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

Milí spoluobèané, pøátelé,

Pozvání ZŠ a MŠ Hanušovice

dne 5. 11. 2018 jsem byl na ustavujícím jednání nového Zastupitelstva mìsta Hanušovice zvolen novým starostou mìsta. Avšak pøedtím, ne jsem se odhodlal pøevzít tuto
zodpovìdnost, pøedcházelo tomu dlouhé zamyšlení. Kdy jsem byl poprvé navren koalièními stranami, abych tuto funkci vykonával, nebyl jsem této myšlence zcela naklonìn. Jak jistì víte, funkce starosty s sebou nese velikou zodpovìdnost a velké mnoství
èasu, které je tøeba této pozici obìtovat. Díky tomu, e zde ji pøes 25 let buduji
firmu, jsem si tímto krokem zpoèátku nebyl zcela jistý. Na druhou stranu jsem do voleb
šel s tím, abych nìco zmìnil, a myslím, e tomuto mìstu mohu poskytnout nový pohled
a vyuít své nabyté zkušenosti z pøedchozího profesního ivota. Proto jsem se rozhodl
nabídku na pozici starosty pøijmout.
Do voleb jsem kandidoval za sdruení nezávislých kandidátù s názvem Generace Y.
Jedná se o novì zaloené uskupení skládající se pøevánì z mladých lidí, kteøí jsou
v naší komunální politice zcela noví. Naším cílem je budování mìsta pro všechny generace, abychom spoleènì dosáhli poklidného moderního mìsta, kde budou chtít vyrùstat
naše dìti, vnouèata i pravnouèata. Je nutné pracovat na stabilizaci prostøedí pro mladé
pracující rodiny, které tu budou chtít ít. Dùvod, proè by tu mìly ít, jim musíme dát,
aby tu rodáci chtìli zùstat. Chceme podporovat vzdìlání a krouky pro volnoèasové
vyití.
Bezpeènost ve mìstì je nesmírnì dùleitá a je tøeba ji zlepšit. Ji podnikám první
kroky, které by mìly vést ke zlepšení souèasné situace. V tomto smìru je nutná mezi
všemi dobrá komunikace, která pomùe nalézt spoleèné øešení.
V pøíštím roce plánujeme obnovení kulturních akcí, a to jak venkovních, tak v prostorách kulturního domu. Bohuel v souèasné dobì neexistuje vybudované místo pro
poøádání venkovních akcí a shromaïování obèanù. Toto povauji za výrazný nedostatek a hodlám na nìm pracovat. Chceme Vám èinnost mìstského úøadu a informace
pøinést blí. Pracujeme na nových digitálních informaèních kanálech a novém webovém rozhraní, jeliko digitalizace úøadu je v dnešní dobì na místì. Ji nyní je moné
sledovat mìsto Hanušovice na Facebooku.
V souèasnosti neexistuje ádný strategický plán mìsta, a to jak krátkodobý, tak
dlouhodobý. Vytvoøení tohoto strategického rozvojového plánu je pro mne
jednou z hlavních priorit, jeliko bez toho nelze vytváøet projekty a jen tìko èerpat dotaèní prostøedky a posouvat naše mìsto kupøedu.
U pøíleitosti blíících se svátkù bych Vás rád pozval na Vánoèní zpívání 21. 12.,
kde si mùete spoleèné chvíle zpøíjemnit svaøákem èi punèem a poslechnout dìti z naší
základní školy. Avšak èeká Vás toho mnohem více, informace najdete uvnitø tohoto
èísla Hanušovických novin.
Závìrem Vám chci popøát pøíjemné proití vánoèních svátkù a mnoho úspìchù
v nadcházejícím roce 2019. Budu rád, kdy se i Vy stanete souèástí našeho mìsta.
Marek Kostka, starosta mìsta Hanušovice

Milí rodièe, prarodièe
a další pøíbuzní,
zveme Vás s Vašimi dìtmi na

PØEDVÁNOÈNÍ
CHARITATIVNÍ DÍLNY
Kdy:
v pondìlí 17. 12. 2018
od 16 do 18 hodin v budovì školy
V rámci této akce si budete moci koupit rùzné vánoèní dobroty, za drobný pøíspìvek vyrobit napøíklad vánoèní pøání a
ozdoby nebo si i vyzkoušet své znalosti.
Veškerý výtìek bude vìnován na podporu adoptovaných dívek projektu „Adopce
na dálku“.

Radostné vánoèní svátky a vše dobré
do nového roku 2019
pøejí zamìstnanci MÚ Hanušovice
a redakce Hanušovických novin.
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Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
Dne 5. listopadu 2018 v 16 hod. probìhlo v KD Hanušovice ustavující zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice.
Starostou mìsta byl zvolen Marek Kostka, místostarostou Jaroslav Mrázek.
Další èlenové rady jsou František Slimáèek, Radomír Suchodol a Vlastislav Machula.
Dále bylo zvoleno obsazení kontrolního a finanèního výboru:
kontrolní výbor – pøedseda Marek Kostka ml., èlenové - David Ján, Milena Sedlmayerová;
finanèní výbor – pøedseda Olga Schwarzerová, èlenové - Jana Burianová a Zdeòka Havlínová.

