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Váení spoluobèané,
v èervnovém vydání jsme vás informovali o tom,
e vám chceme pøiblíit sociální sluby, seznámit
vás s monostmi øešení nepøíznivých ivotních
situací a poskytnout vám informace, jak se v sociální oblasti orientovat.
Hlavním posláním zákona o sociálních
slubách je chránit práva a oprávnìné potøeby
všech lidí, kteøí potøebují pomoc, a ji z dùvodu
nepøíznivého zdravotního stavu, vìku, krizové
ivotní situace, èi z mnoha dalších pøíèin. Jedná
se o širokou oblast èinností, které jsou potøebné
pro sociální zaèlenìní osob.
Posláním sociálních slueb je pomoci lidem
udret si nebo znovu získat své místo ve spoleènosti. Být zaèlenìn do spoleènosti toti znamená
mít monost zapojit se do ekonomického, sociálního i kulturního ivota spoleènosti a ít zpùsobem, který je povaován za bìný.
Sociální sluby jsou dìleny podle místa poskytování na:
- terénní sluby, které jsou poskytovány v prostøedí, kde èlovìk ije, pracuje nebo tráví volný
èas
- ambulantní sluby, jsou poskytovány v zaøízeních a klient za slubami dochází
- pobytové sluby, jsou poskytovány v zaøízeních, kde se èlovìk zdruje celodennì nebo kde
dlouhodobì ije.
V následujících vydáních budeme podrobnìji
o jednotlivých slubách informovat, a to i s odkazem, která organizace které sluby nabízí a za jakých podmínek.
Ivana Vokurková, starostka
Radmila Kouøilová, pøedsedkynì KS
Ètìte uvnitø novin:
• Øemeslné dílnièky pro dìti
• Vánoèní soutì
• Cestopisná pøednáška
• Divadelní pøedstavení

Nejlepší leák na svìtì vaøí v Hanušovicích
HOLBA Premium je vítìzem Beer and whisky festivalu
Holba Premium zvítìzila nad leáky vìhlasných svìtových znaèek a z nejvìtšího svìtového festivalu Beer and whisky si odváí zlatou medaili. Ji podruhé v historii se stává svìtovým šampionem mezi leáky. Vítìzství jí
pøinesla pøedevším vyváená plná chu, výborný øíz , harmonický dojem po
napití a prvotøídní kvalita.
Jen stìí by nìkdo z degustátorù dokázal ukázat na mapì místo, kde se rodí
Ryzí pivo z hor. Jeho pøednosti však dokázali poznat zcela spolehlivì a Holbu Premium pøesvìdèivì oznaèili jako vítìze. „Dret primát v prestiní kategorii leákù, a to na svìtové úrovni, je pro nás obrovský úspìch. Poprvé jsme
v této soutìi zvítìzili u pøed 4 lety a letos prvenství dokázali obhájit,“ komentuje úspìch øeditel pivovaru Holba Vladimír Zíka a upozoròuje na pøednosti hanušovického piva. Do jeho kvality se promítají nejen prvotøídní èeský
chmel a slad i horská voda, kterou pivovar èerpá z vlastních hloubkových
vrtù, ale také tradièní zpùsob výroby. Hanušoviètí pivovarníci dávají pivu èas
vyzrát a vzít si ze sladu a chmele to nejlepší. To se odráí do jeho charakteristiky, kam patøí i vysoká pitelnost. Laicky by se dala oznaèit jako „lehkost pití“,
tzn. e kadý doušek vybízí k dalšímu napití. „Zásada je na pivo nespìchat a ta
se dnes bohuel èasto nedodruje, protoe èas jsou peníze. U nás napøíklad
leák zraje dva mìsíce, to je pro nás zákon“, vysvìtluje výkonný øeditel Vladimír Zíka. Holba kvasí na otevøené spilce, která je symbolem tradièní výroby
piva a pozvolnì dozrává v leáckých sklepích. Její prokvašení lze díky tradièním postupùm lépe øídit a výsledkem je pivo s vyšším obsahem zbytkového
extraktu a typickou plnou chutí, které není zapotøebí dobarvovat, dosycovat
ani jinak chemicky upravovat a vylepšovat.
Leáku Holba Premium se roènì vyrobí do 40 tisíc hl, co je zhruba deset
procent celkové produkce. Na trhu je k dispozici v lahvích i jako sudové pivo
v gastro zaøízeních.
Stockholmský festival patøí mezi ètyøi nejvìtší pøehlídky piva na svìtì a ve
Švédsku se koná od roku 1992.
Pravidelnì se na nìm prezentuje a 600 druhù piv svìtoznámých znaèek.
Piva jsou rozdìlena do více ne dvou desítek kategorií, ve kterých jednotlivé
vzorky hodnotí svìtoví odborníci z oboru pivovarnictví.
Hana Matulová, mediální zástupce

