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

Komunální volby 2018

Pozvánka na výstavu

Oficiální hanušovické výsledky jsou ke zhlédnutí na úøední desce mìsta, nebo na
www.volby 2018. V dobì uzávìrky Hanušovických novin probíhala jednání o sloení
vedení mìsta.
- mú

Podìkování volièùm
Váení spoluobèané, chtìla bych vám jménem svým i svých kolegù spolukandidátù
upøímnì podìkovat za Vaši pøízeò v komunálních volbách. Nebyly to jen volby v pravém slova smyslu, ale také referendum, jak jsou èi nejsou obèané spokojeni s naší prací
a s prací celého zastupitelstva.
Naše kandidátka Hanušoviètí nezávislí získala v našem mìstì 6 796 hlasù, co
svìdèí o Vaší velké podpoøe. Bohuel volební systém ne vdy respektuje vìtšinový názor obèanù. Bez ohledu na tuto negativní skuteènost je Vaše podpora pro nás a pro mì
osobnì velkým ocenìním.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Slavíme
100 let republiky

„Hrou a vzdìláním
k vlastenectví“
ivot v období první republiky
v Hanušovicích
Výstavu je moné shlédnout
na hanušovické Rychtì
do 30. 11. 2018,
monost telefonického
objednání: 733 577 225
Pøijïte se s námi projít historií

Podìkování
všem, kdo pøispìli na sbírku Bílá pastelka na podporu speciálních slueb pro nevidomé a slabozraké. Po seètení Vás budeme informovat o výsledku sbírky. Dìkujeme
SONS Šumperk – Jeseník
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 100 – 17. 9. 2018
- projednala a schválila ádost o pøidìlení bytu è. 9, ul. Hlavní
183, Hanušovice
- nedoporuèila ZM odprodat pozemek parc. è. 829/1 v kú.
Hanušovice
- doporuèila odprodat èást pozemku parc. è. 1260/5 - lesní
pozemek, v kú. Hanušovice
- nedoporuèila ZM odprodat èást pozemku parc. è. 888/1 ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila pronájem Domu kultury Hanušovice za úèelem
poøádání pøedvolebního mítinku volebních stran ODS, Nezávislá volba a Generace Y za cenu reijních nákladù z dùvodù darování výtìku z této akce MŠ Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 801/1 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 2193/2 a èásti pozemku parc. è. 2194/1 v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti st. pl. 377/3 zastavìná plocha a nádvoøí, a dále èásti pozemku parc. è. 2067/1
- trvalý trvaní porost, a èásti pozemku parc. è. 2069/1 - ostatní
plocha, v k. ú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 1627/1 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila výsledek poptávkového øízení na stavební práce
týkající se akce „Oprava místní komunikace u garáí a k objektu
èp. 183 v Hanušovicích“
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Fotbalový klub Hanušovice pro rok 2018 a
schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 29/2018 mezi mìstem Hanušovice a FK Hanušovice na èinnost spolku
- schválila poskytnutí individuální dotace z rozpoètu mìsta
Hanušovice pro Tenisový klub, z. s. Hanušovice pro rok 2018 a
schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy è. 30/2018 mezi mìstem Hanušovice a Tenisovým klubem, z. s. Hanušovice
- schválila návrh Smlouvy o výpùjèce na BIO odpad pro obèany a uloila starostce mìsta podepsat smlouvy s obèany
- doporuèila ZM schválit rozpoètové opatøení è. 3 dle písemného materiálu, zmìny závazných ukazatelù aktuálnì platného
rozpoètu a zapracování rozpoètových zmìn do období úèetní
závìrky záøí 2018
- schválila revokaci usnesení è. 1399/91/2018
- schválila dohodu o zmìnì smlouvy è. 9270371023, mezi
mìstem Hanušovice a Státním fondem rozvoje bydlení
- povìøila starostku podpisem dohody o zmìnì podmínek poskytnutí dotace na základì Smlouvy è. 9270371023 a povìøila

