HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2013

èíslo 10

roèník 19

cena 2 Kè

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

Novodobá sanitka
v šumperském okrese
Do našeho okresu pøichází nová sluba
pro seniory, matky s dìtmi, hendikepované
a ostatní spoluobèany, jen nemají nárok na
klasickou pøepravu sanitním vozem, ale potøebují se dopravit k lékaøi, do nebo z nemocnice, na rehabilitace, do lázní a
podobnì.
Pro tyto pøípady vznikl v roce 2011 v Ostravì projekt „Novodobá sanitka“. Nyní
máte monost našich slueb vyuít i na
okrese Šumperk. Pøeprava se provádí osobními auty a ceny máme pøíznivé. 18 Kè za
ujetý kilometr a v pøípadì trasy do 5 km.
úètujeme 80Kè. Platíte pouze za samotnou
pøepravu a cenu Vám mùeme sdìlit i pøed
jízdou. Navíc od nás máte sluby zcela zdarma a to: bezpeèné vyzvednutí u Vás doma a
doprovod k lékaøi èi do nemocnice, pomoc
pøi vyøizování formalit, vyzvednutí lékù,
pomoc se zavazadly, bezplatné èekání do
30 min.a jiné. Po dohodì Vám takté
pøepravíme dìti v našich sedaèkách,
koèárky a invalidní vozíky.
Projekt Novodobá sanitka získal první
místo v národní soutìi Rozjezdy 2012.
V pøípadì zájmu nás kontaktujte na
tel. èísle: 732 301 647
nebo email: sumperk@novodobasanitka.cz
web: www.novodobasanitka.cz
(více informací uvnitø novin)

Zastupitelé mìsta jednali s policií
Dne 13. 8. 2013 probìhlo na MÚ Hanušovice jednání èlenù zastupitelstva mìsta
se zástupci Policie ÈR, které vyplynulo z veøejného zasedání zastupitelstva mìsta
Hanušovice ze dne 24. 6. 24 2013.
Jednání se zúèastnili vedoucí územního odboru Šumperk plk. Libor Giesel, zástupce vedoucího obvodního oddìlení Hanušovice npor. Martin Vlachovský, zastupující vedoucí npor. Michal Petreò a zastupitelé mìsta Hanušovice, paní Ivana
Vokurková , starostka mìsta, paní Vlasta Halfarová, Sylva Miklasová, Pavla Sedlaèíková, Olga Schvarzerová a pan Václav Jokl.
Zastupitelé mìsta vznesli své pøipomínky spolu s pøipomínkami obèanù k souèasné situaci ve mìstì, které se týkají hlavnì nedostaèující pochùzkové èinnosti policistù Obvodního oddìlení Hanušovice, problémových lokalit mìsta, rušení
noèního klidu a kontroly trvalých pobytù, související s nárùstem problémových obèanù ve mìstì Hanušovice.
Zástupci Policie ÈR vyslechli vznesené pøipomínky a vysvìtlili souèasnou situaci na OOP Hanušovice s nastínìním moností Policie ÈR v souvislosti se snahou
o zlepšení pochùzkové èinnosti. Bylo také dohodnuto, e se policie v rámci
moností OOP Hanušovice èastìji zamìøí na kontrolu problémových lokalit. Z pohledu policie je ovšem nutné pøedcházet jejich vzniku a u stávajících èinit kroky
k jejich odstranìní, k èemu je pøíslušné mìsto Hanušovice. Celkovì v oblasti zajištìní veøejného poøádku navrhla policie formalizaci úkolù jednotlivých subjektù
cestou uzavøení koordinaèní dohody mezi policií a mìstem Hanušovice. Souèasnì
upozornila na dlouhodobì neøešenou oblast pøijímání a aktualizaci potøebných
obecnì závazných vyhlášek mìsta, které by upravily chování obèanù mìsta a souèasnì pøispìli k ochranì majetku mìsta a zajištìní veøejného poøádku.
Mìstu byla ze strany policie nabídnuta spolupráce pøi realizaci projektù prevence kriminality (napø. spolupráce pøi zavádìní kamerového systému, monost vzniku mìstské policie, spolupráce policie s obèany formou dotazníkové kampanì
atd.). Policie se také zavázala pravidelnì poskytovat informace o bezpeènostní situaci na veøejných zasedáních zastupitelstva mìsta a také prostøednictvím Hanušovických novin. Dále se vyjádøila k poadavku mìsta na provádìní plošné kontroly
trvalých pobytù s tím, e tato èinnost nepøísluší policii a je nutné, aby v této oblasti
konalo mìsto Hanušovice. Na závìr jednání zástupci Policie ÈR konstatovali, e do
øešení nastínìných problémù je nutno zapojit i další subjekty, napøíklad neziskové
organizace, subjekty státní správy a místní samosprávy, co je ale pøedevším úkol
vedení mìsta Hanušovice.
(pokraèování na 2. stranì)