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
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

70. jednání - 23. 9. 2013
- schválila program 70. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
23. 9. 2013
- zabývala se podmínkami zakoupení komunální techniky H. O.,
s. r. o. a poaduje doloit vyjádøení ekonomického poradce
- schválila podání ádosti mìsta o dotaci na modernizaci kina
- schválila provedení stavebních úprav v bytì v domì èp. 88
- neschválila umísování reklamních nosièù na sloupy veøejného osvìtlení v rámci pøedvolební kampanì 2013
- vyslovila nesouhlas s ukonèením nájemní smlouvy – pronájem pozemku
- souhlasila s vyjádøením mìsta k èásteènému omezení provozu na silnici è. II/369
- ádala doplnit vyjádøení mìsta k plánované stavbì – pøedtápìcí zásuvkové stojany v st. Hanušovice
- schválila návrh mìstské knihovny – ukonèení bezplatného
uívání internetu pro uchazeèe o zamìstnání z dùvodu nevyuívání internetu k danému úèelu
- neschválila návrh na zmìnu pracovní doby zamìstnancù
- schválila Pøílohu è. 4 Organizaèního øádu MÚ
- schválila provedení aktualizace a revize Organizaèního
øádu MÚ
- schválila ádost o pronájem Domu kultury Hanušovice na
akci dne 17. 1. 2014
- zamítla ádost o pøidìlení bytu (t. è. není zveøejnìné oznámení o nabídce volného bytu)
- vzala na vìdomí informaci o nezahájení èinnosti divadelního krouku
- schválila vystoupení skupiny ELAN revival dne 19. 10.
2013 v DK Hanušovice
- schválila divadelní pøedstavení v DK Hanušovice „Ryba ve
ètyøech“ dne 24. 11. 2013
- schválila podání ádosti mìsta o dotaci z programu na Podporu terénní práce pro rok 2014
- schválila revokaci usnesení è. 1171/63/2013
- schválilatermín konánímìstského plesu v r.2014 dne24.1.2014
- schválila zapojení mìsta do akce „Snìnický motoráèek“
dne 29. 3. 2014
- neschválila poskytnutí finanèního pøíspìvku
- vzala na vìdomí oznámení o rezignaci na mandát èlena Zastupitelstva mìsta Hanušovice a èlena finanèního výboru
- schválila návrh rozpoètového opatøení è. IV. v roce 2013 a
jeho zapracování do období úèetní závìrky
- schválila bezplatný pronájem místnosti v DK Hanušovice
pro uskuteènìní sbírky
- vzala na vìdomí informaci o prodlouení termínu rekonstrukce silnice II/312 Králíky-Èervený Potok do 31. 10. 2013
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

71. jednání - 7. 10. 2013
- schválila program 71. jednání Rady mìsta Hanušovice dne 7. 10.
2013
- vzala na vìdomí stanovisko ekonomického poradce k financování komunální techniky
- navrhla uskuteènit jednání a místní šetøení ve vìci plánované stavby
- nemá pøipomínky k dotazníkùm týkajících se obce a stavu
zavádìní vodohospodáøských opatøení
- schválila zveøejnit zámìr mìsta pronajmout pozemky
- doporuèila zastupitelstvu mìsta zveøejnit oznámení o zámìru prodeje pozemku pè. 604 v kú. Hynèice n/Mor.
- doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit nabytí nemovitostí
– novì vzniklých pozemkù do vlastnictví mìsta bezúplatným
pøevodem od státu ÈR
- vzala na vìdomí informace o zahájení zjišovacího øízení
zámìru „Revitalizace trati Bludov–Jeseník“
- vzala na vìdomí „veøejnou vyhlášku“ – stanovení ochranného pásma I. a II. stupnì vodního zdroje vrtù na pozemku pè.
1948/1 kú. Hanušovice
- rozhodla vyhovìt ádosti o prominutí penále z dluhu na
nájmu a po zaplacení celé dluné èástky
- schválila Dohodu o vzájemné spolupráci pøi zabezpeèování
místních záleitostí veøejného poøádku mezi mìstem Hanušovice a Policií ÈR
- schválila ádost o prominutí poplatku ze vstupného na akci
pro seniory
- schválila ádost o pronájem jevištì DK Hanušovice na
zkoušky taneèního krouku
- schválila uskuteènìní divadelního pøedstavení pro dìti
v DK Hanušovice dne 1. 12. 2013 - „Èert to nemá nikdy lehké“
- schválila ádost na bezplatný pronájem prostor v DK Hanušovice
- schválila pronájem DK Hanušovice na uspoøádání diskotéky dne 18. 10. 2013
- schválila ádost ZŠ a MŠ Hanušovice na nákup školních
pomùcek pro fyziku a chemii
- schválila výsledek výbìrového øízení na veøejnou zakázku
malého rozsahu na tvorbu propagaèních materiálù a pøedmìtù a
vytvoøení knihy pro mìsto Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