Vánoèní pùlnoèní mše
24. 12. 2018, 22.00 hod., kostel sv. Mikuláše v Hanušovicích

V lednu 2019 Vás opìt navštíví tøíkráloví koledníci
V Charitì Šumperk zaèaly pøípravy Tøíkrálové sbírky 2019. V lednu se vydají desítky koledníkù do ulic.
Sbírka bude probíhat mezi 1. a 13. lednem 2019.
Posláním tøí králù je pøinášet do všech domovù poehnání, šíøit radostnou zvìst o narození Jeíše, pøedevším v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, kdo ji potøebují. Výtìek Tøíkrálové sbírky je urèen na pomoc
nemocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným skupinám lidí ijících na Šumpersku.
Èást výnosu sbírky je urèena na humanitární pomoc do zahranièí.
V roce 2018 bylo v Tøíkrálové sbírce vybráno 833 452,- Kè. Dìkujeme všem, kteøí pøispìli jakýmkoliv darem. V roce 2019 bychom rádi
podpoøili Centrum pro rodinu v Šumperku, ON – pomoc a poradenství pro eny a dívky, z. s. Èást pøerozdìlených penìz poskytneme na pøímou pomoc pro obèany, kteøí se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších zámìrech Vám poskytneme bìhem roku.
Nebojme se tedy koledníkùm otevøít své dveøe i srdce a pøispìt tak tìm, kteøí si sami pomoci nemohou. Dìkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk, Lada Matyášová, koordinátorka Tøíkrálové sbírky

Slavnostní pøedávání Slabikáøù ve tøídì 1. A
Kadý „prvòáèek“ jde do školy hlavnì proto, aby se nauèil èíst, psát a poèítat a škola pro nìj byla zábavná a pøínosná do „všedního“ ivota. Základem správného ètení je samozøejmì znalost jednotlivých písmen. Nìkterá písmena se dìti ji nauèily prostøednictvím ivé abecedy – zaèaly je spojovat do slabik, slabiky do jednoduchých slov apod.
Apak pøišlo úterý 6. listopadu 2018, kdy se naši prvòáèci mohli tìšit na svùj „Velký den“. Celá akce se odehrála ve tøídì 1. A. Vybraní áci
devátého roèníku si prostøednictvím hádanek ovìøili, jak jsou na tom dìti z první tøídy s pozorností a znalostí písmen z abecedy. Vzápìtí nám
samotné dìti ve spolupráci s tøídní uèitelkou pøedvedly, jak umí jednotlivá písmenka, slabiky a jak ètou krátká slova.
Nìkteøí devááci jim pøeèetli básnièky a texty ze Slabikáøe, aby se dìti z první tøídy tìšily, jaké to bude, a budou umìt èíst. Aprotoe byly
moc šikovné, pøišlo na øadu slavnostní pøedávání Slabikáøù. Paní uèitelka èetla jednotlivá jména „malých“ prvòákù a kadý z nich dostal osobnì od „velkého“ devááka Slabikáø spoleènì s pìknou zálokou, kterou áci deváté tøídy vyrobili i s vìnováním.
Poté, co jsme pøedali všechny Slabikáøe, popøáli jsme dìtem hodnì úspìchù ve škole, plno kamarádù a dobrých známek. Dìti
nám na oplátku slíbily, e se do konce první tøídy pokusí v novém Slabikáøi plynule èíst a na konci školního roku nám znovu pøedvedou, jak to zvládly.
Vìøíme, e se všem dìtem a zúèastnìným rodièùm krátký program líbil. A co øíci na závìr? Snad u jen, aby se dìti s chutí zaèetly
do nových pøíbìhù ve Slabikáøi a zanedlouho i do krásných knih.
Podìkování patøí ákùm tøídy 9. A za pøipravený program a za výrobu záloek do Slabikáøù.
Tomáš Rajnoha, tøídní uèitel 9. A, a Jana Pitáková, tøídní uèitelka 1. A

Silový trojboj
Holba Hanušovice, z. s.
Dne 17. 11. 2018 se konalo v Praze 11 na Chodovì
2. Mistrovství ÈR dorostencù, juniorù a masters v
klasickém benèpresu za úèasti 126 závodníkù z celé
ÈR. Za náš oddíl nastoupil ve váhové a vìkové kategorii M2 nad 120 kg Lubomír Rùièka. Jako obvykle
pøedvedl skvìlý výkon a svou kategorii vyhrál novým rekordem ÈR výkonem 203 kg a stal se i absolutním vítìzem kategorie Masters 2.
Dìkuji všem za podporu.
Za Silový trojboj Holba Hanušovice,
pøedseda spolku
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Pøednáška o finanèní gramotnosti
na SPŠ v Šumperku
Dne 7. listopadu 2018 se áci devátých tøíd zúèastnili
pøednášky „Finanèní gramotnost“ na Støední prùmyslové
škole v Šumperku.
V úvodu pøednášky nás pøidìlená vyuèující rozdìlila na
dvì skupiny. Jedna skupina se vydala se studenty tøetího roèníku do poèítaèové uèebny a druhá zùstala v odborné uèebnì.
Asi tak po 70 min. se obì skupiny prohodily.
Cílem pøednášky v poèítaèové uèebnì bylo seznámit naše
áky s pojmy, jako jsou napø. finanèní gramotnost, pùjèka,
hypotéka, úrok, RPSN, valuta, devize aj. V další èásti interaktivního bloku si áci v excelové tabulce vyzkoušeli sestavit
„fiktivní“ rodinný rozpoèet. Zjistili, co patøí do pøíjmù a co do
výdajù. Jaký vztah mùe z tìchto dvou oblastí vzniknout
apod. áci si také uvìdomili, jaký je rozdíl mezi hrubou a èistou mzdou. Dále co tvoøí tzv. aktivní a pasivní pøíjmy.
Cílem pøednášky v odborné uèebnì bylo vyzkoušet si na
jednotlivých stanovištích znalosti a dovednosti z rùzných
oborù. Jednalo se pøedevším o elektroniku, stavebnictví, IT
technologie, technické lyceum, grafický design apod. áci si
zde prostøednictvím rùzných her, programù, logických staveb aj. vyzkoušeli své pøedpoklady pro budoucí volbu povolání. Na konci obou dílen si zúèastnìní áci mohli zasoutìit
o drobné ceny.
Závìrem bych rád dodal, e dnešní pøednáška byla pro
naše devááky velice pøínosná do praktického ivota.
V dnešní dobì je toti „schopnost“ porozumìt svým penìzùm velice dùleitá, a pokud jsou lidé „finanènì“ gramotní,
jsou schopni pøekonat rùzné nástrahy a komplikace dnešní
doby.
Za deváté roèníky ZŠ, Tomáš Rajnoha