OSMS odesláním podepsané smlouvy FONDU dle návrhu a
pøedáním finanèní úètárnì k evidenci
- schválila navrený program a termín ZM è. 21 dne 24. 9.
2018 v DK
- povìøila paní Blanku Doleèkovou ke všem úkonùm souvisejícím se zrušením místa trvalého pobytu v bytových domech
nebo jejich vymezených èástech ve vlastnictví mìsta
- vzala na vìdomí otevøení výstavy 100 let republiky
- vzala na vìdomí jednání zahájení s vedením bytového
drustva, na schùzce se øešilo obsazování bytù na sídlišti Holba
- vzala na vìdomí jednání ve vìci výstavby chodníkù ulice
Praská 23. 8, Jesenická 5. 9, Hlavní – oprava komunikace vèetnì odvodnìní 29. 8

jednání è. 101 - 1. 10. 2018
- schválila Smìrnice pro zadávání veøejných zakázek malého
rozsahu, Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k vyhlášení výbìrového øízení na akci „Zajištìní zimní údrby pozemních komunikací v Hanušovicích a jejich místních èástí
Potùèník, Hynèice nad Moravou, leb a Vysoké ibøidovice“
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku pè.
896 - zahrada v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 2069/1 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 1577/7 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 1627/1 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 870/3 – zahrada, v kú. Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu na pronájem èásti pozemku
parc. è. 1627/1 - ostatní plocha, v kú. Hanušovice
- na základì doporuèení OSMS schválila pøidìlení bytové
jednotky 02, èp. 72, ul. Hlavní v Hanušovicích
- na základì vyhodnocení situace OSMS schválila ádost o
pøidìlení rodinného domu èp. 46., ul. Habartická v Hanušovicích dle Pravidel o pronajímání bytù ve vlastnictví mìsta Hanušovice
- schválila revokaci usnesení è. 1513/100/2018 ze dne 17. 9.
2018, týkající se pøidìlení bytu è. 9, ul. Hlavní 183, Hanušovice
- schválila udìlení „Plné moci“ spoleènosti SART – stavby a
rekonstrukce, a. s. Šumperk k jednání ve stavebním øízení ve
vìci zrušení „Vleèky mìsto Hanušovice“ v Hanušovicích; povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem „Plné moci“ a
schválila vystavení objednávky, na inenýrskou èinnost a na
stavební úpravy
- mú

Zpráva o èinnosti Zastupitelstva mìsta Hanušovice
jednání è. 21 – 24. 9. 2018
- vzala na vìdomí informaci o odstoupení od uzavøení smlouvy o dílo s firmou SART – stavby a rekonstrukce, a. s. Šumperk
- povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a. s. Praha
- schválila pøedloení nabídky na koupi nemovitosti na ulici Údolní, èp. 178
- schválila zapracování èástky na nákup nemovitosti èp. 178, ulice Údolní do rozpoètové zmìny è. 3
- schválila rozpoètové opatøení è. 3, doplnìné o èástku na nákup nemovitosti èp. 178, dle písemného materiálu,
zmìny závazných ukazatelù aktuálnì platného rozpoètu a zapracování rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky záøí 2018
-mú
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Výstava