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

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2013

Informativní schùzka pro rodièe
V pondìlí 7. øíjna 2013 se v odpoledních hodinách uskuteènila ji tradièní informativní schùzka pro rodièe ákù se speciálními
vzdìlávacími potøebami s vyuèujícími èeského, anglického, nìmeckého i ruského jazyka 2. stupnì v budovì Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích.
Náplní tohoto setkání bylo navázat podnìtnou spolupráci s rodièi, ukázat jim nové formy práce ve výuce i v nápravì z èeského jazyka. Uèitelé poskytli rodièùm informace pøi domácí pøípravì ákù a zodpovìdìli veškeré dotazy smìøující k zaøazení áka do integrace. Byli seznámeni s monostmi komplexního a kontrolního vyšetøení v pedagogicko-psychologické poradnì èi ve
speciálnì-pedagogickém centru, dále také s vytvoøením individuálního vzdìlávacího plánu i s informovaným souhlasem zákonných zástupcù. Výchovná poradkynì pøiblíila rodièùm aktivity školního projektu: „Na správné cestì “ urèeného pro áky se speciálními vzdìlávacími potøebami. V záøí a øíjnu se v rámci projektu postupnì uskuteènily rùzné konkrétní práce se áky 5.-9. tøíd,
napø. „ivotní plány a cíle“ aneb „ Cesta ke štìstí“; „Zvládnu i nároèné ivotní situace?“ V listopadu se integrovaní áci 5. a 6. tøíd
zúèastní zdarma exkurze do prùmyslového podniku Siemens, s. r. o., odštìpný závod Elektromotory Mohelnice a na Støední školu
technickou a zemìdìlskou v Mohelnici.
Toto milé setkání prohloubilo vzájemné pozitivní vztahy mezi vyuèujícími provádìjícími reedukaci a rodièi. Závìreèná diskuze
a individuální pohovory s rodièi pøispìly k zodpovìzení všech vznesených dotazù a nalezení spoleèné cesty pøi práci se áky se speciálními vzdìlávacími potøebami.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Litovel Premium slaví zlatý hattrick
Je Èeským pivem 2013 a nejlepším leákem v ÈR.
Vítìzství dále patøí pivu Litovel Dark a Zubr Free.
Výsledky prestiní degustaèní soutìe Èeské pivo 2013 opìt
potvrdily, e nejlepší piva se vaøí na støední Moravì. Piva Litovel, Zubr a Holba získala celkem 8 medailí, z toho 3 vítìzství.
Piva všech tøí znaèek, která jsou doma v Olomouckém kraji, tak
opìt potvrdila svou jedineènost a prvotøídní kvalitu. Pivovarští
odborníci v soutìi hodnotili celkem 61 druhù piv, rozdìlených
do 5 kategorií.
V prestiní kategorii svìtlých leákù zvítìzil Litovel Premium. Hned za ním se umístila Holba Premium, která, stejnì jako
Litovel, má na kontì øadu národních i mezinárodních medailí.
Piva ze støední Moravy jednoznaènì ovládla také kategorii tmavých piv. Jejím vítìzem se stal Litovel Dark, následovaný tmavým výèepním Zubrem Classic a tmavým leákem Litovel
Schwarzbier. Významným úspìchem je dále vítìzství Zubra
Free mezi nealkoholickými pivy a dvì bronzové medalile pro
Holbu Šerák a Zubr Gold v kategorii svìtlých piv.
„V posledních tøech letech se nám podaøilo zvítìzit v prestiní kategorii leákù
a na náš zlatý hattrick jsme oprávnìnì
hrdí. Nejde o náhodu, ale potvrzení stabilnì vysoké kvality a osobité charakteristiky
našeho piva. Letos slavíme 120 let pivovaru a po celou tuto dobu se dríme klasické výroby piva, vaøeného podle tradièních
receptur. Jsme rádi, e chutná nejen konzumentùm, ale i odborníkùm,“ komentuje
dosaené výsledky øeditel pivovaru Litovel Lumír Hyneèek.
Pivovarští odborníci hodnotili pøedevším chu piva a její vyváenost, aroma,
øíz, ale i pìnu nebo barvu piva, tedy všechny vlastnosti dùleité pro konzumenta. U
piv z produkce všech tøí pivovarù ocenili
pøedevším plnou harmonickou chu s pøí-
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jemnì se rozvíjející hoøkostí a chmelovým aroma, výborným øízem i její celkovou vyzrálost. Jednou z dalších pøedností je vysoká pitelnost, kterou oceòují sami konzumenti. U takového
piva máte chu na další doušek, ani vás k tomu ene ízeò. Taková piva dokáí „plnit“ hospody, proto se všem tøem pivovarùm daøí kadoroènì navyšovat odbyt sudového piva i pøesto, e
celkovì v ÈR jeho prodej klesá.
V dobì, kdy na jedné stranì roste nabídka europiv, na stranì
druhé sílí zájem o tradièní èeská piva s chuovou rozmanitostí,
pro kadou znaèku i druh piva typickou. Taková piva oceòují
nejen konzumenti, ale na platformì degustaèních soutìí také
odborníci.
Degustaèní soutì Èeské pivo roku kadoroènì vyhlašuje
Èeský svaz pivovarù a sladoven (ÈSPS) ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a sladaøským (VÚPS). Hodnocení jednotlivých vzorkù probíhá anonymnì a ve dvou
kolech, co zajišuje maximální objektivitu výsledkù a je ve
srovnání se svìtem ojedinìlé.
(dokonèení na 4. stranì)
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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
Pronajmu byt v Hanušovicích Na Holbì 490, vel. 2+1, témìø vybavený
Tel. 724 833 208

