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

Úøední šiml opìt zaøehtal
V sobotu veèer 10. prosince v 19.56 hodin pøijel do Hanušovic poslední osobní vlak z Dolní Lipky. Díky chybnému
rozhodnutí ministra financí a následnì i zamìstnancù Pardubického kraje, kdy byly zrušeny dotace na nìkteré regionální
tratì patøící Èeským drahám, byla zastavena osobní eleznièní doprava z Hanušovic do Dolní Lipky a z Moravského Karlova do Štítù. Obyvatelé Králicka a èásti našeho okresu tak
pøišli o posledních 5 párù vlakù, které spojovaly Vlaské,
Podlesí, Èervený Potok, Prostøední Lipku a Štíty z okolním
svìtem. Nepomohlo ani nìkolik bouølivých jednání mezi obcemi, ÈD a zástupci kraje. V cáry papíru se promìnily i petice, které kolovaly po postiené oblasti. Proti rušení vlakù se
v nich postavilo asi ètyøi a pùl tisíce obyvatel (na Králicku
ije asi 10 tisíc lidí). Pikantní na této situaci je i fakt, e soukromá nákladní eleznièní spoleènost Cargo bude po této trati jezdit. Z Hanušovic do Podlesí a z Dolní Lipky do
Èerveného Potoka budou jezdit nákladní vlaky neomezenì.
Pojídìna tedy nebude pouze tøetina z asi dvacetikilometrového úseku (Podlesí–Èervený Potok). To znamená, e tra
nebude zrušena, bude muset být udrována tak, jako by zde
jezdily pravidelné vlaky. Navíc jde o tra, která je v pøípadì
nehody nebo mimoøádných událostí odklonovou trasou úseku Zábøeh na Moravì-Èeská Tøebová. Bohuel jako vdy
rozhodly peníze. Na krajském úøadu se údajnì za pomoci
nejmenované autobusové firmy rozhodlo, peníze se pøesypou jinam a místo vlakù tu budou autobusy. Kolik jich bude a
za kolik, jak budou obyvatelé s obsluností spokojeni, to u
pár dobøe placených úøedníkù s velkými kompetencemi nìjak nezajímá. Podaøilo se jim tak pohøbít tra, po které jezdily
vlaky 138 rokù (první vlak odjel z Hanušovic do Lichkova
15. øíjna 1873). Nemusím pøipomínat, e za tu dobu eleznice
pøeila dvì svìtové války, mnoho velkých krizí a nìkolik
politických reimù.
V dobì uzávìrky našich novin u údajnì nìjaké autobusy
z Hanušovic do sousedního kraje jezdí, ale mezi cestujícími
panuje zmatek. Autobusové spoje nenavazují na pøíjezdy
vlakù, na nádraí Èeských drah nemají ani podklady pro to,
aby informovali své cestující, jak pokraèovat ve smìru zrušených vlakových spojù.
Tyto øádky píši ještì pøed vánoèními svátky, navíc nejsou
ještì ani pøíznivé snìhové podmínky, ale ji teï si nedovedu
pøedstavit, jak nìkolik autobusù pøepraví pøedvánoèní, novoroèní a sezonní nápor návštìvníkù s batohy a lyemi do
lyaøských støedisek pod Králickým Snìníkem. To u asi
úøedníky v Praze a Pardubicích nezajímá.
-hp
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V Hanušovicích se bude tøídit bioodpad
V rámci zlepšování nakládání s odpady se v Hanušovicích
objeví v první polovinì letošního roku zhruba 60 nádob na biologický odpad, který vzniká v domácnostech. Tyto nádoby budou umístìny v lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel a do
tìchto nádob bude mono odkládat i další rozloitelné komodity, napøíklad zbytky zelenì. Pro uivatele rodinných domkù
bude k dispozici na 200 kompostérù, o které si bude mono
zaádat na mìstském úøadì a které budou pøidìlovány bezplatnì.
Mimo jiné se objeví i 25 nových barevných kontejnerù na
odpad, který v souèasnosti u úspìšnì tøídíme (plasty, papír,
sklo...).
Další podrobné informace budou postupnì k dispozici na internetových stránkách mìsta, v Hanušovických novinách a na
propagaèních tiskovinách, které budou obèanùm zdarma k dispozici.
Na tento projekt se podaøilo získat Mìstskému úøadu Hanušovice øádovì statisícovou dotaci, ze které bude dále poøízen
kontejner na nebezpeèný odpad a drtiè døevní hmoty.
Cílem projektu je zmenšit podíl biologického rozloitelného
odpadu, který se nyní bez uitku ukládá na skládku komunálního odpadu, a zároveò tak sníit finanèní nároènost odstraòování odpadu komunálního.
František Ambroz
Mìstský úøad Hanušovice

Telefonní seznam MÚ Hanušovice
Od ledna 2012 dochází ke zmìnì telefonních èísel
Mìstského úøadu v Hanušovicích.
Kompletní seznam nových kontaktù je k dispozici na
internetových stránkách mìsta.