UPOZORNÌNÍ NA ZMÌNU EMAILOVÉ ADRESY
Policie ÈR - Krajské øeditelství Olomouckého kraje - útvar ÚO Šumperk - podatelna.
V brzké dobì bude naše stávající mailová adresa srorsu@mvcr.cz zrušena. Naše nová adresa je: su.uo.podatelna@pcr.cz.
Pouívejte ji pro další komunikaci s námi vdy tuto novou adresu! Dìkujeme.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
68. jednání - 26. 8. 2013
- schválila program 68. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
26. 8. 2013
- schválila výsledek výbìrového øízení na zateplení budovy
MÚ Hanušovice
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice o zvýšení poplatku za
školní druinu pøi ZŠ a MŠ
69. jednání - 9. 9. 2013
- schválila program 69. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
9. 9. 2013
- schválila podání ádosti o dotaci v rámci ROP Støední
Morava na projekt „Revitalizace veøejného prostranství
v Hanušovicích“
- uloila H. O., s. r. o. uèinit konkrétní opatøení k zamezení
vytékání splaškù na komunikaci u bytového domu
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 432/1, 432/2, 432/3
a 433/1 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 1612 v kú.
Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 299 a 1663 v kú.
Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èásti pozemkù
pè. 2064/1, 2063 a 2059/1 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta pronajmout èásti pozemkù
pè. 299 a 1663 v kú. Hanušovice
- schválila návrh na likvidaci nalezených vìcí

Zastupitelé mìsta jednali s policií
(dokonèení z 1. strany)
Chceme ujistit obèany, e všichni zastupitelé mìsta Hanušovice si dlouhodobì uvìdomují nedobrou situaci, a to jak z hlediska nárùstu problémových obèanù ve mìstì a s tím
souvisejícího sníení pocitu bezpeèí, tak i existencí problémových lokalit, provozu pohostinských zaøízení do ranních hodin,
rušení noèního klidu èi nedodrování veøejného poøádku, a
snaí se v rámci zákonných moností o jejich zmírnìní. Na zasedání zastupitelstva mìsta dne 26. 8. 2013 pøijalo zastupitelstvo
mìsta Obecnì závaznou vyhlášku 1/2013 o zákazu konzumace
alkoholických nápojù na veøejných prostranstvích a Obecnì závaznou vyhlášku 2/2013 k zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku na veøejných prostranstvích a ochranì noèního
klidu, které významnì øeší výše zmínìnou problematiku a dávají Policii ÈR ve spolupráci s mìstem Hanušovice nástroj, jak
zlepšit veøejný ivot mìsta. Dále se mìsto Hanušovice bude
snait o získání prostøedkù na instalaci kamerového sytému, ve

- schválila nabídku na komplexní øešení telekomunikaèních
slueb a uzavøení smlouvy
- schválila smlouvu o spolupráci – prezentace mìsta
Hanušovice na Seznam.cz
- schválila pøidìlení nebytového prostoru na ul. Zábøeská
- schválila zveøejnìní oznámení volného bytu 1+0
- schválila ádost o pøepsání nájemní smlouvy k bytu
- rozhodovala ve vìci ádostí o prominutí penále z dluhu na
nájemném
- vzala na vìdomí sdìlení o odstoupení od smlouvy na
pronájem bytu
- schválila dodavatele sluby pro malování stìn v DK
Hanušovice
- schválila nabídku na uskuteènìní poøadu
„MIKULÁŠOVÁNÍ 2013“ dne 8. 12. 2013
- schválila nabídku divadelního poøadu pro dìti „O pejskovi
a koèièce“ dne 10. 4. 2014
- schválila ádosti o pronájem bytu v DPS Hanušovice
- rozhodla ve vìci anonymní stínosti na nevhodnost
umístìní dìtského høištì
- schválila ádost Èeského svazu chovatelù – uspoøádání
výstavy
- schválila ádost Klubu 60+ o pronájem DK Hanušovice
12. 10. 2013
- vzala na vìdomí informaci jednatelù H. O., s. r. o. ve vìci
øešení komunálního stroje pro údrbu zelenì
- na vìdomí informace o problematice moné modernizace
kina „Mír“ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice
kterém vidíme zásadní nástroj ke zvýšení bezpeènosti a klidu ve
mìstì a dodrování uvedených vyhlášek mìsta.
Také bychom chtìli touto cestou poádat obèany, aby se úèastnili veøejných zasedání zastupitelstva, kde vdy bude pøítomen
zástupce obvodního oddìlení policie, který bude informovat o
bezpeènostní situaci ve mìstì a samozøejmì také zodpoví Vaše
pøípadné dotazy.
Informace a kontakty obvodního oddìlení Policie ÈR
v Hanušovicích:
telefon: 974 779 701, 583 231 333
web:
http://www.policie.cz/clanek/uo-sumperk-oop-hanusovice-ob
vodni-oddeleni-hanusovice.aspx
e-mail:
suoophanus@mvcr.cz,
Ivana Vokurková, starostka mìsta Hanušovice,
Václav Jokl, zastupitel mìsta Hanušovice

Informace pro obèany
Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla a odìvù v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu Sluko ulová.
Sbìr: pondìlí od 8:30 do 11:00 hod., výdej: pondìlí od 13:00 do 15:30 hod. Prádlo nemusí být oznaèeno.
Informace na tel. 603 579 163.