Chovatel koní koupí zemìdìlskou usedlost, okres Šumperk. Tel.: 730 518 587
Starší pár koupí chalupu na polosamotì. Tel.: 734 313 232

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

Litovel Premium
slaví zlatý hattrick
(dokonèení z 3. strany)
Dùleitý je fakt, e vzorky do soutìe
jednotlivé pivovary neposílají, ale odebírá je komise VÚPS pøímo v pivovarech, co garantuje nestrannost a
vysokou objektivitu soutìe.
Medaile v soutìi Èeské pivo 2013
pro jednotlivé znaèky:
Litovel Premium, Litovel Dark – vítìzové kategorií,
titul Èeské pivo, Zubr Free – vítìz kategorie, titul Èeské pivo
Umístìní v pøíslušných kategoriích
Holba Premium – 2. místo
Tmavý Zubr Classic – 2. místo
Holba Šerák – 3. místo
Zubr Gold- 3. místo
Litovel Schwarzbier- 3. místo
Hana Matulová, mediální zástupce
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Antonie Koòariková, Jiøina
Roubalová, Gabriela Èermáková,
Vlastimila Jelínková, Marie
Chamlarová, Hana Lenhartová,
Vìra Voboøilová, Jana Svorová a
Hana Kaèmaøová;
pánové Ctirad Šimek, Vladimír
Doleal, Antonín Fibich, Jan
Fryèák, Emil Olbrich, Petr Kuèera,
Miroslav Kotraš, Dan Pirkl,
Zdenìk Oborný, Zdenìk Stuchlík
a Petr Štefanec.
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