Základní škola a Mateøská škola Hanušovice
zve všechny budoucí prvòáèky a jejich rodièe

na zápis do 1. tøídy,
který se uskuteèní ve ètvrtek 10. února 2012 v 15.00 hod.
Spoleèný zaèátek zápisu bude v prostorách školní jídelny.
Rodièe, pøineste s sebou svùj obèanský prùkaz, rodný list
dítìte a vyplnìný zápisní lístek.
ZŠ a MŠ Hanušovice

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
26. jednání - 21. 11. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta dne 21. 11. 2011
- schválila a) samorevizi Smlouvy o nájmu a provozování DK Hanušovice a všech jejích dodatkù; b) provedení samorevize pøíspìvku poskytnutého z rozpoètu mìsta na provoz DK firmì Stavrel, s. r. o. Hanušovice;
c) doèasné pozastavení vyplacení finanèních závazkù plynoucích ze
Smlouvy o nájmu a provozování DK firmì Stavrel, s. r. o.
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice zrušit OZV è. 11/201 a
doporuèila schválit OZV novou v navrhovaném znìní na veøejném zasedání ZM dne 14. 12. 2011
- rozhodla ve vìci ádosti o pronájem pozemkù pronajmout pouze
pozemek pè. 861 v kú leb, ost. plocha, s tím, e ukládá zveøejnìní
zámìru o pronájem tohoto pozemku na úøední desce mìsta Hanušovice; ostatní pozemky, které jsou pøedmìtem ádosti, pronajmout nelze
- rozhodla ve vìci ádosti firmy MARWIN, v. o. s. o pronájem pozemkù ve vlastnictví mìsta Hanušovice s tím, e ukládá zveøejnìní
zámìru o pronájem pozemkù na úøední desce mìsta Hanušovice
- schválila návrh dohody o bezúplatném pøevodu mostního objektu v km 69,743 eleznièní trati Šternberk-Hanušovice, který slouí
jako podchod pro pìší, a uloila starostce mìsta dohodu o bezúplatném pøevodu podepsat
- schválila pøedloený návrh zmìny ceníku slueb poskytovaných
Mìstskou knihovnou Hanušovice od 1. 1. 2012
- schválila návrh na zhotovení 12 tabulek pro oznaèení ulic
- schválila návrh na zmìnu dopravního znaèení pøi vjezdu do ul.
Krátká a na parkovištì pøed domem slueb (zákaz vjezdu vyznaèených vozidel)
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek mysliveckému sdruení
„Prameny“ z rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2012 v souladu se
schválenými Zásadami poskytování finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta Hanušovice.
- rozhodla zamítnout ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku
pro hospic na Svatém Kopeèku v Olomouci
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek na spolufinancování
projektu „Rozšíøení portálu turistické oblasti Králický Snìník“
- rozhodla, e na 9. Mìstském plese dne 20. 1. 2012 vystoupí hudební skupina „Styl“
- schválila dodatek è. 5 k Zásadám pro pouití prostøedkù sociálního fondu zamìstnancù
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit návrh rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2012 a uloila zveøejnit návrh rozpoètu na rok 2012 na úøední desce
- schválila návrh dopisu Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veøejné zprávy ve vìci prodeje nebytového prostoru na ul. Hlavní, Hanušovice a rozhodla, e prodej nebyt. prostoru nebude znovu
opakován
- schválila podaný návrh termínu 5. 12. 2011 pro podání zprávy týkající se hospodaøení H. O., s. r. o.
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí opatøení starostky mìsta k dílèímu pøezkumu
hospodaøení mìsta Hanušovice k 30. 9. 2011
- vzala na vìdomí náleitosti návrhù usnesení pro jednání RM, ZM
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
27. jednání - 5. 12. 2011
- schválila program zasedání RM dne 5. 12. 2011
- schválila zapracování VII. rozpoètové zmìny do období úèetní
závìrky 11/2011
- schválila pøíkaz è. 2/2011 starostky mìsta Hanušovice k provedení øádné inventarizace a majetku a závazkù za rok 2011 s pøílohami
1, 2, 3 a metodikou inventur a inventarizace