Prodám náhradní monitor k poèítaèi,
krátce pouívaný, zn. FLATRON L1750E.
Monitor je na podstavci a dá se výškovì
posunout a naklonit.
Prodám 234 kg krmného jeèmene.
Cena za 1 kg 4 Kè. Tel.: 583 231 012

Setkání rodièù ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol
Olomouckého a Pardubického kraje v hanušovické škole
Ji k tradièní akci Základní školy a Mateøské školy Hanušovice patøí kadoroèní setkání rodièù ákù 8. a 9. tøíd se zástupci støedních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Pøízeò naší škole prokázali pøedstavitelé støedních škol: Støední škola eleznièní,
technická a slueb Šumperk, Støední zdravotnická škola Šumperk, Støední odborná škola Šumperk, Vyšší odborná škola a Støední
prùmyslová škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Støední škola gastronomie a farmáøství Jeseník, Gymnázium Jeseník, Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì strojírenské a stavební Jeseník, Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní Zábøeh, Støední škola sociální péèe a slueb Zábøeh, Støední prùmyslová škola
elektrotechnická Mohelnice, Obchodní akademie Mohelnice, Odborné uèilištì a Praktická škola Mohelnice, Støední škola technická a zemìdìlská Mohelnice, Støední odborná škola Litovel, Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Unièov, Prùmyslová støední škola Letohrad, Støední škola obchodu, øemesel a slueb amberk, Støední odborné uèilištì opravárenské Králíky,
Integrovaná støední škola Moravská Tøebová, Støední odborná škola Olomouc, s. r. o., Støední lesnická škola Hranice, SOŠ lesnická
a strojírenská Šternberk, Støední škola umìleckoprùmyslová Ústí nad Orlicí, Odborné uèilištì a Praktická škola Lipová-láznì.
Úvodní slovo na této pøehlídce støedních škol patøilo øediteli základní školy – panu Františku Felnerovi. Poté výchovná poradkynì Vladimíra ídková pøiblíila rodièùm i vycházejícím ákùm organizaci pøijímacího øízení do oborù vzdìlání s maturitní zkouškou s vyuitím jednotné státní zkoušky z èeského jazyka a matematiky ve školním roce 2018/2019. Informovala pøítomné rodièe se
zpùsobem vyplòování pøihlášek na støední školy podle pøedem pøipravených vzorù. Zodpovìdìla veškeré dotazy zvídavých rodièù
v souvislosti s termíny konání jednotných státních zkoušek vèetnì náhradních termínù i s termíny odevzdání vyplnìných pøihlášek
ke studiu na støedních školách.
Rodièe vycházejících ákù získali potøebné informace k významnému ivotnímu kroku svých dìtí – volbì budoucího povolání.
Seznámili se s nabídkou studijních i uèebních oborù, s podmínkami pøijímacího øízení, se dny otevøených dveøí na jednotlivých
støedních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatnìním zvolených oborù v praxi s výhledem na získání zamìstnání pro
své dìti v našem regionu.
Naše škola patøí mezi jednu z mála základních škol jak v našem okrese, tak i v sousedních, která tuto akci pro rodièe a vycházející
áky zajišuje. Kadoroènì se setkáváme s tím, e je kladnì hodnocena rodièi, áky i zúèastnìnými zástupci støedních škol.
Zapsala Vladimíra ídková, výchovná poradkynì
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2018
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši spoluobèané:
paní Magdalena Gribovská,
Marie Kösslerová, Zdenka
Nasswetterová, Daniela
Nováèková, Anna Kalmanová
a Marie Vojtková;
pánové Vratislav Šrajer,
Jaromír Šišma, Lubomír Voráè,
Karel Kubíèek, Radek abèík a
Milan Piòos.
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