SPV Hanušováèek a Sportovní klub Hanušovice zvou opìt do tìlocvièny!
Zájemci o pravidelné hodiny cvièení pøedškolních dìtí, cvièení actva, florbalu actva, florbalu dorostu a dospìlých, speed
badmintonu bez rozdílu vìku a výkonnosti, halové kopané èi volejbalu se ji nyní mohou pøihlásit èi informovat na e-mailu:
hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz.
Rozvrh bude zveøejnìn na www stránkách obou sdruení a ve vitrínì u pošty.
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Zayferus
Hned z kraje školního roku pøilétli do naší školy
draví ptáci a sovy. Na 4. záøí byly toti pøeloeny pro
nepøízeò poèasí z kvìtnového termínu letové ukázky
dravcù spoleènosti Zayferus. Nejdøíve si áci prohlédli vystavené zástupce dravcù a sov a dozvìdìli se základní informace o nìkterých našich i cizokrajných
zástupcích. Nejpozornìjší áci dostali za správné odpovìdi na otázky odmìny – pexesa, volné vstupenky
na letové ukázky dravcù, kalendáøe a fotky dravcù a
sov. Zajímavìjší a zábavnìjší ale pro áky byly jistì letové ukázky nìkterých dravcù a sov. Zábavnou formou pøedvedli chovatelé spoleènosti Zayferus, jak
nìkteøí dravci létají, vyhledávají potravu a loví. Nìkteøí menší dravci dokonce poskakovali a létali mezi
dìtmi, co se dìtem samozøejmì velmi líbilo a mohli si
tak tyto vzácné ptáky prohlédnout z bezprostøední
blízkosti.
Dìkujeme Lesùm ÈR za sponzorský
dar, který pomohl zaplatit cenu za vystoupení, a Fotbalovému klubu Hanušovice za bezplatné zapùjèení plochy
høištì.
-zš

NOVODOBÁ SANITKA
• Naší hlavní náplní je postarat se, aby se lidé nemající nárok na sanitní vozy mohli dopravit do zdravotnických zaøízení. Mnoho
starších obèanù øeší neustále situaci, jak se dopravit ke svým obvodním èi odborným lékaøùm. Proto jsme pøišli se slubou pøepravy,
pomoci a doprovodu k lékaøùm. Ji necelý rok úzce spolupracujeme s Fakultní nemocnicí v Ostravì a navazujeme spolupráce s dalšími nemocnicemi a poliklinikami po celé republice. Vìtšina nemocnic nás vnímá jako pomoc, jakousi doplòkovou slubu, kterou
mohou svým pacientùm nabídnout. Spokojení jsou s námi desítky lékaøù, zdravotních sester atd. Zajišujeme i pøepravu pro mezinárodní lékaøské studie. Zároveò jsou našimi stálými klienty i bývalí lékaøi, úøedníci a dokonce i významné osobnosti.
• Naše ceny pøepravy jsou pod cenami taxislueb. Zdarma klienty doprovázíme, vyzvedáváme je v bytì èi ordinacích, pomáháme
jim s vyøizováním formalit u lékaøù a v pøípadì potøeby jim vyzvedáváme léky. Doprovázíme je napøíklad na RTG vyšetøení atd. Za
tyto sluby si nic neúètujeme, klienti si platí pouze za samotnou pøepravu. Jedná se o pøepravu osobními vozy.
• Projekt Novodobá sanitka vyhrál celorepublikovou soutì Podnikatel roku 2012, poøádající T-MOBILE. Volili si jej sami obèané ÈR. Za tímto projektem stojí mimo jiné i Svaz mìst a obcí Èeské republiky.
• Novodobá sanitka se velice rychle rozšiøuje a za necelé 4 mìsíce má ji 15 poboèek po ÈR.
• Nìkolikrát jsme se objevili v TV v hlavních zprávách, vyskytujeme se velmi èasto v novinách a èasopisech, jako je napøíklad:
Blesk, Lidové Noviny, Moravskoslezský Deník, MF Dnes, Katka, Elle, Sedmièka, Bydlení, Claudia, Aha Tv, Chvilka pro Tebe aj.
• Našimi hlavními partnery jsou:
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Prodám byt 2+1 na Hlavní ulici v Hanušovicích.
K dispozici je pozemek na gará. Tel.: 605 468 139
Prodám mrazák o objemu 400 litrù, pultový, v dobrém stavu.
Levnì, cena dohodou. Tel.: 583 231 368