- schválila a) smìrnici è. 6/2011 Odepisování majetku; b) zpùsob
odepisování úèetní jednotky rovnomìrný; c) stanovila zbytkovou
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hodnotu majetku na 5 % z ocenìní dlouhodobého majetku; d) urèila zodpovìdné osoby pro provìøení doby pouitelnosti a doby vyuitelnosti
majetku s úèinností od 5. 12. 2011
- schválila Dodatek è. 2 ke smlouvì è. 138/2008 uzavøené mezi mìstem Hanušovice a firmou Melvin, s. r. o. a uloila starostce mìsta dodatek podepsat
- schválila odsouhlasení vyuívání slueb firmy Banan, s. r. o. na prodlouení doménového jména a webhostingové sluby a sluby elektronické pošty
- schválila Smlouvu o dílo mezi mìstem Hanušovice a stavební firmou Stavrel, s. r. o. ve vìci provedení stavby „Pøístavba a stavební úpravy tìlocvièny ZŠ Hanušovice“
- schválila bezúplatný pøevod privatizovaného majetku - pozemní
komunikace v bývalém areálu statku v kú. Hynèice na Moravì a uloila
starostce smlouvu podepsat
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice ke stavbì pro stavební øízení ve vìci oplocení a umístìní montované stavby na pozemcích pè. 888/5 a 888/6 v kú. Hanušovice
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice pro stavební øízení ke stavbì oplocení, zpevnìné plochy a umístìní montované stavby na
pozemku pè. 8883 a 888/6 v kú. Hanušovice
- rozhodla oslovit insolventního správce, aby sdìlil cenovou nabídku
mìstu Hanušovice k nabídce odkupu pozemkù v kú. Hanušovice
- schválila a) aby finanèní úètárna byla organizaènì zaèlenìna oddìlením MÚ postavení vedoucí finanèní úètárny; b) organizaèní zmìnu
v rámci vnitøního uspoøádání MÚ Hanušovice, kdy se majetková agenda
zaèlení do finanèní úètárny (od 1. 1. 2012 Ekonomické oddìlení); c) zrušila usnesení è. 278/19/2011 z jednání RM dne 1. 8. 2011, kterým byl
schválen návrh na zøízení finanèního odboru MÚ Hanušovice s pøedpokladem od února 2012
- schválila zrušení usnesení è. 313/22/2011 ze dne 12. 9. 2011 – zajištìní zimní údrby; zajištìní zimní údrby místních komunikací bude
provádìt H.O., s. r. o., fa MARWIN, v. o. s. a Miroslav Grivalský
- schválila zrušení usnesení è. 358/24/2011 ze dne 17. 10. 2011, týkající se zakoupení programového modulu a èteèky pro mìsto Hanušovice
k zajištìní evidence majetku
- schválila celkový poèet zamìstnancù MÚ Hanušovice od 1. 1. 2012
na 19
- schválila uzavøení Mìstské knihovny Hanušovice ve dnech 23. 12.,
27. 12. a 29. 12. 2011
- schválila podaný návrh øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice na pouití získaných finanèních prostøedkù ze sbìru druhotných surovin
- schválila poskytnout finanèní odmìnu dopisovateli Hanušovických
novin
- schválila vyplatit odmìnu za vedení kroniky mìsta Hanušovice
- doporuèila ke schválení ádosti o poskytnutí pùjèky z FRB na jednání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 14. 12. 2011
- schválila úètování denních pøeprav za místní zvláštní linkovou dopravu na rok 2012, kterou zajišuje firma VOBUS, v. o. s., a uloila vystavit objednávku pro r. 2012
- schválila výbìrovou komisi pro výbìr øeditele Hanušovické obchodní, s. r. o.
- schválila rozpoètový výhled na rok 2012 a 2013
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí program veøejného zasedání ZM Hanušovice
- vzala na vìdomí jednací øád finanèního výboru, jednací øád kontrolního výboru
- vzala na vìdomí ádosti o pøíspìvek – Charita, soc. sluby, vèelaøi,
zahrádkáøi, zdravotnì postiení
- vzala na vìdomí informaci o dokrytí signálem ÈT - výstavba dokrývaèe, umístìní na støeše ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace o soutìi ve sbìru plastových kelímkù
od potravin
- vzala na vìdomí písemnou zprávu místostarosty mìsta - posouzení
ekonomického vývoje H.O., s. r. o.
-mu
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Váení rodièe,

