi projektování vodního díla Pastviny v letech 1926-1928 se prakticky vùbec nepoèítalo s pozdìjším vyuitím
pøehrady k rekreaèním úèelùm. Prvoøadým úkolem bylo vyuití pøehrady k výrobì elektrické energie a k omezení zátop
v povodí Divoké Orlice na co nejmenší
míru. V šedesátých letech minulého století však do ivota obce a pøehrady výraznì zasahuje prudký rozvoj individuální a
hromadné rekreace. Krásná pøíroda, výhodné klimatické podmínky v létì i
v zimì, relativnì èisté ivotní prostøedí,
mnoho pøírodních a kulturních památek
v blízkém okolí se staly lákadlem pro jednotlivce i zástupce obcí, mìst a vìtších
podnikù, aby zde vybudovaly svá rekreaèní støediska. Dají se zde provozovat
všechny druhy rekreaèních vodních
sportù, koupání, jízdy na lodièkách, potápìní a surfování. Pøísný zákaz platí pouze
pro jízdu na motorových èlunech a vod-
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kameny, které jsou v øeèišti dokonale vyhlazeny mohutnými
proudy vod, které tu protékají jen v zimì a na skalních stìnách
tvoøí vysoké vodopády. Soutìska ústí do Lybijského moøe, kde
návštìvníci osvìí své tìlo v prùzraèných moøských vlnách. Ti
zdatnìjší turisté mnohdy volí opaènou, fyzicky velice nároènou
trasu, kdy musí zdolat výškový rozdíl a 1 600 metrù.
Kaòon Samaria slouil po tisíce let jako úkryt
pronásledovaným
lidem. Ukrývali se
zde odpùrci
reimu od
starovìku a po
souèasnost, ale i
hledaní zloèinci a
vrahové. Za
2. svìtové války
tudy prošla a
k jinímu pobøeí
Kréty øecká vláda
pøi svém útìku do
Egypta. Pozdìji
pøi nacistické
okupaci slouila
soutìska jako
prùchozí zóna a
útoèištì èlenù
odboje.
- hp

ních lyích. Snad jediná nevýhoda je ta,
e pøehrada byla postavena na horním
toku horské øeky a studená øíèní voda
v pøehradì se nìkdy tìko ohøeje i v parném létì. V zimì je tu monost bruslení
na zamrzlé vodní hladinì pøehrady,
lyování a bìkování lze provozovat na
svazích nedalekých lyaøských areálù.
Nesmíme zapomenout ani na fakt, e pøe-

hradní nádr je vyhledávaným rybáøským rájem. Na vlastní oèi se u pøehradní
hráze mùete pøesvìdèit, e tu jsou i kapitální kapøi nad 70 cm délky o hmotnosti i
pøes 15 kg.
Ještì krátce po 2. svìtové válce se daly
chaty na bøezích Pastvinské pøehrady

podatelna@mu-hanusovice.cz

spoèítat na prstech jedné ruky. A to se ještì nejednalo o chaty v dnešním slova
smyslu, ale spíše o jednoduché trampské
a vodácké boudy. „Chatománie“ vypukla
a pozdìji, jak jsem se ji zmínil, na poèátku šedesátých let. Nastalo hromadné
vykupování a pronajímání okolních pozemkù a následné budování chat a rekreaèních støedisek. Mnoho podnikù a
závodù zde pak mohlo rekreovat svoje
zamìstnance, konaly se zde porady, slavnosti a veèírky. Bohuel se zmìnou
trních podmínek mnoho podnikù zaniklo nebo byli ekonomicky tak slabí, e
byli donuceni støediska prodat nebo pronajmout jiným. Opaèná situace je u rekreaèních chalup a chat v majetku
jednotlivých majitelù. V roce 1980 bylo
na bøezích pøehrady na katastru obce Pastviny evidováno 364 chat a chalup, v roce
1994 ji 480 a k dnešnímu dni, i pøes urèitá omezení obecního úøadu, pøevyšuje
poèet tìchto staveb ji èíslo 500.
Na obrázku novì postavená restaurace
„U mostu“, otevøená v létì 2003.
- hpm
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Dùm kultury v øíjnu poøádá
Sobota 16. 10. v 19.00 hod. - koncert skupiny MAYA
Zakladatel skupiny Darek Král se narodil 15. 7. 1971 v Šumperku. Je absolventem základní školy v Hanušovicích, následnì gymnázia v Šumperku. V letech 1989-1994 studoval na Palackého univerzitì v Olomouci
Umìnovìdnou fakultu, obor divadlo a film. Se svým kamarádem a rovnì
absolventem fakulty Davidem Drábkem spolupracoval v Olomouci v divadle Hoøící irafy. Vìnoval se pøedevším hudební skladbì. Sám o sobì prohlásil, e v jeho pøípadì byl pro nìj první a dùleitý pøíbìh a k nìmu pak
vymýšlel hudbu. Mimo Olomouc komponoval scénickou hudbu k divadelním pøedstavením v Ostravì, Šumperku a Opavì. Od roku 1998 s básníkem a pøítelem Adamem Suchým komponuje první skladby. Významný je
pro nìj rok 2003, kdy se zpìvaèkou Norou Grundovou zakládají hudební
skupinu Maya. V téme roce jim v hudebním studiu BMMusic vychází první
album Stín andìlù. A hned následuje významná nominace, Akademie populární hudby pasovala Mayu mezi tøi nominované v kategorii Objev roku.
V souèasné dobì hudební skladatel a klávesový hráè Darek Král usilovnì
pracuje na vydání druhého alba. Atak právì na koncertì v Hanušovicích se
mohou diváci a posluchaèi setkat s novinkami hudební skupiny Maya.