Koupím plechovou gará v Hanušovicích. SMS: 732 278 999

4
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je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: badalova@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

Mladá architektka koupí starší rodinný
dùm k rekonstrukci. Tel: 734 622 739

Tøíèlenná rodina koupí byt 3+1, nejlépe
v OV. Tel: 734 255 150

Pøenechám pronájem zahrady v kú. Hanušovice, v èásti nad starou èistièkou odpadních vod (ulice Na
Holbì), za symbolické odstupné.
Nízké nájemné, zahradní altán, ovocné stromy. Vhodné pro zahrádkaøení,
chov hospodáøských zvíøat apod.
Informace na tel.: 608641635
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2013 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Rùena Pirogová, Marie
Daòhelová, Jana Kulhajová,
Marie Vítková, Rùena Trojáková,
Anna Davidová, Vìra Juøièková a
Vlasta Pavelková;
pánové František Balšánek,
Jaroslav Horáèek, Ján Demeter,
Vít Berlinský, Pavel Konyarik,
Miroslav Aujezdský, Zdenìk
Vlèek, Jiøí Buš, Antonín Zycha a
Jan Soural.
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

Informace
Svaz tìlesnì postiených pøijímá do
svých øad aktivní èleny, kteøí mají zájem
zlepšit svùj údìl, podílet se svými zkušenostmi i s ostatními a udìlat nìco pro
svùj plnohodnotný ivot i spoluobèanù.
Podmínkou èlenství není nutné být
dritelem prùkazu ZT, ZTP ani ZTP/P.
Dùleité je mít zájem pøedávat své zkušenosti, poradit druhým a podílet se na
rùzných akcích, o které naši èlenové i široká veøejnost budou mít zájem.
Neostýchejte se a pøidejte se k nám, abychom si vzájemnì zpestøili ivot v našem
mìstì. Pro informace a zájem o naše èlenství
se obracejte na:
p. O. Vojtka, tel. 732449118 nebo
p. S. Strašilovou na tel. 776374847

V mìsíci øíjnu oslaví ivotní jubileum
paní Jana Kulhajová.
Proto bychom jí chtìly popøát, a úsmìv a radost na její tváøi stále záøí.
Hodnì štìstí, zdraví, lásky, a nemá ádné vrásky,
a se smìje den co den, a splní se jí kadý sen.
Pøejí holky ze školní jídelny Hanušovice.

Naše zdraví (19)
Dùleitou potravinou, která ovlivòuje náš jídelníèek a má dobrý vliv na naše zdraví,
jsou obyèejné fazole.
Fazolové lusky patøí k nejstarším kulturním plodinám a do hrncù je lidé sypou na
celé zemìkouli, a to v podobì suchých semen nebo zelených luskù. Patøí nejen k nejdéle pìstovaným plodinám, ale také k nejrozmanitìjším – v genových bankách svìta je
uloeno nìkolik tisíc odrùd. Nejstarší fazolové lusky rostly divoce u v sedmém tisíciletí pøed naším letopoètem v oblasti Afganistánu èi v Thajsku.
Všichni víme, e syrová semena jsou bez chuti a nikomu nechutnají. Navíc obsahují
toxiny lektin a fytohemaglutinin, které však spolehlivì zlikviduje vaøení po dobu alespoò deset minut. Zápornou vìcí je také fakt, e upravené fazole obsahují oligosacharidy, které v tlustém støevì zpùsobují plynatost, a tím zpùsobují nepøíjemnosti ve
spoleènosti lidí.
Pøevaují ale kladné vlastnosti. Kromì zinku se ve fazolkách skrývá øada dalších
prospìšných látek. Kyselina listová, hoøèík, vitamín B, elezo, bílkoviny. Za pozornost stojí zejména flavonoidy: delfinidin, peunidin a malvidin, které podle výzkumù
mají ochranné pùsobení na rakovinu tlustého støeva. Podle svìtových zdravotnických
institucí byly luštìniny zaøazeny do hlavní skupiny potravin pro prevenci onemocnìní
a optimalizaci zdraví.
Odborníci pøes gastronomii doporuèují pøed samotnou úpravou pøebraná a propláchnutá semena namoèit pøes noc ve vodì. Nìkteøí pro zlepšení chuti pøidávají do
vody ještì jedlou sodu. Barevné s masem, paprikami a rajèaty pøedstavují tøeba základ
mexického pokrmu. Fazolové „kotlíky“ pak pøipravují v Jiní Americe a v øadì afrických státù. Klasickou fazolaèku zas uvaøíte ze všech druhù fazolí, staèí pøidat zeleninu, brambory, eventuálnì maso nebo uzeninu. Polévky z luštìnin kuchaøi doporuèují
zahustit tak, e èást z nich rozmixujeme ponorným mixérem. Jíška nebo mouka se díky
tomu stávají zbyteèností. V nìkterých zemích, tøeba na Maltì, si nedovedou pøedstavit
obìd bez fazolové pasty. Dìlají ji tak, e uvaøené èervené nebo èerné fazole rozmixují
s olivovým olejem, citronovou šávou a solí. Pomazánku pak s peèivem podávají tøeba
jako svaèinky pro školáky.
A bílé fazole? Zkuste je na studeno s majolkou, jogurtem a køenem, urèitì budou
chutnat.
Pokud jde o zpracování zelených luskù, snate se vdy zachovat jejich barvu. Jak na
to? Krátce je povaøíme ve slané vodì, scedíme a chvilku chladíme v ledové vodì. Poté
z nich mùeme vyrobit tøeba bájeèný salát, staèí pøidat cibulku, majonézu a ochutit na
sladkokyselo.
A na závìr jednu radu pro mladší generaci. Jak jsme si øekli, fazole obsahují velké
mnoství zinku a ten je podle vìdcù velice potøebný pro správný vývoj našeho rozmnoovacího ústrojí.
Není to sice ádné afrodiziakum, ale na zdravý vývoj mladé generace fazole svùj
podíl urèitì mají.
-hp