„Hrou a vzdìláním k vlastenectví“
V pondìlí 8. øíjna 2018 oslavili áci 5. a 6. roèníku naší školy,
za pedagogického doprovodu paní uèitelky Anny Podgrabinské, paní asistentky pedagoga Lenky Procházkové, paní uèitelky Ivety Vondruškové, paní asistentky pedagoga Petry
Unzeitigové a paní uèitelky Vladimíry ídkové, 100 let republiky (1918-2018) návštìvou výstavy nazvané „Hrou a vzdìláním
k vlastenectví“, která se uskuteènila v prostorách naší jedineèné
kulturní památky.
Byla zahájena vernisáí na hanušovické rychtì 21. záøí 2018
v 16 hodin. Je seøazena chronologicky a zahrnuje období od
roku 1918 a po souèasnost. Snahou je pøiblíit dìtem, proè být
hrdý na svou zem a co všechno zde za posledních 100 let vzniklo
a jak se to dotklo ivota dìtí. Dìti se touto formou seznámily
s ivotem v období první republiky v Hanušovicích. Zhlédly dobové fotografie z našeho mìsteèka, prohlédly si stoletý vývoj
hraèek. Nejvíce je však zaujala jednotøídka, v ní se dìti pøed sto
lety vzdìlávaly. Byly pøekvapeny chudým vybavením tøídy
i školními pomùckami samotných ákù. Odvánìjší z nich si vyzkoušely i tzv. „oslovskou lavici“. Na fotografiích porovnávaly
církevní školství, školství za protektorátu vèetnì socialistického školství. Výkladem nás provázela paní Marie Pecháèková.
Z jejího zajímavého vyprávìní se dìti dozvìdìly o tragickém
konci rychtáøe Langra, který byl zabit rukou odsouzeného „lapky“ - kdy byl odvádìn do šatlavy, vysmekl se a odcizil z ošatky
s chlebem nù, kterým probodl rychtáøe. Za svùj hrùzný èin byl
povìšen na kopci v Kolštejnì – v dnešní Branné. Dìti si prohlédly i soudní síò, kde se øešily drobnìjší pøestupky, závanìjší
pak na nedalekém Kolštejnì. Rychtáø mìl podobné pravomoci
jako dnešní starosta. Pøítomní áci byli pøekvapeni nálezem pokladu v podobì keramických a sklenìných souprav ukrytých ve
stropì této kulturní památky z doby odsunu nìmeckých obyvatel. Pøítomné paní uèitelky se podivovaly nad profesní smlouvou uèitelky (USA, rok 1923). U nás byl celibát uèitelek zrušen
v roce 1919. Cituji:
Sleèna uèitelka:
·Není pravidelnou návštìvnicí salónù krásy ve mìstì.
·Neopustí mìsto za ádných okolností bez povolení pøedsedy
mìstské rady.
·Nebude kouøit. Tato smlouva pozbude platnosti, pokud
bude uèitelka pøistiena pøi kouøení.
·Nesmí pít pivo, víno nebo whisky. Tato smlouva pozbude
platnosti, pokud bude uèitelka pøistiena pøi pití piva,
vína nebo whisky.
·Nesmí jezdit auty s mui, s výjimkou svého
otce nebo bratra.
·Nesmí nosit šaty v záøivých barvách.
·Nesmí si barvit vlasy.
·Bude nosit minimálnì dva kusy spodního prádla.
·Nesmí nosit šaty sahající více neli pìt
centimetrù nad kotníky.
·Bude udrovat tøídu uklizenou.
·Bude zametat podlahu tøídy minimálnì

jednou dennì.
·Bude vytírat podlahu tøídy minimálnì jednou
týdnì horkou vodou.
·Bude mýt tabuli minimálnì jednou dennì.
·Bude rozdìlávat oheò od 7:00 ráno, aby
bylo v místnosti teplo do 8:00, kdy pøijdou dìti.
·Nebude pouívat pudr, nosit make-up
ani pouívat rtìnku.
Dìti zaujaly i oblíbené recepty 1. prezidenta Èeskoslovenské republiky (1918-1935) - T. G. Masaryka, pøivítání obèany 2. èeskoslovenského prezidenta (1935-1948) Edvarda Beneše v našem
mìsteèku spojené s podepsáním pamìtní listiny, školní budovy i vydaná vysvìdèení, prùvod v maskách, 1. máj v roce 1918, èinnost divadelního spolku, pøítomnost místních hospùdek a hotelu, stoletý
vývoj platidel – mincí všeho druhu, papírových bankovek.
A co jsme si zapamatovali z vyprávìní paní Marie Pecháèkové?
První písemné zmínky o budovì rychty sahají do 15. století.
Vystøídala se zde øada rodù. Hanušovickou rychtu dìdili zpravidla nejstarší synové, vèetnì práva váreèného (právo vaøit pivo) a
šenku. Ti se vesmìs enili s dcerami jiných rychtáøù z okolních
obcí. V polovinì 18. století získal hanušovickou rychtu pro svùj
rod Josef Langer, který pøiblinì v 80. letech provedl pøestavbu
budovy do dnešní klasicistní podoby, take se v ní dochovalo renesanèní, snad i dokonce gotické jádro. Na pøední stranu rychty
tehdy navazovaly stáje a chlévy, ve dvoøe stál výmìnek a stodola. K areálu patøil mlýn a domky øemeslníkù.
17. bøezna 1849 byl institut rychtáøství zrušen. Langrové prodali louky za øekou Moravou, na nich vyrostla hlavní èást dnešního mìsta Hanušovice. Hospodáøství však postupnì pustlo,
take bývalou rychtu i se zbytkem pozemkù koupila v roce 1897
v drabì obec Hanušovice.
Hospodáøské objekty byly postupnì zbourány a obec pronajímala rychtu na pohostinskou èinnost, která zde byla obnovena
i po roce 1945 pod názvem restaurace Na Rychtì a zùstala zachována dodnes. Která hospoda se mùe pyšnit témìø 600letou
tradicí?
Od roku 2009 vlastní Hanušovickou rychtu manelé Pecháèkovi, kteøí se tak stali po 112 letech prvními soukromými majiteli. V roce 1950 byl objekt památkovým úøadem v Brnì
zaevidován do seznamu chránìných kulturních památek a patøí
k nejcennìjším a nejkrásnìjším památkám na Šumpersku.
Výstava se dìtem i vyuèujícím velmi líbila, poèasí té pøálo
pøi zdolávání výstupu k bývalé rychtì èp. 58, lidové architektuøe
z první poloviny 19. století, v souèasné dobì v rukou soukromých majitelù.
Vladimíra ídková, vyuèující obèanské výchovy