Tìšíte se na Vánoce?
Podìlte se se ètenáøi Hanušovických
novin o své oblíbené vánoèní recepty, nápady, dekorace...
Své pøíspìvky prosím odevzdejte na
podatelnì MÚ nebo elektronicky na noviny@hanusovice.info do 15. 11. 2013.
Dìkujeme.
-redakce
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Naše zdraví (20)
Pod skoøápkou vlašských oøechù nenajdete jen výteènou pøísadu do jablkového štrúdlu, vanilkových rohlíèkù nebo jiného domácího cukroví, ale i spoustu látek, které
jsou prospìšné pro naše zdraví.
Vlašské oøechy jsou plodem oøešáku královského, listnatého stromu, který roste
témìø ve všech oblastech mírného pásma severní polokoule. Kdysi se uvádìlo, e pochází z Persie, ale protoe stromy rostou souvisle od Evropy pøes celé území Støední
Asie a po himálajské podhùøí, nelze pøesnìjší urèení odhadnout. Navíc je v sedmnáctém století dovezli Evropané na americký kontinent, kde se mu také daøí.
Dnes je známo a dvacet odrùd oøešáku královského, je se od sebe na první pohled
odlišují pouze tvarem koruny. Plody stromu jsou obaleny do ochranné vrstvy, ve které
dozrávají. Pouzdro je ze zaèátku zelené a bìhem dozrávání tmavne a praská. Nezralé
plody se také nakládají do smìsi lihu a koøení a tak vzniká výteèná a tím velmi oblíbená
oøechovka.
Vlašské oøechy obsahují a sedmdesát procent tukù, z nich vìtšinu tvoøí zdraví
prospìšné nenasycené kyseliny a další látky, které pùsobí preventivnì proti kardiovaskulárním onemocnìním. Kromì toho v sobì skrývají aminokyselinu L-arginin,
jen má v organizmu øadu dùleitých funkcí. Ovlivòuje transport dusíku, který se podílí na správné prùchodnosti cév, zvyšuje produkci rùstových hormonù a podporuje
spalování tìlesného tuku, urychluje hojení ran a stimuluje imunitní systém organizmu.
Nachází se v nich i elezo, selen,vitamín E a skupina vitamínù øady B.
Svým tvarem oøechy tak trochu pøipomínají mozek a opravdu prospívají mozkové
èinnosti, protoe zlepšují soustøedìní, pamì a dokonce sniují riziko vzniku Alzheimerovy choroby. Celkovì pùsobí pozitivnì na lidskou psychiku a zklidòují pøi stresu
a nervozitì. Mimo jiné mají dobrý vliv na naše vlasy, pokoku a nehty. Jako doplòková
potravina se podávají pacientùm s artridou èi zánìtlivými vyrákami. Odborníci proto
tvrdí, e pro dosaení léèebného úèinku musíme dennì pravidelnì a dlouhodobì zkonzumovat 3 a 5 oøechù.
Léèivì pùsobí na lidský organizmus také oøechové listí, nezralé plody nebo kùra.
Z oøešáku se vyrábìjí napøíklad pøísady do opalovacích krémù a šamponù i pøírodní
hnìdé barvivo. Výtaek z listù a oplodí odpuzuje hmyz a je tak dùleitou souèástí repelentù.
Zajímavost na závìr. Vlašské oøechy jsou energeticky velmi bohaté. Sedm kusù obsahuje 185 kilokalorií, co spálíme pøiblinì za 40 minut chùze.
-hp

Vzpomínka
„Pro Vás, milá maminko a tatínku, slunce ji nesvítí.
Vám svítí sluníèko u jen v našich srdcích.“

Dne 12. 11. 2013 uplyne 5 let, kdy od nás
navdy odešel náš tatínek a dìdeèek,
pan Josef Junk.

Dne 8. 12. 2013 to bude ji 15 let, kdy odešla
i naše maminka a babièka,
paní Ludmila Junková.
Kdo jste je znali, vzpomeòte s námi.
Za celou rodinu, dcera Lída.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì navštívíme Španìlsko a podíváme se na nìkolik zajímavostí, které po svìtì proslavilo mìsto Pamplona, leící nedaleko
hranic s Francií a asi 80 km od moøe.

Zaèneme tou nejvìtší atrakcí, která se v ulicích mìsta odehrává vdy na zaèátku léta. U po více jak 100 let se v dobì mezi 5. a
15. èervencem rozroste poèet jeho obyvatel více jak o pùl milionu lidí. Ti sem pøijídìjí z celého svìta na tzv. Encierro, co je
závod s býky v ulicích mìsta. Tento bìh se koná u pøíleitosti
oslav sv. Fermina, patrona Navarry. Pùvodnì slouil k rannímu
pøesunu býkù z ohrady pod mìstskými hradbami do arény, kde
se odpoledne konají býèí zápasy. Masová aktivní úèast veøejnosti pøi tìchto bìzích je záleitostí a druhé poloviny 20. století. Vzdálenost mezi ohradou a býèí arénou je 850 m. Tento
koridor, který protíná historické centrum mìsta, je pøedem daný
a bezpeènì oddìlený od ostatních èástí mìsta. Po celých 8 dní,
ráno co ráno se v osm hodin otevøou vrata ohrady s býky a šest
„zabijákù“ s rohy, tyèícími se jako ostré vidle, vyrazí do ulic.
Urèenou a vytýèenou trasu probìhnou zhruba za tøi minuty.
V ulièkách se pøitom tísní stovky èerveno-bíle obleèených závodníkù, nebo lépe øeèeno sebevrahù, kteøí s radostí a se zvýšeným adrenalinem v tìle riskují svùj ivot. Rozvášnìným býkùm
se toti utéci nedá, a tak konèí kadoroènì 200-300 odválivcù
s ošklivými zranìními v nemocnicích. Výjimkou nejsou ani
smrtelná zranìní, kterým dosud podlehlo 15 lidí. A víte, proè
býkovi neuteèete? Dokáe toti stometrovou vzdálenost ubìhnout za necelých 6 sekund, take by snadno dostal i takového rekordmana, jakým je svìtový rekordman Ussain Bolt, který na to