Podìkování
Kino Mír hanušovice dìkuje sponzorùm: Jana Marešová Hanušovice, Jaromír Šišma AVOX Hanušovice, Kostka – Kolobka
Potùèník, Krovstav, s. r. o. Hanušovice, MARVIN, v. o. s. Hynèice nad Moravou, Oèní optika Rolinková Hanušovice, Odborové
sdruení eleznièáøù Hanušovice, Stavrel, v. o. s. Hanušovice, ZO NOS Pivovar Holba Hanušovice, ZV OS KOVO ZKL Hanušovice, Vobus Hanušovice, elezáøství Radochová Drahomíra Hanušovice, kteøí finanèním pøíspìvkem umonili poøádání 32. Dìtského filmového festivalu, který se konal od 26. do 29. srpna 2013. Ètyøi pøedstavení (Pan Popper a jeho tuèòáci, Kocour v botách,
Arthur a Minimojové, Arthur a Maltazardova pomsta) shlédlo 320 divákù.
Jan Šimek, DK Hanušovice
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Cestování po Evropì
Po minulé návštìvì støedního Slovenska se dnes opìt do této
oblasti vrátíme a povíme si nìkolik zajímavostí o historickém
mìstì Trenèín.
Samotné mìsto má velmi dlouhou historii. Kdysi tu stála osada, údajnì nejstarší poloená v rámci støední Evropy, postavená
vojsky císaøe Marka Aurelia. Dùkazem je nápis vytesaný do skály, který byl objeven a v roce 1852. Dnes si ho mùeme prohlédnout ukrytý za sklem v galerii v prvním patøe hotelu Elizabeth
(døíve Tatra), který je postaven pod hradní skálou. Status královského mìsta získal Trenèín v roce 1412, s tím souviselo i právo
ochránit mìsto hradbami. Byly postaveny i díky dobré poloze
centra mìsta ze strategického hlediska velmi úèelnì, take se
ho nikdy ani Turkùm nepodaøilo dobýt. Na hrad navíc vede pouze
jediná schùdná a navíc dosti krkolomná cesta. Dovnitø se i dnes
dostanete a po zdolání pìti bran. V pøípadì ohroení obránci
bìeli po schodišti z roku 1668 k farnímu kostelu, kde byla zbrojnice. Pùvodnì døevìné schody shoøely v 18. století. Dnešních
119, po nich ke kostelu i k hradu vyjdete, mìsto vybudovalo o
století pozdìji. Jak jsem uvedl, hrad nebyl nikdy dobyt, znièil ho
však poár v roce 1790. Od té doby u nebyl obýván a chátral. I
obyvatele postihlo nìkolik neštìstí. Osmnácté století celkovì
Trenèínu nepøálo. Po èastých válkách pøišla v roce 1710 morová
epidemie. Po jejím odeznìní zbylo z pùvodních sedmi tisíc oby-

vatel pouze jen tisíc nejsilnìjších. Obìtem moru nechal postavit
na námìstí tehdejší vládce hradu na námìstí morový sloup. Dominantou námìstí je piaristický, døíve jezuitský kostel z poloviny
16. století. Uvnitø mùete obdivovat nejkrásnìjší iluzorní malby
na celém Slovensku, jejich autorem je Krištof Tausch. Na námìstí stojí ještì mnohem starší gotický kostel sv. Anny ze 13.
století, kde se nachází honosný náhrobek rodiny Illesházyových.
Trenèín mìl v minulosti velkou idovskou komunitu, ještì pøed
druhou svìtovou válkou jich tu ilo kolem dvaceti procent. idé,
kteøí sem pøišli ji ve 2. století, si tu postavili nejdøíve døevìnou,
pozdìji kamennou synagogu. Ta souèasná pochází z poèátku
minulého století, ale bohosluby se v ní ji nekonají. Podle posledního sèítání se k této víøe hlásí pouze asi dvacet místních
obyvatel. Slouí jen pro kulturní úèely.
A jednu legendu, která souvisí s hradem, si povíme na závìr.
Tureckou princeznu Fatimu, kterou velmi miloval mladík jménem
Omar, unesl známý proutník, hradní pán Štefan Zápolský. Smutnému mladíkovi poté slíbil, e jestlie vykope na hradì ve skále
nìkolik desítek metrù hlubokou studnu, milou mu vrátí. Síla lásky
zvítìzila a po nadlidském úsilí byla studna vykopána. Jestli je legenda pravdivá nevíme, ale voda je v ní dodnes a navíc nese název Studna lásky.
-hp