Dárky pro ukrajinské dìti z dìtských domovù
Pomalu se k nám blíí vánoèní èas a myslíme na to, jak udìlat dobrý skutek èi splnit nìkomu pøání.
I letos tu jsou dìti z dìtských domovù na Ukrajinì, které mùete obdarovat. Všechny informace jsou uvedeny v letáèku nebo na
webu Charity Šumperk, vèetnì databáze dìtí, ze které mùete vybrat, koho chcete obdarovat. Poté staèí zavolat èi napsat e-mail paní
Matyášové, a ona Vám konkrétní dítì zarezervuje. Pak u jen nakoupíte dárky, vánoènì zabalíte, pøipíšete latinkou jméno a mìsto a
pøinesete nejpozdìji do 30. 11. 2018 do budovy MÚ Hanušovice, paní Pospíchalové do kanceláøe è. 209. Odtud si potom Charita
centrálnì dárky odveze.
Dìkujeme, e pomáháte. Fotky z pøedcházejících roèníkù najdete také na stránkách Charity Šumperk.
-ep
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2018
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši spoluobèané:
paní Jiøina Roubalová, Marie
Chamlarová, Gabriela
Èermáková, Vlastimila
Jelínková, Helena Chybová,
Irena Štefková a Helga
Švecová;
pánové Jan Fryèák, Vladimír
Dušek, Hermann Weiser,
Tomáš Valíèek, František Jílek,
Miroslav Pokuta a Rudolf
Warenich.
Blahopøejeme!

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

Charita Šumperk vzala dìti na výlet do Kromìøíe
Navázali jsme s Charitou Šumperk na tradici výletu pro dìti z loòského roku, kdy se
jelo na dva dny do Prahy. Letos jsme v sobotu 13. øíjna 2018 vyrazili na celodenní výlet
dìtí do Kromìøíe.
Cesta do arcibiskupského mìsta, památky UNESCO, nám utekla rychle i pøes to, e
byly vlaky pomìrnì plné a mìly zpodìní.
Hned z vlaku jsme šli podzámeckou zahradou pøímo na Arcibiskupský zámek. Zde
nás èekala prohlídka takzvané Saly terreny, tedy podzemních pater. Prohlédli jsme si jak
reprezentaèní prostory, tak dvì umìlé jeskynì. Dokonce jsme vidìli i sál, v nìm se natáèelo nìkolik scén z filmu Amadeus. Dále naše kroky zamíøily do Podzámecké zahrady, která se pyšní druhovou rozmanitostí nejen flóry, ale také fauny. Chovají zde toti ve
výbìzích a klecích èeská i cizokrajná zvíøata a volnì se mezi návštìvníky zahrad pohybují pávi. Vidìli jsme holuby, hrdlièky, korely, kanáry, andulky, kury, kachny, kozy, daòky, ale také makaky èervenolící a paviány pláštíkové.
Po procházce v parku a drobném obèerstvení z vlastních zásob jsme zamíøili ke
knihovnì. Zde se konala prohlídka protiatomového krytu, který se pod knihovnou nalézá. Dozvìdìli jsme se mnoho podrobností o tom, jak byl kryt projektován a stavìn, i o
tom, jak by mìl v pøípadì ohroení fungovat. Prohlédli jsme si také nezbytné vybavení
krytu v pøípadì katastrofy a zpùsoby ochrany pøed ozáøením. Kdo chtìl, mohl si vyzkoušet tzv. „atombordel“ neboli protichemický oblek.
Po troše vzdìlávání byl èas na zábavu. Šli jsme do zrcadlového bludištì. Aneèekalo nás jen
jedno, nýbr rovnou dvì. Úèastníci si pak sami iniciativnì vymysleli nìkolik her, které se daly
v reflexním prostoru hrát. Take o legraci nebyla nouze. Zároveò se v centru mìsta konal Jableèný den, takejsmesiještìodpolednedalinachvílirozchod, abysetamkadý mohlvydatpodívat. Následovala návštìva èokoládovny, z ní kadý dostal od Charity balíèek pralinek na
ochutnání, a kdo chtìl, mohl si koupit sladký suvenýr domù.
Ale to u byl èas jít zpátky na vlak. Mìl opìt malinko zpodìní, take jsme do Šumperka dorazili o pùl hodinky pozdìji. Ale nám to nevadilo, protoe jsme si ještì o tu chvíli déle mohli uívat vzájemné pøítomnosti.
Lada Matyášová