Bílá pastelka 2018 v Hanušovicích
Ve støedu 17. 10. 2018 se uskuteènil 19. roèník sbírky Bílá pastelka, kterou poøádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ÈR, z. s.) ve spolupráci s Tyfloservisem a TyfloCentry.
Po sedmé se uskuteènila sbírka Bílá pastelka i v Hanušovicích, tato oblast spadá pod
šumperskou oblastní odboèku organizace SONS, která sídlí na ul. 8. kvìtna 22 v Šumperku, v Olomouckém kraji. V Hanušovicích mìstem s kasièkou chodili David Kubík a
František Vyhnálek a vybrali 9265,- Kè.
Dìkujeme Vám všem, kteøí jste nás podpoøili, jak propagací, tak pøíspìvkem, MÚ
Hanušovice a místní ZŠ Hanušovice. Výtìek 9265,- Kè byl výtìkem nejvyšším
v Olomouckém kraji, jako tomu bylo i v posledních sedmi pøedchozích letech. Byli jsme
pozváni na slavnostní vyhlášení nejlepších dobrovolníkù. Skonèili jsme na 6. místì ze
všech krajù. Letos jsem reprezentoval Hanušovice a šumperskou SONS já sám, protoe
kolega, parák David, se z rodinných dùvodù omluvil. Hanušovická Bílá pastelka je i na
Facebooku jako Bílá pastelka – Hanušovice. Buïte i Vy pøáteli. Dìkujeme.
Ještì jednou Vám všem
moc dìkujeme a tìšíme se
na pøíští rok, rok 2019, kde
nás èeká jubilejní 20. roèník
sbírky Bílá pastelka. Vybereme spoleènì nad 15 000,Kè?
Dìkujeme Vám za pøízeò a podporu.
I za Davida,
František Vyhnálek

Toulky po okolí - eleznièní tra Hanušovice-Glucholazy III.
Potøetí dnes projdeme historií eleznièní tratì z našeho mìsta do Glucholaz. Popis trati, který je uveden v prùvodci z roku 1890,
jsme minule ukonèili v eleznièní stanici Dolní Lipová (dnes Lipová-láznì).
„Následující stanicí za Dolní Lipovou je v km 35,53-36,00 Frývaldov (dnešní Jeseník), leící 452,10 metrù nad moøem. Zde je
nejrušnìjší provoz, nebo se nacházíme v nejvìtším mìstì na trase, známém pøedevším svými láznìmi. Dále se tra mírnì svauje
pøes zastávku Èeská Ves do stanice Píseèná v km 43,5-43,93, 400 metrù nad moøem. Tìba pískù dala název i místu na nové trati. Se
zastavením v zastávce Hradec vlak pokraèuje do Mikulovic v km 48,7-49,1 v nadmoøské výšce 319,63 metrù. Poslední zastávkou
pøed hranicí je Bukovec. Apotom ji parní lokomotiva pøestává pouívat parní píšaly, nebo na pruských eleznièních lokálkách se
pouívá zvonec, èím vznikla i její pøezdívka Klingelbahnen. Vlak brzdí, jsme v posledním kilometru nové trati ve výšce 300,37
metrù nad moøem, v Glucholazech. Kromì Pruské dráhy zde konèí od roku 1875 i Moravsko-slezská ústøední dráha svou vìtví z Krnova.“
Tolik dávný prùvodce. Je samozøejmì psán nìmecky, take všechny místní názvy jsou nìmecké. Je vùbec zajímavé historicky
sledovat zmìny v místních názvech: Hanušovice nesly název Hannsdorf, pozdìji zøízená zastávka Potùèník Lauterbach, Jindøichov
byl Heinrichsthal, Nové Losiny se nìmecky nazývaly Neu Ullersdorf a èesky zprvu Nový Losín. Branná nesla podle tìby zlata
jméno Goldenstein, od roku 1918 rovnì Kolštýn, nynìjší název nese od roku 1949. Ostruná se nazývala Spornhau a od roku 1918
té Spornava, Ramzová nìmecky Ramsau, Horní Lipová Ober Lindenwiese a Dolní Lipová Nieder Lindenwiese a nyní Lipová-láznì. Jeseník mìl stanici Friewaldau-Gräfenberg a Sandhýbl, Èeská Ves pak Böhmischdorf, Hradec – Gröditz, Mikulovice –
Niklasdorf, Bukovec – Buchberg a Glucholazy se nìmecky jmenovaly Ziegenhals.
Od roku 1890 se jistì mnohé zmìnilo. Mezi Hanušovicemi a Jindøichovem na Moravì byla zøízena zastávka Potùèník, z nákladištì ve Františkovì zbyl pouze zbytek rampy, stejnì tak zaniklo nákladištì mezi Branou a Ostrunou. Ramzová ji není výhybnou,
ale jen zastávkou s jednou kolejí. Mezi Ramzovou a Horní Lipovou však bylo dlouhá léta nákladištì mramorového lomu. Mezi stanicemi Lipová-láznì a Jeseník vlak zastavuje na zastávce Lipová-láznì, zastávka Bukovec ji neexistuje.
Všechny zmìny jsou ovšem podmínìny zmìnami spoleèenskými. Dùsledky I. svìtové války a rozpadu Rakouska-Uherska jsou
zmìny v pojmenování stanic, v hospodáøské orientaci kraje, za existence tzv. Protektorátu v dobì II. svìtové války došlo k budování
zabezpeèovacího zaøízení, po válce pak došlo k obmìnì personálu trati i vazeb v osobní a nákladní dopravì, k modernizaci stanièních budov a prostor, zøízení pøejezdových zabezpeèovacích zaøízení. Raritou byl tøeba plynový ohøev výhybek v zimním období ve
stanici Ostruná.
-hp
(pokraèování v pøíštím èísle)
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Cestování po Evropì
Hlavní mìsto diamantù
Kdyby se volilo hlavní mìsto diamantù, urèitì by to vyhrály
belgické Antverpy. S tímto vzácným nerostem se zde obchoduje
sedm staletí a stejnì dlouho se tam zpracovávají. Tvrdí se také,
e sedm z kadých deseti diamantù, které se dostanou na trh,
projde Antverpami.
Kdysi se obchody uzavíraly v hostincích. Nebylo to moc bezpeèné, a tak nakonec vznikla dnešní diamantová ètvrt. Celá je
hlídaná policií, soukromými bezpeènostními agenturami,
kadé hnutí sledují kamery, pod zemí jsou trezory a nad nimi
uzavøené „kluby“. Sem tam projdou po ulici dobøe obleèení
mui s kuføíkem pøipevnìným na zápìstí. Na Hoovenirstraat,
kousek od nádraí, jsou tøi ze ètyø antverpských burz. Øíká se,
e v trezorech diamantového trojúhelníku je uloeno pøes tøicet
tun „zlatého kamení“. Ne nadarmo bývá tato oblast oznaèována
za nejbezpeènìjší ve mìstì. Nebylo tomu tak ale v prosinci
2003, kdy zde zlodìji ukradli soupravu vzácných šperkù, kterou
do Antverp na výstavu zapùjèilo praské Umìleckoprùmyslové
muzeum.
Pokud vám ale staèí zbìnì nahlédnout do svìta diamantù,
navštivte Diamondland. Je to nìco na zpùsob pøedvádìcí sínì a
vzorkovny. Vstup je volný, uvidíte spoustu fotografií, ivé brusièe a za pár set nebo pár tisíc eur si budete moci poøídit jiskøivý
kamínek. A pøidáte-li pár našich tisícovek, mùete si zahrát i
malou hru. Nalijí vám šampaòské s kostkou ledu. V tom ledu je
ale zmrazen drobný prùsvitný kamínek. A led roztaje a kamí-