Toulky po okolí

Budoucnost cyklostezky vidí zástupci mìsta optimisticky.
Ji letošní sezona potvrdila velký zájem o projíïku po ní.
V okolí bylo postaveno nìkolik nových stánkù s obèerstvením a
trby v tìch stávajících v okolí se mnohokrát zvýšily. Správci
skanzenu navíc plánují další doplòování novými exponáty.
Chtìjí sehnat starý vodní jeøáb, kterým se do lokomotiv èerpala
voda. Mají v plánu provést i osvìtlení parní mašinky, aby si ji
mohli prohlédnout té cestující z veèerních spojù. Nutno té pøipomenout, e se na zvelebení areálu podíleli i studenti Vyšší odborné a Støední školy automobilní v Zábøehu. A ti plánují i
v pøíštím období pomáhat pøi budování dalších sportovních a
pøírodnì poznávacích objektù.

Máme tu øíjen a cykloturistická sezona pro letošní rok u pomalu konèí. Ale pøijde jaro a mnoho z nás opìt nasedne na své
kolo a bude z nìho obdivovat okolí našeho bydlištì. Jeden tip na
krásnou projíïku vám nabídnu ji dnes.
Díky iniciativì mìsta Zábøeh na Moravì vznikla na pùvodním dráním tìlese mezi Lupìným a Hnìvkovem originální
cyklostezka. Od prosince loòského roku je její nejvìtší atrakcí
památník v podobì parní mašinky øady 317, která je dobøe viditelná z oken vlakù projídìjících po 1. koridoru. Od letošního
Dne dìtí zde najdete i skanzen pøipomínající historii eleznice
Praha – Olomouc. Bìhem roku byla mašinka novì natøena, byly
instalovány historické závory a hradlo, postavena byla i dvì mechanická návìstidla.
Cyklostezka o délce 2,5 km mohla vzniknout díky pøestavbì
koridorové tratì v úseku Zábøeh na Moravì – Krasíkov. Provoz
na pùvodních kolejích byl ukonèen v roce 2006. Investorem se
stalo mìsto Zábøeh s vyuitím pøíspìvku Olomouckého kraje a
Státního fondu dopravní infrastruktury. Vypomohl i podnik
Pars nova v Šumperku. Opuštìné drání tìleso, lemující kopec
Hejnice, tak zùstal ladem a jeho promìnu na cyklostezku pøivítala nejen obec cyklistù, ale i pøíznivcù in-line bruslení.
Ještì nìco zajímavého o zmínìné parní mašince. Byla vyrobena v roce 1950 a od Federace strojvedoucích ji odkoupilo
mìsto Zábøeh. Prý na poslední chvíli, nebo mìla pùvodnì stát
nìkde v malé stanici v podhùøí Krkonoš. Z Lysé nad Labem do
Lupìného se vydala na silnièním kamionu a pomocí dvou jeøábù byla usazena na 35 metrù dlouho kolej.
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Vaše názory
Váená paní starostko a celé zastupitelstvo,
Vzhledem k velké nespokojenosti obèanù, bydlících v blízkosti Vámi nevhodnì umístìného nového dìtského høištì, jsme nuceni si stìovat.
Chápeme potøeby mladých rodin s dìtmi, ale bohuel v našich oèích toto høištì nebylo umístìno na správném místì. Podotýkám,
e ve velké blízkosti høištì bydlí spousta lidí. Nejsou všichni nezamìstnaní nebo na mateøské dovolené, ale vìtšina z nich jsou lidé
pracující anebo starší lidé. Dodnes se nikdo tìchto obèanù nezeptal na názor ani souhlas ohlednì høištì. Proto jsme se také rozhodli
Vás oslovit touto cestou.
Mezi nejvìtší negativa tohoto høištì patøí pøedevším nesnesitelný a nadmìrný hluk, také nepoøádek v celém okolí. Nemáme vùbec ádné soukromí ani klid! Hluk, který by se dal pøirovnat spíše ke kraválu, musíme poslouchat dennì, od rána do veèera a to i
pøes zavøená okna!!! Prostory kolem panelových domù slouí dìtem jako WC, nìkdy i dospìlým. Lidé sem chodí venèit i svoje psy!
Dìti jezdí na kolech mezi auty, lezou na motorky apod. Není bezpeèné jít ani po chodníku vedle høištì. Vidìli jsme, jak holka na
kole srazila starší paní, ta upadla na zem a nikoho to nezajímalo, i kdy tam bylo plno lidí. Kdy se nìkdo odváí nepozorné rodièe
napomenout, sklidí hlavnì od matek jenom výsmìch, poniování a aroganci. Dìti si prý na høišti mohou dìlat, co chtìjí a nikdo jim
to nemùe zakázat ani je napomenou. Kam se prosím Vás vytratila úcta ke starším lidem? Lavièky na høišti slouí také jako kuøárna
a popelník pro rodièe, ale také pro školáky, kteøí se tu scházejí. Pravidelnì se na høišti poøádají hluèné pikniky a popíjí se tam alkohol. Nás obèany to hroznì uráí, poniuje a prostì se nám to nelíbí. Toto pøece není dìtské høištì! To jste jen uspokojili pár jedincù,
kteøí o to usilovali a chtìli se zviditelnit. Úplnì jste pøi tom ale zapomnìli na ostatní obèany tohoto sídlištì!!! Tímto jste zkazili ivot
poøádným lidem, kteøí celý ivot poctivì pracovali a také mìli dìti, které vychovali. Všichni tito lidé by si zaslouili trochu klidu,
vdy hodnì z nich jsou lidé starší a nemocní. Toto není dìtské høištì, ale rozdupaná prochcaná louka! Dennì je tu kravál, 30 lidí a
více, dìcka øvou, jejich matky køièí na nì… Nás všechny to strašnì obtìuje a rozèiluje, nedá se to vydret! Z pìkného a klidného
místa k bydlení je teï úplný blázinec! Vdy to není k ití!!! Pøestìhujte to na neutrální místo, kde to nebude nikomu vadit! Vdy
všechny dìcka z celých Hanušovic i z okolí se soustøedí tady na tom plácku, co není normální a to je ještì vedle školní høištì, tak se
nad tím laskavì zamyslete a nìco s tím udìlejte!!! Podívejte se tøeba v Šumperku, kde je dìtské høištì umístìné. Tam by si urèitì nikdo nedovolil postavit nìco takového lidem pod okny. Z nich byste si mìli vzít pøíklad a inspiraci…
Doufáme, e tato stínost neskonèí v odpadkovém koši!!!