Podìkování
Jménem kandidátky KDU-ÈSL dìkuji za podporu v komunálních volbách.
František Felner

Toulky po okolí - eleznièní tra Hanušovice-Glucholazy II.
Výstavba trati Hanušovice-Glucholazy mìla tøi oddìlenì stavìné úseky. Nìmecká èást trati z Glucholaz na státní hranici byla postavena u na podzim roku 1887. Je dlouhá 4,5 km, a protoe leela na øíšsko-nìmeckém území, byla císaøskému Rakousku-Uhersku pronajata na 99 let. Hranice leí v km 52,5, v tvz. Buchmanovì záøezu.
Stavební práce na dalších úsecích provádìla firma Haudek a Zelenka z Chocnì pod vedením vrchního inenýra Hammera. S prvními výkopy bylo zapoèato 3. listopadu 1886 a ji 26. února 1888 byl zahájen provoz z tehdejší Dolní Lipové (dnešní Lipová Láznì)
do Glucholaz. Celá tra z Hanušovic a do dnešního polského mìsteèka byla zprovoznìna 1. øíjna 1888. Za necelé dva roky byl tedy
vystavìn celý 57 km dlouhý úsek, co je vzhledem k nároènému terénu a obtíným klimatickým podmínkám úctyhodný výkon.
K dispozici nebyla ádná technika, hlavními nástroji byla lopata a krumpáè, koòské povozy a hlavnì stovky pracovníkù, kteøí budovali tra témìø v nelidských podmínkách. Èást trati v údolí øíèky Staøíè pøes Ramzovské sedlo do Hanušovic si proto brzy získala název Západoslezský Semmering (podle nároèné stavby tratì z Vídnì pøes Alpy do Itálie).
Dokumentace pøípravy a výstavby trati je dnes uloena ve Státním oblastním archivu v Opavì, vèetnì projektu úseku Jeseník-øíšská hranice a plakátu oznamujícího zprovoznìní prvního provozovaného úseku z Dolní Lipové do Glucholaz.
Zajímavé je sledovat popis trati podle prùvodce z roku 1890, uloeného v muzeu v Jeseníku: „Jízda vlakem zaèíná v Hanušovicích. Po ètvrthodinì jízdy vlak pøijídí do Jindøichova (km 6,0-6,4). Stanice je vystavìna v oblouku, po odstøelu skály, v blízkosti
místní papírny. Pøed zastávkou Nové Losiny a nákladištì Františkov, kde ústí lesní eleznice, pøijídíme do stanice Branná. Leí
v km 12,3-12,7 v nadmoøské výšce 580,09 m. Ji pøi jízdì z Františkova do stanice a dále z Branné do Ostruné pøekonáváme sklon
prùmìrnì 25 promile, v nìkterých místech i 30 promile. Mineme nákladištì kamenolomu Veèeøa a Langer a po 10-11 metrù vysokém náspu pøekonáváme obtíný úsek do stanice Ostruná. Ta leí v km 17,8-18,2 v nadmoøské výšce 709,74 m. Po Ostruné následuje dvojkolejná výhybna Ramzová. Leí v nejvyšším bodì trati, 752,70 metrù nad moøem (dnes nejvýše poloená rychlíková
stanice v ÈR). Prochází tudy hranice Moravy a Slezska i rozvodí Dunaje a Baltského moøe. Nacházíme se v km 20,03. Následuje jízda do Horní Lipové, její nádraí leí v km 26,2-26,7 v nadmoøské výšce 602,56 metrù. V tomto úseku si mùeme všimnout, e
v místech pøejezdù nejsou závory ani strání domky, ale pouze tabulky s nìmeckým nápisem „Achtung auf den Zug“, zatímco na
moravské stranì byl tento nápis uvádìn dvojjazyènì. Je to znak toho, e se nacházíme ve Slezsku. Následuje stanice Dolní Lipová
(km 30,9-31,3), vystavìná v nadmoøské výšce 513,91, která je projektována jako výchozí stanice pro tra do Bernartic.“
Do Jeseníku budeme pokraèovat v pøíštím èísle.
-hp
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Cestování po Evropì
Advent ve Vídni
Rakouskou metropoli Vídeò jsme ji navštívili nìkolikrát, ale
dnes se podíváme do té pøedvánoèní. Bude to tak trochu i pozvánka pro vás, kteøí adventní èas tráví i jinde ne doma.
Rakouské hlavní mìsto se pravidelnì umísuje na pøedních
pøíèkách soutìí kvality ivota. To, co nabízí bìhem celého roku,
vygraduje v pøedvánoèním èase. Mìsto doslova rozkvete do
zimní krásy, vše je vyzdobeno, osvìtleno miliony árovek a neonových efektù. Cítíte se zde jako v pohádce, stovky stánkù plné
lákavého zboí a bezpoèet prodávajících s nabídkou dobrého
pití, jídla a sladkostí.
Vídeò je v tu dobu jedna trnice. Pøesto jsou zvláš vyznaèeny
a pojmenovány. Mezi ty nejnavštìvovanìjší patøí Christkindlmarkt, Vánoèní vesnièka, Starovídeòský trh, Trh u Svatoštìpánského dómu, Vánoèní trh Am Hof a dalších asi dvacet.
Pro ty, co nebaví procházet se mezi stánky, anebo pro ty, co ji
vše prošli a ochutnali, mìsto Vídeò nabízí nespoèet dalších lákavých akcí a zajímavostí. Zaèneme tøeba v paláci arcivévody
Karla v ulici Seilerstätte, kde je umístìno originální muzeum hudby. V prvním patøe, kde se nachází exponáty z historie Vídeòské
filharmonie, se mùete osobnì dotýkat hudby. Mnoho exponátù
si mùete osahat, mùete si tøeba zkomponovat valèík. Staèí házet kostkami. Náhodné kombinace èísel se stanou základem pro
vaši novou skladbu v tøíètvrteèním taktu. Ve druhém patøe, nazývaném Sonosféra, vás èekají jedineèné záitky se zvuky.
Mùete si zahrát na obøí hudební nástroje, budete moci i experimentovat se zvuky a tóny, ale také s vlastním hlasem. Vídeòský