nek sklouzne na dno poháru, mùete hádat, zda máte opravdový
briliant nebo vybroušené sklíèko. Pravdu vám nakonec vyjeví
odborník.
Zajímavìjší je ale muzeum diamantù na námìstí Královny
Astrid. Kdy si muzeum projdete, budete si pøipadat jako znalci
drahých kamenù. Dozvíte se, e kadý kamínek se hodnotí
podle ètyø C (carat, clarity, colours, cut), tedy podle váhy, èistoty, zbarvení a vybroušení. I to, e musí být vybroušen tak, aby na
jeho povrchu bylo 57 plošek.
S drahými kameny byl spojen i tenisový šampionát, který se
konal v letech 1982 a 1998 v Antverpách. První cena byla putovní a byla to tenisová raketa vyrobená ze šesti kilogramù osmnáctikarátového zlata a posázená 1617 brilianty o celkové váze
150 karátù. Raketu mohl natrvalo získat ten, kdo v šampionátu
tøikrát zvítìzil. Povedlo se to pouze Ivanu Lendlovi. Kromì
repliky této unikátní rakety v muzeu uvidíte i repliky britských
korunovaèních klenotù, šperku, který daroval Rubensovi španìlský král, èi pøesnou kopii dárku, který mìsto Antverpy vìnovalo nìkdejšímu americkému prezidentovi Clintonovi.
Ana závìr trochu utopie. Kdyby se vám nìkdy poštìstilo najít
skuteèný diamant, podle místních odborníkù je tøeba se nad jeho
osudem poøádnì zamyslet. Stává se toti, e kamínek rozøíznutý
na dvì èásti má po vybroušení kadé z nich hodnotu tøikrát vìtší,
ne kdyby byl vybroušen vcelku. Ale z toho nás hlava bolet nemusí, takové zázraky se nedìjí.
-hp