Váení nespokojení obèané,
jeliko vedení mìsta Hanušovice nezná jména nespokojených obèanù, kteøí zaslali dne 3. 9. 2013 stínost starostce mìsta a celému zastupitelstvu, navrhujeme monost setkání na jednání v radì mìsta v termínech: 7. 10. 2013 nebo 21. 10. 2013 a to vdy v 15,00
hod. - kanceláø starostky mìsta Hanušovice.
-mú
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Vaše názory
Hanušovice nebo Kocourkov – II
Váení spoluobèané,
v srpnovém èísle HN vyšel mùj èlánek ohlednì hospodárnosti vynakládání prostøedkù z rozpoètu mìsta. Vzhledem k tomu,
e ve stejném èísle HN se p. starostka rozhodla prezentovat
úspìchy mìsta v oblasti dotací, ale její vyjádøení vyvolává více
otázek, ne poskytuje odpovìdí a i v souvislosti s reakcí nazvanou, „Co vlastnì chtìl básník øíci“, uveøejnìnou v HN v mìsíci
záøí, jsem se rozhodl ještì jednou reagovat.
Jak jsem uvedl v úvodu minulého èlánku, chtìl jsem poukázat na podle mì nehospodárné nakládání s finanèními prostøedky mìsta. Samozøejmì, e i já pokládám dotace za významný
zdroj financí k zajištìní nejrùznìjších aktivit smìøujících k rozvoji mìsta, které sice není obcí s rozšíøenou pùsobností (jak bylo
zveøejnìno v srpnovém èísle HN), ale „pouze“ obcí s povìøeným obecním úøadem, èemu odpovídá i mìstský rozpoèet.
Proè ale na jedné stranì mìsto vynakládá tolik úsilí na to, aby
dotace získalo a na druhé stranì své vlastní zdroje vyuívá tak
nehospodárnì??
Je nesporné, e i kdy je èinnost koordinátora a projektového
manaera pro mìsto docela finanènì nákladná (cca 25.000,/mìsíènì), pøináší výsledky ve formì získaných dotací. Zároveò
jsem ale pøesvìdèen, e je to zásluhou vìtšího kolektivu pracovníkù, kterým by se za tuto èinnost slušelo také podìkovat.
Informace ke mnou nejvíce kritizovanému projektu „Veøejná
prostranství v Hanušovicích“ uveøejnìná v HN pokládám za
smìs polopravd a úèelových tvrzení smìøujících k obhájení projektu, zejména z následujících dùvodù:
- z vyjádøení paní starostky plyne, e finance z projektu by
mìly být pouity k odborné obnovì celé zelenì, kácení poškozených a výsadbì nových stromù a dále k výsadbì okrasných
druhù zelenì,
- v tomto ohledu mi pøipadá (a mì osobnì by se to velice líbilo), e se Hanušovice promìní v jakési arboretum, ale nevím, jak
se to povede vzhledem k tomu, e z projektu je na tuto èinnost
vyèlenìno „astronomických“ 116.612,- Kè (kdy uváím, e
odborná proøezávka mùe vyjít i na 20.000,- Kè za jeden strom)
- dále mi pøipadá velice diskutabilní, e ve všech vyjádøeních,
i z hlediska dotace, se jedná o jeden projekt, ale ZM v rámci tohoto projektu schválilo 3 výbìrová øízení. Myslím si, e to není
zcela v souladu se zákonem o zadávání veøejných zakázek, který rozdìlování zakázek tak, aby se dostaly dle ceny do mírnìjších podmínek výslovnì zakazuje. Zde v tomto pøípadì jde o to,
e pokud by bylo jedno výbìrové øízení na celý projekt, tak by
celková èástka pøesáhla 500.000,- Kè bez DPH a bylo by na tzv.
profilu zadavatele povinné zveøejnìní smlouvy se zhotovitelem, ale pøi takovémto rozdìlení se jednotlivé èásti projektu do-