klasicismus je doménou tøetího patra. Pánové Strauss, Mozart èi
Haydn vám budou pøedstaveni nejen obrazovì, ale rovnì prostøednictvím své hudby. Milovníci interaktivních atrakcí si mohou
vyzkoušet poèítaèový program Namadeus, kde si mohou vytvoøit
krátkou „mozartovskou“ skladbu.
O zábavu celé rodiny se jistì postará jeden místní, velmi navštìvovaný „haus“ (dùm). V padesát metrù vysoké vìi, která
uprostøed moderní Vídnì zùstala jako pøipomínka protiletecké
obrany mìsta za 2. svìtové války, se nachází Haus des Meeres –
Moøský dùm. Kdy k vìi pøicházíte, ani by vás nenapadlo, e
uvnitø se skrývají chameleoni, obrovští podmoøští krabi, raloci èi
tropiètí hadi. Prohlídka zaèíná v 11. patøe. Z horní terasy je hezká
vyhlídka na mìsto. Do tropù se návštìvník ponoøí u o patro ní.
Neuvìøitelných 150 tisíc litrù moøské vody tu slouí jako útoèištì
pro obøí rejnoky, manty a raloky kladivouny. Dvakrát tak velké
akvárium je o poschodí ní. V nìm má svùj domov i elva kareta
obrovská jménem Puppi. Tahle stokilová dáma byla zachránìna
jednou turistkou z trhu v Asii. Mohla skonèit v polévce, ale nestalo
se a od roku 1980 je ozdobou Haus des Meeres. Cestou do pøízemí historické vìe vás èeká ještì øada zajímavých zvíøat. Je jich
tu na 4 000 metrech ètvereèních na deset tisíc. K silným záitkùm
patøí tøeba krmení dravých piraní. Za vidìní stojí i krokodýlí park.
Oblíbené je i insektárium s tropickými brouky. Jejich desítky metrù dlouhé chodby jsou vtipnì umístìny do sklenìných madel pod
terárii s hady, ještìrkami, ábami a dalšími ivoèichy.
-hp