Naše zdraví (81) - Vitamín C
Máme pøed sebou období, ve kterém dostává náš organismus poøádnì zabrat. Proto je nutný vìtší pøídìl vitamínù, abychom se
udreli v potøebné kondici.
Jedním z nejdùleitìjších je vitamín C. Je dùleitý pro øadu tìlesných funkcí, slouí jako prevence nìkterých onemocnìní a rovnì jako antioxidant. Èím je tak výjimeèný a kde se nachází? Tento vitamín si èlovìk nedokáe vytvoøit sám, tak jako tøeba zvíøata.
Je závislý pouze na stravì, která by mìla být pestrá nejen kvùli nìmu, ale i jiným ivinám. Pøi nemoci, rekonvalescenci, v tìhotenství
a dokonce i pøi kouøení tabákových výrobkù bychom mìli jíst více ovoce a zeleniny, které jsou bohaté právì na vitamín C.
Co to vlastnì vitamín C je? Chemicky vyjádøeno, je to kyselina askorbová (E 300). Je rozpustný ve vodì, a jak jsme si ji øekli, je
to dùleitý antioxidant a náš organismus ho nutnì potøebuje pro správný chod, protoe se úèastní rùzných tìlesných funkcí. Nachází
se hlavnì v ovoci a zeleninì, najdeme ho i v mateøském mléce, co je dùleité pro kojence, pro které je to jediný zdroj tohoto vitamínu.
Co všechno dokáe? V tìle zastává mnoho funkcí, potøebujeme ho nejen pøi nachlazení, ale i pro jeho další úèinky. Posiluje imunitu, pomáhá pøi hojení ran, zmíròuje nachlazení. Pøi témìø kadé nemoci urychluje její léèbu, pùsobí jako prevence pøi nìkterých
onemocnìních. Dále nièí kyslíkové radikály a pøi jeho dostatku v tìle ho chrání proti škodlivým kovùm. Zvyšuje odolnost organismu proti infekcím a pomáhá pøi jeho regeneraci. Pøispívá ke zdravému vývoji kostí, chrupavek a zubù, pomáhá pøi léèbì paradentózy.
Kyselina askorbová (vitamín C) je v pevném skupenství v podobì bílého prášku a dobøe se rozpouští ve vodì. Nachází se pøirozenì v èerstvé zeleninì a ovoci (citrusové plody, rybíz, kyselé zelí, šípky, brokolice, paprika a další plody). Ale pozor, podléhá zkáze
svìtlem, horkem a kyslíkem (za pøístupu vzduchu a svìtla tmavne a kazí se). Nedostatek vitamínu C se projevuje nemocí, která se
nazývá kurdìje. Projevuje se únavou, ztrátou zubù, krvácením dásní, špatným hojením ran. Dlouhodobìjší nedostatek oslabuje lidské tìlo a mnohdy konèí i smrtí.
Je vyuíván i jako antioxidant. Vitamín C je pouíván jako látka prodluující trvanlivost potravin. Chrání je proti zkáze zpùsobené oxidací, která se mùe projevit zejména luknutím tukù nebo barevnými zmìnami potraviny. Jako antioxidant se vyuívá napø.
v ovocných dusech nebo v masném a pekárenském prùmyslu, kde sniuje oxidaci tukù, a tím brání vzniku rakovinotvorných látek.
Dále nachází své vyuití jako konzervaèní prostøedek (pomáhá zachovat barvu zpracovaného masa, pøedchází zakalení piva, zvyšuje trvanlivost mléka v prášku, zabraòuje vyblednutí ovocných šáv aj.), jako prostøedek ke zpracování mouky (urychluje zrání mouky, a tím snadnìjší zpracování tìsta) nebo také jako pøísada do ovocných salátù, snídaòových cereálií, mraených plodù moøe a
mnoho dalšího.
Øíká se, e nic se nemá pøehánìt. Platí to i o vitamínu C. Mùeme se jím údajnì i pøedávkovat. Nestává se to èasto, ale stane-li se
to, mùeme si citelnì podrádit aludek. Neádoucí úèinky jsou zanedbatelné, pøebyteèný vitamín se vylouèí moèí.
-hp
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Bezmála 400 kg potravin a hygienických pomùcek
dostanou lidé v nouzi na Šumpersku
V sobotu 10. listopadu 2018 probìhla v Šumperku Národní potravinová sbírka. Návštìvníci supermarketu Billa mohli zakoupením potravin a hygieny pøispìt lidem
v nouzi. Za pomoci desítky dobrovolníkù bylo letos vybráno 356 kg potravin a 28 kg hygieny (co je bezmála o 100 kg více ne v loòském roce).
„Národní potravinová sbírka se v Èeské republice koná od roku 2012 a je spoleènou iniciativou platformy Byznys pro spoleènost, Armády spásy, NADÌJÍ,
Èeské federace potravinových bank a Charity Èeská republika. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku tìm, kteøí trpí nedostatkem jídla a základního
drogistického zboí. Hlad toti není bohuel ani u nás abstraktní pojem – podle
kvalifikovaných odhadù ije u nás na hranici chudoby nebo sociálního vylouèení
témìø 1,5 milionu lidí,“ uvádí portál Národní potravinové sbírky narodnipotravinovasbirka.cz.
Charita Šumperk se do Národní potravinové sbírky zapojila letos ji podruhé,
a to ve spolupráci se supermarketem Billa. Kromì jejích zamìstnancù se do realizace sbírky zapojila desítka dobrovolníkù, kteøí vìnovali na dobrou vìc svùj èas.
V Šumperku pùjdou potraviny a hygiena zejména lidem v hmotné nouzi,
ohroeným ztrátou bydlení, osamìlým osobám.
Za Charitu Šumperk, Lada Matyášová