stanou pouze do reimu smìrnice mìsta, kdy bude oslovován
pouze jeden uchazeè (v lepším pøípadì 3) a nikdo se podrobnosti
nemusí dozvìdìt
- ohlednì stanovení mzdových nákladù paní starostka tvrdí,
e mzda ještì nebyla stanovena, já jsem ale dostal informaci
z MìÚ, kde je øeèeno, e mzdové náklady na tuto pozici budou
200.00 – 230.000,- Kè roènì. Je tedy opìt diskutabilní, zda za
tìchto podmínek (cca 16.600 – 19.000,- Kè hrubého) bude chtít
skuteèný odborník pro mìsto vùbec pracovat. Navíc si také
myslím, e mìsto samo by i personálnì bylo schopno tuto èinnost zajistit na poadované odborné úrovni – èinnost na úseku
ochrany ivotního prostøedí vykonává v rámci výkonu pøenesené pùsobnosti Ing. Mikoláš, který je myslím dostateènì odbornì
zpùsobilý administrativnì tuto oblast zajistit. A pokud se týká
vlastní práce, tak zamìstnanci Hanušovické obchodní v této oblasti prokázali také své odborné kvality (problematické kácení
døevin u náhonu na výjezdu ke kamenolomu apod.), take si
myslím, e tøeba i po pøípadném zaškolení by péèi o zeleò byli
schopni zajistit. V této souvislosti mi pøipadá smutné, e vedení
mìsta v èele s paní starostkou ani po témìø 3 letech ve funkci neumí vyuít potenciálu zamìstnancù MìÚ, nebo jsem pøesvìdèen o tom, e na MìÚ je spousta loajálních a schopných lidí,
kteøí by pøi vhodné motivaci (a nejen finanèní) všechny uvedené
poadavky zvládli.
- navíc je také s podivem, e kdy je mìsto tak úspìšné v získávání dotací (a kadá získaná dotaèní èástka nesporným úspìchem je), se mìsto nesnaí vyuít dotaèní programy také
k podpoøe zamìstnanosti, zastøešované a financované pøímo
ÚP, z jeho prostøedkù je moné hradit i mzdové prostøedky
(z vlastní zkušenosti vím, e to moné je a staèí k tomu pouze
trocha úsilí k vyplnìní pøíslušné ádosti).
Take závìrem chtìl básník øíci to, e „jádro pudla“ je v úèelnosti vynakládání financí z rozpoètu mìsta, nebo mi pøipadá
minimálnì zvláštní, kdy se o milionových investicích rozhoduje pouze „od stolu“ a na základì pouhé pozvánky na zasedání zastupitelstva, zvláštì kdy nìkteré podané informace mohou být
zavádìjící a úèelové (viz výše). Jako øadovému obèanu mi jistì
nepøísluší zasahovat do kompetencí zastupitelstva (a ani to nemám v úmyslu), jako nejvyššího orgánu mìsta, které mùe
schválit vlastnì cokoliv, pokud si to øádnì odùvodní. Ale kdy
se pan zastupitel zamýšlel nad „jádrem pudla“, tak by se mìl
moná také zamyslet nad tím, jestli v rámci svého slibu, který
dal spoleènì s ostatními zastupiteli obèanùm mìsta, je jejich
rozhodování v souladu s tím, e mají ze zákona povinnost hospodaøit s majetkem mìsta s péèí øádného hospodáøe.
Závìrem bych chtìl podìkovat za spoustu kladných ohlasù
na minulý èlánek, kterých si velice váím.
Jaroslav Mrázek
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