Sobota 23. 10. ve 14.30 hod. - Praská komorní zpìvohra uvádí lidovou operetu „PODSKALÁK“
V hlavní roli - Josef Zíma
Komický a pøitom pouèný pøíbìh Františka Ferdinanda Šamberka se
stal podkladem Karlu Hašlerovi, aby jej ozdobil svými písnìmi a hudbou.
Nìkteré písnièky této komedie zlidovìly a dnes u nikdo neví, e patøily
k Podskalákovi.

12 nejlepších
vitaminù
vitamin B
9

Kde je vitaminu nejvíc
Zelenina (napø. kapusta, brokolice),
melouny, mléko, sýr (napø. camembert,
limburský), luštìniny (napø. èoèka, fazole),
houby.
Jak vitamin prospívá duši
Po kyselinì listové budete šastní: Spoleènì s vitaminy B1, B6 a B12 pomáhá B9
(kyselina listová) pøi produkci hormonu
štìstí (serotonin).
V èem pomáhá organismu
Vytváøení krevních bunìk: Bez vitaminu B9 vznikají problémy pøi vytváøení krevních bunìk. Napomáhá plícím, aludku a
støevùm pøi jejich „práci“.
Co se stane pøi jeho nedostatku
Denní potøeba: 0,4 mg (napø. ve 400 g
chøestu). Symptomy nedostatku: chudokrevnost, zmìny na sliznicích, silná únava.

-eg

Podìkování sponzorùm
Dùm kultury Hanušovice, provozování Kina Mír dìkuje sponzorùm za poskytnutí finanèních pøíspìvkù na dìtský filmový festival, který probìhl v srpnu 2004.
Sponzoøi: Karel Svoboda - Døevostav Hanušovice, Odborový svaz KOVO, Základní organizace ZKL Hanušovice, ZO NOS Závodní výbor Pivovar Holba Hanušovice, Odborové sdruení eleznièáøù, ZO eleznièní stanice Hanušovice, Klempíøství Novák a
syn Hanušovice.

INZERCE INZERCE

INZERCE

PRODÁM PC Intel Celeron 166 MHz, HDD 20 GB, FDD, CDRom 24x,
klávesnice, myš, grafická a zvuková karta, monitor 15´´, Windows 98,
program vhodný pro školáky, oprava pravopisu. Internet, Angliètina pro
školáky, hry. Za 7000,- Kè.
Tel. 737 718 349, 583 231 752.

UPOZORNÌNÍ
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.

Hledáte vhodný zpùsob financování Vašich bytových

KOMERÈNÍ INZERCE

potøeb? Potøebujete zajistit akontaci k úvìru, investovat do
nákupu zboí èi materiálu? Po telefonické domluvì Vám
v nejbliším moném termínu zajistíme schùzku s
kvalifikovaným úvìrovým poradcem, který Vám vypracuje
vhodné návrhy øešení - zdarma!!
Staèí jen zavolat na: 608 428 150.

Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
Inzeráty plošné
2,50 Kè za 1 cm2

placená inzerce
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www.mu-hanusovice.cz
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