Oslavy 100. výroèí vzniku Èeskoslovenska
Pøelom øíjna a listopadu byl letos ve znamení oslav stého výroèí vzniku Èeskoslovenska. Také na hanušovické základní škole
jsme se pøipojili k tìmto oslavám hned nìkolika aktivitami. V první øadì to byly diskuse mezi áky a uèiteli o tomto výroèí a jeho významu pro naši souèasnost. Hlavním bodem pøipomenutí vzniku našeho státu byla akce „týdne“ slušného chování a oblékání, který
jsme zorganizovali po podzimních prázdninách. Bylo velice pøíjemné vidìt mnohé chlapce, kteøí pøišli do školy v obleku a v kravatì
a pùsobili tak velmi kultivovanì a distingovanì. Ještì zajímavìjší bylo vidìt nìkteré dívky, které bìnì potkáváte na chodbì v riflích
a ve vytahané mikinì, jak zalovily ve svých šatnících a oblékly se do šatù, které z nich jako mávnutím kouzelného
proutku udìlaly najednou mladé dámy. A i pøes nìkolik
drobných excesù se v tyto dny i chování ákù znatelnì zlepšilo, protoe spoleèenské obleèení pùsobilo jako pøirozený
„kultivující“ prvek. Vrcholem tohoto týdne bylo spoleèné
setkání celé školy v tìlocviènì, kde jsme krátce shrnuli oslavované události a spoleènì jsme si zazpívali píseò Ach synku, synku a také státní hymnu.
Chtìl bych podìkovat všem zúèastnìným za to, e celou
akci vzali vánì a s respektem. Oslavy výroèí jsou u sice za
námi, ale já vìøím, e v mnohých ácích zùstatla vzpomínka
na to, e kdysi naši pøedci bojovali a mnohdy i umírali za to,
abychom my mohli ít v této zemi.
Petr Jorda, zastupce øeditele ZŠ