Toulky po okolí
Na eleznièních kolejích ještì zùstaneme a øekneme si
nìco o historii a souèasnosti zajímavé trati z Jeseníku pøes polské Glucholazy do Krnova.Unikátní je v tom, e èást trati vede
pøes území jiného státu, jedná se tak o peání pøepravu.
Údolí horské øíèky Bìlé se stalo ji ve 14. století dùleitou
dopravní cestou mezi Moravou a Slezskem. Vedla tu i historická
poštovní cesta mezi Vídní a Wroclaví, je zahrnovala Glucholazy, Vidnavu a Zlaté Hory, kde byla v roce 1689 otevøena první
pošta ve Slezsku. Od roku 1842 zahájila èinnost i pošta v lázních
Gräfenberk (Jeseník) a v roce 1876 byla tato poštovní trasa mezi
Zábøehem a Jeseníkem prodlouena a na nádraí v Glucholazech. To bylo otevøeno ji v roce 1875 na trati z Nisy do Krnova.
Koncesi na plánovanou eleznièní tra z Hanušovic do Glucholaz dostala v roce 1885 rakouská spoleènost místních drah
ÖLEG s tím, e v úseku z Dolní Lipové postaví i dvì odboèné
tratì, a to do Bernartic na státní hranici a z Píseèné na státní hranici do Velkých Kunìtic. Práce na hlavním úseku byly zahájeny
3. listopadu 1886, a to ve tøech stavebních úsecích. Pruská èást
v úseku Glucholazy–státní hranice byla postavena v roce 1887
o délce 4,5 km. Druhá zmiòovaná èást z Lipové Láznì na státní
hranici a dále do Polska byla slavnostnì dána do provozu
26. února 1888. Po pøedání poslední èásti z našeho mìsta do
Dolní Lipové 1. øíjna tého roku tak bylo dokonèeno celé eleznièní spojení Moravy s polským územím. Tak se Glucholazy rázem staly velkým eleznièním uzlem, protoe se tu setkávaly
hned tøi dùleité tratì. Ke stávající trati byla ještì v roce 1896
pøistavìna tra z Mikulovic do Zlatých Hor. Výstavba plánované tratì z Píseèné pøes Supíkovice do Velkých Kunìtic ale zùstala z finanèních dùvodù pouze na papíøe.
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potøebuje 9,58 sekundy. My, Støedoevropané, na tento druh zábavy koukáme jako na nenormální bláznovství. Jiný názor však
na to mají samotní Španìlé. Svìdèí o tom i úryvek z katalogu
jedné místní cestovní kanceláøe, kde se píše: „Slavný San Fermin, svátek býkù v Pamplonì je smìsí nadšení, pestrosti, býèích
zápasù, hromadných ulièních oslav, horké španìlské krve a tradice mírnì hazardního bìhu odválivcù pøed rozzuøenými býky
pøímo v centru mìsta… “
Pamplona však nejsou jenom býèí zápasy a jejich bìhy mìstem. Jde
také o území Baskicka, které je proslulé snahami o odtrení od Španìlska. Zvláštì horkokrevní Baskové tak èas od èasu o sobì dávají vìdìt
nebezpeènými radikálními èiny, atentáty, únosy a nájemnými
vradami.
Na závìr si povíme nìco z jiného, pøíjemnìjšího soudku. Ve mìstì
má své sídlo významná instituce, Navarrská univerzita. Jde o soukromou církevní univerzitu, její hlavní kampus se nachází pøi jihový-

chodním okraji Pamplony. Zaloil ji a v roce 1952 sv.
Josemaría Escrivá, je pøidrueným dílem Opus Dei a je obecnì
hodnocena jako nejlepší nestátní univerzita ve Španìlsku.
Zejména v oblasti manaerského a obchodního vzdìlávání je
celosvìtovì uznávaná, její ústav IESE patøí podle ebøíèkù, které kadoroènì sestavuje Economist Intelligence Unit, mezi absolutní svìtovou špièku. Jakoto souèást Opus Dei je univerzita
trnem v oku baskické separatistické organizaci ETA, která na ni
opakovanì zaútoèila. Poslední atentát (výbuch bomby v autì)
v øíjnu 2008 si vyádal 28 lehce zranìných. -hp