Naše zdraví (80) - Zívání
S naším zdravím to nemá mnoho spoleèného, ale je souèástí našeho ivota. Proè vlastnì zíváme, je zívání škodlivé a nakalivé? O
tom si dnes pár zajímavostí povíme.
Nìkde jsem se doèetl, e naší pøedkové øíkali: „Kdo zívá, ten by ral, kdo døímá, ten by spal.“ Promiòte mi to vulgární slovo, ale
jak jsem koupil, tak prodávám. O pøíèinách a dùvodech zívání se stále jen mùeme dohadovat. Aèkoliv se mnozí vìdci v argumentech rozcházejí, existuje nìkolik teorií, k nim se vìtšina odborníkù pøiklání.
Ta první a vìdecky podloenìjší se domnívá, e jev zívání má slouit organismu k ochlazování mozkové kùry, respektive k ochlazování krve proudící pøímo do mozku. Jakmile nervové tkánì v mozku pocítí pøílišné zvýšení teploty, vyšle se signál, e je nutná termoregulace. My v dùsledku toho zívneme, èím bychom mìli do tìla dostat chladnìjší vzduch z okolí. Na základì tohoto tvrzení
bylo provedeno nìkolik vìdeckých výzkumù, které domnìnku potvrdily. Pokus byl proveden napøíklad na laboratorních potkanech, jim byl do mozku vloen èip, který mìl za úkol monitorovat teplotu. Pøi umìlém pøehøívání kùry zaèala zvíøata po chvíli zívat,
co mìlo za následek sníení mozkové teploty. Další experiment byl proveden na náhodných chodcích, kterým se ukazovaly obrázky zívajících lidí. Tento pokus probìhl nejprve v zimním období, poté znovu v létì. V chladnìjším poèasí poèalo zívat asi o polovinu
více lidí ne pøi vyšších letních teplotách.
Druhý názorový proud se pøiklání k myšlence zaloené na teorii mozkového okyslièování. Podle ní k zívání dochází proto, e
v tìle vzroste potøeba okyslièení mozku, a my tak hluboce vdechneme okolní vzduch. Díky tomu se nám dostane do krve více kyslíku a zároveò se podpoøí srovnání hladiny hormonu serotoninu, tzv. hormonu štìstí, který má za úkol udrovat a øídit hladinu našich
nálad a emocí.
S procesem zívání se také pojí mnoho zajímavostí. Tak napøíklad, vìdìli jste, e zívání bylo zaznamenáno ji u plodu ve tøetím
mìsíci? Není známo, proè je tomu tak, ovšem podle nìkterých hypotéz mùe jít o to, e v tomto období se zaèíná vyvíjet jeho nervová soustava. Zívání je také oznaèováno jako projev empatie vùèi okolí, co by mìlo vysvìtlovat jeho povìstnou nakalivost. Vzpomeòte si na pøípady, kdy lidé zaènou na divadle, koncertu nebo na nudné pøednášce zívat. Urèitì se nudí, nemají náladu a nejradìji by
odešli.
Pravdìpodobnost, e se zíváním nakazíme, je vyšší u jedincù, kteøí jsou nám nejblíe, tedy u rodiny, pøátel, u partnera. K tìm
máme nejhlubší citové vazby. Na základì této teorie byly provedeny vìdecké výzkumy a zjistila, e velmi malé dìti nejsou nakalivostí ovlivnìny, jeliko schopnost empatie zkrátka nemají.
A proè si pøi zívání vlastnì zakrýváme pusu? Døíve se vìøilo, e pokud hluboce zívneme s ústy otevøenými dokoøán, mohla by
nám duše uniknout z tìla. Urèitì tomu tak není, je to spíše tím, e je to hygienické a nikdo z nás si nepøeje, aby nám pøi tomto úkonu
nìkdo koukal do ústní dutiny a poèítal zaplombované zuby.
-hp
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Filmové pøedstavení v šumperském kinì OKO
Dne 27. 9. 2018 se sedmé a deváté roèníky zúèastnily filmového dokumentu „Myanmar – divoká cesta do barmské øíše“ v rámci