Nabídka dovozu obìdù
Váení spoluobèané,
pøedkládáme Vám nabídku RESTAURACE ŠENK ve Starém Mìstì pod Snìníkem na dovoz obìdù. Firma nabízí dovoz obìdù do jídlonosièù vdy od pondìlí do pátku. Menu se skládá z polévky a ze tøí jídel kadý den na výbìr. Restaurace garantuje, e
vaøí pøevánì èeskou kuchyni, nepouívají polotovary ani umìlá dochucovadla, vše se vyrábí poctivì dle èeských receptur. Vdy
ve ètvrtek bývá jedno jídlo sladké, ostatní dvì zùstávají standardní. K obìdùm jsou pøidávány oblohy a kompoty. Bonus restaurace
nabízí v zimním období, kdy vdy ve støedu je souèástí menu mouèník. Je v cenì obìda! Pokud vychází nìkterý ze státních svátkù
na den v týdnu, nic se nedìje, i v tento den je obìd zajištìn a firma uvaøí a doveze.
Cena jedné porce obìda èiní 74,- Kè
Cena za dovoz do Hanušovic 10,- Kè.
Celková cena obìda vèetnì dopravy tedy èiní za jeden obìd 84,- Kè.
Restaurace poaduje pøedevším dva jídlonosièe na výmìnu, pøesnou adresu, kam obìd doruèit, a telefonní èíslo zákazníka.
Zpùsob placení si mùete dohodnout s majitelem restaurace. Obìdy je moné pøihlásit ihned a vyzkoušet, jak Vám budou chutnat.
Kontakty:
David Polach - Restaurace a ubytování Šenk Staré Mìsto, Hanušovická 117, IÈO 73909718
bytem Jindøichov u Šumperka 142, tel: 605 560 151
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V Hanušovicích potøetí
Nedávno jsem si nìkde na internetu pøeèetl, e za války mìl Šumperk dvakrát dennì pøímé spojení s Berlínem. Podaøilo se mi vyhledat ve starých jízdních øádech, jak to bylo doopravdy. Zkusil jsem také pro srovnání vyhledat, jaké je spojení dnes a jak by se cestovalo po nìkdejší trase ve zcela odlišných podmínkách. V závìru si ještì dovolím vzdálenou prognózu.
Nevím, jak se za války dalo z Hanušovic reálnì cestovat v rámci Øíše do Berlína. Zpoèátku to bylo urèitì snazší, ale pro Nìmecko
nepøíznivý vývoj na frontì znamenal zvýšenou dopravní zátì pro osoby i zásobování, nálety kotláøù, sabotáe, technické problémy s údrbou a opravami dráních vozidel.
Kadý den v 8.08 hodin vyjídìl z Olomouce spìšný vlak E 176. Ve Štarnovì projel pohranièní stanici Protektorátu a ve Šternberku zastavil u na øíšském území. Odjezd byl v 8.40, následovaly stanice Šumperk (9.53), Hanušovice (10.36), Miedzylesie
(11.45), Klodzko (12.45), Walbrzych (14.10), Jelenia Góra (15.09), Goerlitz (16.22), Cottbus (17.56), Berlín Goerlitzer Bhf
(20.04). Pro lepší orientaci neuvádím nìmecká jména zastávek na našem území a v dnešním Polsku. V opaèném smìru vyjídìl vlak
E 149 z Berlína v 8.15 h, jel stejnou trasou, v Hanušovicích byl v 17.18 a v Olomouci jako osobní ve 20.35 hod. Parní trakce vyadovala asi desetiminutové zastávky na vìtších nádraích.
Pro eleznièní fandy z Hanušovic pøipojuji dvì poznámky. Z Hanušovic se jezdilo do Mezilesí pøímo, dnes ji zrušenou odboèkou, tedy nikoliv pøes Lichkov. Tra z Kladska pøes Lichkov, Letohrad do Ústí nad Orlicí byla za války rekonstruována, protoe
byla náhradním peáním spojením mezi Berlínem a Vídní. eleznièní sí mezi Kladskem a Zhoøelcem byla kapacitní a urèitì v lepším stavu, ne je dnes. Kilometry jsem nepoèítal, ale není pochyb, e z hlediska vzdálenosti jde o nejkratší spojení. Pøesto bych
z Olomouce do Berlína v døevìném vagónu 12 hodin cestovat nechtìl. Náš dìjepisáø z gymplu popisoval cestu z Prahy do Berlína
zorganizovanou v dobì Protektorátu pro èeské uèitele, aby poznali, jak vypadá monumentální øíšské hlavní mìsto Berlín. Tehdy
ještì nebyly nálety a Berlín se nemìnil v ruinu. Vzpomínal, e vlak byl pøeplnìn, protoe jezdili vojáci z fronty na dovolenou. Stál
celou cestu, ale vlak pøijel na Anhaltské nádraí na minutu pøesnì. Pozdìji ho naši odbojáøi daleko od domova úspìšnì odpálili.
Pøenesme se do záøí 2018. Kdybychom se rozhodli navštívit Berlín, mohlo by to probíhat tøeba následovnì. Z Hanušovic bychom
odjeli ve 12 hodin spìšným vlakem z Jeseníka do Zábøehu na Moravì. Ve 12.40 bychom pokraèovali Vsacanem do Prahy. Pokud by
se pøíjezd podaøil, èekali bychom dvì hodiny a do 16.33 na EC Carl Maria von Weber, který by nás dopravil do Berlína pøes Suedkreuz na nové hlavní nádraí (úroveò tief) ve 20.41. Alternativnì bychom mohli v Praze opustit vlak a dopravit se z Florence lutým
autobusem s odjezdem v 15.30. Bus konèí u vìe Funkturm v západní èásti Berlína ve 20 hod., bývá zvykem vystupovat u letištì
Schoenefeld o hodinu døíve a pokraèovat vlakem S-Bahn do mìsta po trase východ-západ. Pro zajímavost ještì uvádím, jak bychom mohli cestovat zpìt. Urèitì z hlavního nádraí (tief) poblí Spolkového snìmu severojiní trasou Hungárií v 9.17 pøes
Dráïany do Prahy s pøíjezdem ve 13.24. RegioJet by nás ve 13.48 odváel na Moravu. Pak bychom proili obvyklý rituál mezi Zábøehem, Bludovem a Hanušovicemi. Doma bychom byli v 16.52. Moná. Nesmìla by se stát jedna z široké palety komplikací na
trati. Jakkoliv bývá ve vlaku zajištìno obèerstvení, po nìkolika hodinách èekání s nejistým èasovým výhledem, neinformovaným,
ale docela pobaveným vlakovým personálem, projevují u témìø všichni cestující znaèný neklid. Zbìhlý cestovatel by moná radìji volil autobusovou variantu cesty hned z Berlína, opìt lutým autobusem a na Florenc, a pak se pøepravil linkou metra B na terminál Èerný Most. Odtud by pokraèoval dálkovým busem Arrivy ve 14.00 do Jeseníku, samozøejmì s výstupem na zastávce
Hanušovice, Potraviny v 17.35. Pøestupový èas mezi metrem a busem v trvání 5 minut je ovšem ponìkud znervózòující a rezervované místo mùe být pøeobsazeno ve 13.55.
eleznièní fanda by zkusil cestovat tøeba po pùvodní trase pøes Polsko. Musel by vyrazit na výlet v sobotu. Na zastávce u Potravin by nastoupil v 8.25 hodin do praského busu, v Lichkovì by pøebìhl k nádraí, a po pùlhodince èekání by pokraèoval osobním
vlakem do Mezilesí, Kladska a Wroclavi. Tam by mohl vyuít podobné sluby, jakou zavedly nìmecké dráhy DB u nás v Praze, kde
autobusy alternují cestu vlakem z Prahy do Norimberku. Bus do Berlína, pøed hlavní nádraí, odjídí z autobusového nádraí ve
Wroclavi ve 13 hod. a cestu ukonèí v 17.15 hodin. Pokud by cestovatel nechtìl brzy vstávat, mohl by odjet z Hanušovic o tøi hodiny
pozdìji, ale z Wroclavi by musel dále cestovat zvláštním osobním vlakem pøes Forst do Cottbusu a do Berlína-Lichtenbergu
(21.38), dále pak S-Bahnem.
Jak se bude cestovat do Berlína z Hanušovic za dvacet let, nevím a nedoiju se toho. Spojení smìrem na sever je komplikovanìjší, ne bylo pøed sto lety, pokud je ještì zachováno. Naši severní sousedé se k vlakové dopravì navracejí postupnì. Vše by se zmìnilo, kdyby v Koutech pokraèovala tra do Jeseníku tunelem, pøípadnì kdyby Kladsko bylo zpøístupnìno podle prastarého zámìru
z Hoštejna pøes Štíty. Aprotoe se dá ze Šumperku dojet do Hanušovic busem zkrácenì pøes hory a doly, moná by zùstal úsek z Hanušovic do Jeseníku jen muzejní dráhou pro nadšené cestovatele. V Rudì by si u nìjak poradili. Pro vytrvalé cestovatele z Hanušovic pøidávám úkol. Zkuste najít spojení do Berlína pøes Glucholazy a Nysu. Jeden vlak u tam zase jezdí a my do Krnova jinudy jet
nemùeme.
Ladislav Havlíèek

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.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2018

podatelna@mu-hanusovice.cz

7

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
5

www.mu-hanusovice.cz

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2003
7

www.mu-hanusovice.cz