Stavba tratí v tomto koutu Jesenicka dal pøíleitost rozvoji
jak textilního prùmyslu a papírenství, tak hlavnì lázeòství. Nad
mìstem Jeseník, døíve Frývaldov, byly vystavìny pro zvýšený
zájem klientù nové lázeòské domy, vilová ètvr pod nádraím
a v roce 1899 zavedeny i turistické vlaky z Krnova do Dolní Lipové pøes Glucholazy, které se staly rovnì vyhledávaným lázeòským místem. Pro zvýšení dostupnosti a atraktivity tìchto
výletù byly zavedeny i zlevnìné jízdenky. Bohuel v dnešní
dobì je trend právì opaèný. Pøes Glucholazy jezdí pouze ètyøi
páry spìšných vlakù za 24 hodin. Hùøe ještì dopadla tra Mikulovice–Zlaté Hory, kde po zrušení dotací jezdí v tomto úseku
vlaky pouze v sobotu, v nedìli a ve dnech pracovního volna.
Jedinou dobrou zprávou v posledním období pro cestující je
skuteènost, e od 9. prosince 2006 mùeme nastupovat a vystupovat v polské stanici Glucholazy.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Z innosti SPV Hanušováku
Speed badminton
V pedminulém ísle došlo k chyb a neúplnému uveejnní výsledk speed badmintonového turnaje
„HOLBA CUP 2013“. Zde jsou kompletní výsledky:
Muži open: 1. Daniel Nevrkla (Olomouc), 2. Lukáš Batala (Mladá Boleslav), 3. Jan Jonáš (Lustenice),
3. Marcel Patk (Praha), 5. Pavel Podvolecký (Hanušovice), 6. Jií Kašpárek (Olomouc), 7. Michal
Scholze (Pardubice), 8. Tomáš Chlupatý (Pardubice), 9. Jerzy Maliszewski (Wroclav, Polsko), 10. Michal
Kaplík (eský Tšín), 11. Rostislav Geržiák (Brno), 12. Roman Olejník (Pardubice), 13. Piotr Szurchaj
(Wroclav, Polsko), 14. Petr Vrba (Lipník nad Bevou), 15. Jan Matuška (Brno), 16. Vojtch Ková
(eský Tšín), 17. Ladislav Hrazdil (Opava), 18. Jií Barboík (Pardubice)
Ženy open: 1. Anna Zítová (Pardubice), 2. Michaela Strnadová (Pardubice), 3. Jana Strnadová
(Pardubice), 4. Joanna Kaplukiewicz (Wroclav, Polsko),5. Blanka Podvolecká (Hanušovice), 6. Kateina
Peinová (Pardubice), 7. Jana Scholzová (Pardubice)
Ženy zaátenice: 1. Vra Králová (Hanušovice), 2. Jana Padyásková (Pardubice), 3. Petra Zítová
(Pardubice)
Muži zaáteníci: 1. Petr Prášek (Brno), 2. Tomáš Kment (Pardubice), 3. Tomáš Kol (Liberec),
4. Lukáš Kol (Liberec), 5. Pavel Mašek (eský Tšín)