filmového projektu Planeta Zemì 3000.
Naše filmové putování zaèalo v èásti kontinentu jihovýchodní Asie. Na unikátní videoprojekci jsme se mohli dozvìdìt, jaký je
ivot v Barmì jakoto rozvojové zemi oproti naší vyspìlé konzumní spoleènosti.
Nejprve jsme se dozvìdìli, na jaké oblasti se Barma èlení, jakými jazykovými dialekty se v jednotlivých èástech zemì hovoøí, e
je svou rozlohou osmkrát vìtší ne ÈR apod. Hlavním mìstem je od roku 2005 nové moderní mìsto Neipyjito. Byli jsme také informováni o podnebí, které ve zdejší zemi panuje. Vzhledem k poloze Barmy v tropickém pásmu se tam støídají období dešù a sucha.
Typické jsou pro Barmu také monzuny (vìtry, které vanou z oceánu na pevninu, a naopak, a výraznì tak ovlivòují tamní klima).
Z hlediska kultury je Barma velice silnì náboensky zaloená zemì. V popøedí je buddhismus, na celém území se vyskytuje
témìø 2,5 milionu buddhistických vìových staveb, tzv. pagod – a zlatem se u tìchto staveb opravdu nešetøilo. Témìø na kadém
kroku mùete narazit na sošku èi sochu Buddhy, modlící se turisty aj. Lidé jsou zde podle moderátora a souèasnì cestovatele, který
dokument natáèel, velmi pohostinní, dobrosrdeèní a pøátelští.
Co se týèe dopravy, tak v popøedí je eleznice, která pokrývá celou zemi od severu k jihu a od západu k východu. eleznièní sí
pokrývá pøes pìt tisíc kilometrù drah. Velice oblíbeným dopravním vozidlem, hlavnì ve mìstì, je i motorka, moped.
Z hlediska politického ivota to není v Barmì zrovna nejrùovìjší, poøád tam pøevládá silná cenzura a v nìkterých oblastech velká chudoba. Je zde snaha silnì potlaèovat demokracii, ale tamní vojenská „junta“ (èesky chunta) má velkou politickou sílu.
V rámci cestovního ruchu se zde mohou turisté pohybovat jen po vyznaèených trasách. Jakmile èlovìk sejde nìkam, kam nemá,
ihned narazí na problém s tamním úøadem, a právì ji zmiòovanou vojenskou juntou.
Fascinovalo nás také, jak je to ve zdejší zemi se školstvím, zdravotnictvím apod. Nìkteré dìti zde musí pracovat a osm hodin
dennì. Povinnou školní docházku zde dìti plní pouze pìt let. Vidìli jsme, s èím si zdejší dìti hrají, jak vypadají jejich školy apod.
V neposlední øadì jsme se mohli také dozvìdìt, e v Barmì existují tzv. pavouèí eny, netradièní promáèené oslavy nového roku,
ale také jsme byli informováni o ivotì tamních moøských nomádù – „moøských cikánù“, tj. lidí, kteøí ijí na lodi na vodì.
Barma je jedna z mála zemí, která si ještì poøád zachovává svá etnika a svou tradièní kulturu.
Na závìr mi dovolte citovat jednu myšlenku moderátora ze závìru poøadu:
„ivot nevidíme a neproijeme za monitorem poèítaèù, ivot zaèíná v tom nádherném divadle jménem svìt, staèí se jenom rozhlédnout kolem sebe.“
Tomáš Rajnoha, tøídní uèitel 9. A
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Jak na inzerci?
SOUKROMÁ INZERCE
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì na MÚ 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

HANUŠOVICKÉ NOVINY,
mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává mìsto Hanušovice,
Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093, email: noviny@hanusovice.info
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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