Republikový florbal ASPV
V polovin msíce íjna se v Pardubicích konala Republiková soutž ASPV ve florbalu žactva.
Jednalo se o první roník celorepublikové soutže, ve které má zaruený start pouze jedno družstvo eské
asociace Sport pro všechny z každého kraje R. SPV Hanušováek získal možnost startovat na tomto
turnaji v obou kategoriích, starších i mladších žák.
Vtšina soupe v obou kategoriích zahajuje svoji innost v tlocvinách již na zaátku školního roku,
Hanušováek a další sportovní organizace až od msíce íjna. Proto nkteí naši nováci (pedevším
družstvo mladších žák bylo na zaátku školního roku obmnno a doplnno novými hrái i hrákami)
prožili kest ohnm a už po dvou trénincích mili síly s daleko zkušenjšími soupei. Klub se totiž
rozhodl, bez ohledu na výsledky, že v tomto roce umožní hrát na turnaji všem hrám a hrákám klubu.
Do Pardubic tak nakonec odjela výprava 21 dtí.
Mladší žáci uhráli dv remízy, tyikrát prohráli a ješt v posledním zápase pekvapiv bojovali
o celkové 5. místo. Na všech bylo vidt, že se radují z každého úspchu a celkové sedmé místo jim chu
k florbalu rozhodn nepokazilo.
V kategorii starších žák doplatil Hanušováek na to, že výkonnostn bylo družstvo na vrcholu
v minulém školním roce a vtšina hrá, kteí byli u jarního prvenství na domácím turnaji, se již z dvodu
vku nemohla pardubického turnaje zúastnit. Tyto hráe nahradili mladší. Hanušováek postoupil do
tvrtfinále, kde prohrál s Klubem SPV Pardubice tsn 1:2.
K postupu do semifinále chyblo opravdu málo.
A již v nedli 24. 11. 2013 se v Hanušovicích koná VII. roník florbalového turnaje „O pohár OZP“.
Kategorie žactva bude hrát v ranních a dopoledních hodinách.

Výsledky Republikové soutže ASPV ve florbalu žactva - 19. 10. 2013 Pardubice
Mladší žáci:
1. TJ ASPV Chyšky, Jihoeský kraj
2. Eden Blansko, Jihomoravský kraj
3. TJ Týnec nad Sázavou, Stedoeský kraj
4. TJ Albrechtice, Moravskoslezský kraj
5. Klub SPV Pardubice; Pardubický kraj
6. TJ Sokol Dolní edice, Pardubický kraj
7. SPV Hanušováek, Olomoucký kraj

Starší žáci:
1. DDM Chlumec nad Cidlinou, Královéhradecký kraj
2. TJ ASPV Chyšky, Jihoeský kraj
3. TJ Sokol Lázn Bohdane, Pardubický kraj
4. Klub SPV Pardubice, Pardubický kraj
5. – 8. SPV Hanušováek, Olomoucký kraj
DDM Delta Pardubice, Pardubický kraj
Eden Blansko, Jihomoravský kraj
TJ Albrechtice, Moravskoslezský kraj
9. Lb KASPV, Liberecký kraj
10. TJ Týnec nad Sázavou, Stedoeský kraj

innost obanského sdružení SPV Hanušováek
je v roce 2013 realizována
také za podpory msta Hanušovice.

Volejbalové debly
Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené, sportovních her a vodní turistiky poádal
závrený turnaj XVI. roníku hanušovických volejbalových smíšených debl. Opt se, díky
velkému potu úastník, podailo naplnit ti výkonnostní kategorie.
Dailo se i domácím. V jedné z kategorií zvítzila dvojice Tomáš Drlík, Veronika Králová
a dvojice Jan Molan (s volejbalem zaínal v žákovském družstvu Hanušovic), Monika
Kuerová obsadila druhé místo. Nejvzdálenjšími úastníky byli Lukáš unek, Veronika
Lysáková z Velké Lhoty u Valašského Meziíí.
Kategorie I:
1. Raška, Volková (Perov)
2. Jank, Rybková (Lanškroun)
3. Grézlovi (Loštice)
Kategorie II:
1. Lysák, Babjáková (Staré Msto)
2. Pátek, Vetrová (Zábeh)
3. Šimek, Divišová (Zábeh)
Kategorie III:
1. Drlík, Králová (Hanušovice)
2. Molan, Kuerová (Šumperk, Hanušovice)
3. Šastný, Koláová (Zábeh)

Speed badminton
Upozor ujeme na jedinenou píležitost pro spolené sportování rodi a dtí a samozejm
i dalších zájemc o speed badminton. Pravidelné hodiny ve stedu od 17 do 18 hodin jsou
ureny pro všechny bez rozdílu vku (dti vždy jen s osobou starší 18 let). Je zde už jen
nkolik volných míst. V pípad, že máte zájem a vyhovoval by vám pozdjší as, tak je
možnost ješt ve stejný den, tj. ve stedu, od 20 do 21 hodin. Kontaktujte nás pedem na
skhanusovice@seznam.cz nebo tel. 732 264 952.

innost obanského sdružení SK Hanušovice
je v roce 2013 realizována
také za podpory Olomouckého kraje a msta Hanušovice.