dovolte, abych Vás informoval o soutìi ve sbìru plastových kelímkù od potravin (kelímky od másla – napø. Rama, Perla, Flora,
jogurtù a jiných podobných výrobkù), kterou pro áky naší školy pøipravilo mìsto Hanušovice ve spolupráci se Základní školou a
Mateøskou školou Hanušovice a pod záštitou firem EKO-KOM, a. s. a JK MORAVA, spol. s r. o. Soutì bude probíhat od 1. ledna
2012 do 31. 5. 2012, sbírané kelímky musí být èisté, bez zbytkù potravin. Termín a místo odevzdání nasbíraných plastových kelímkù bude vyhlášen v kvìtnu. Hlavní ceny pro nejlepší soutìící jsou kolobìka, digitální fotoaparát, mobilní telefon a další ceny vìnované partnery soutìe. áci, kteøí se zapojí do soutìe, obdrí plastový pytel na tento sbìr u svého tøídního na zaèátku ledna.
Dále se se uskuteèní sbìr pomeranèové a citronové kùry, která musí být suchá, bez duiny a bez plísnì. Termín odevzdání kùry
bude 23. 4. 2012 – 1. stupeò, 24. 4. 2012 – 2. stupeò. Místo sbìru bude ve vrátnici ZŠ a MŠ Hanušovice.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice

Podìkování

Chtìli bychom podìkovat rodièùm Anety Kolárové, ákynì 7. A za vìnování vánoèního stromeèku do naší tøídy.
Dìkují tøídní uèitel Tomáš Rajnoha a áci ze 7. A.

Exkurze do planetária v Hradci Králové
V pondìlí 5. 12. se áci páté tøídy vydali do Hradce Králové, aby navštívili místní planetárium a dozvìdìli se nìco blišího o Sluneèní soustavì, o které se momentálnì uèí v pøírodovìdì. V planetáriu se dìti seznámily se základními pohyby v našem blízkém
vesmíru. Mohli si uvìdomit, proè se nám støídá den a noc a proè máme rùzná roèní období. Bìhem exkurze si také dìti mohly prohlédnout, co je moné vidìt na noèní obloze, jaká známá souhvìzdí lze vidìt a kde je máme hledat. Všem se návštìva moc líbila a
cestou domù ivì diskutovali o nových záitcích.
Cestou zpìt jsme se stavili v Králíkách v dìlostøelecké pevnosti Hùrka, která byla ve 30. letech 20. století souèástí tìkého opevnìní naší hranice. Pro všechny byla velkým záitkem cesta 750 m dlouhou podzemní chodbou, kdy jsme se pohybovali i 52 m pod
povrchem. Druhý den o neobvyklém záitku áci hovoøili v hodinì vlastivìdy, v rámci které budou téma první republiky v nejbliší
dobì probírat.
-pj

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc listopad 2011
Letos jsme poøádali ji 20. roèník naší tradièní podzimní hry
nazvané Hlehes – hledání hesel. Dìti soutìily ve tøech kolech.
V prvním hráèi hledali a opisovali text vìty rozloený na devíti
kartièkách. Ve druhém kole tradiènì opisovali hesla soupeøù
upevnìná na jejich zádech. Ve tøetím kole, ji za tmy, se soutìící snaili co nejdøíve nakreslit jednoduché symboly ze zad
soupeøù. Celkovì letos vyhrál host Dominik. Blahopøejeme!
Poèátkem listopadu jsme s bývalým èlenem Milošem zkontrolovali soví budku. Bohuel letos nebyla sovou osídlena. Vlastní
výstup k ní po provazovém ebøíku je vdy nároèný.
Bìhem mìsíce klubáci trénovali vázání šesti základních
uzlù, nebo se brzy uskuteèní klubové kolo Uzlaøské regaty.
Nácvik uzlù rozvíjí abstraktní myšlení, nervosvalovou koordinaci a znalost jejich pouití v praxi mùe i zachránit ivot.
V programu klubu byla i zvuková morseovka, která rozvíjí
sluch, pamì, kombinaèní schopnosti aj. V psaném záznamu se

dìti dozvìdìly, jak se dá morseovka psát v rùzných symbolech,
s vyuitím pøírodnin, zubù pily, diagramù apod.
Brzké stmívání v listopadu pøeje rùzným dobrodruným
hrám, jak napø. u nás Na upíry. Škoda e nebylo více hráèù a e
se nepodaøilo zajistit rekvizity ke zvukovým a svìtelným efektùm.
Klubáci si rovnì zopakovali šifru 999, která se pozdìji stala
souèástí hry ve mìstì nazvané Tajný kurýr, 26. listopadu. „Odbojáøi“ brzy navázali kontakt s tajným kurýrem a pøevzali od nìj
tajnou zprávu, ani by je zajala „kontrašpioná“. Zprávu zdárnì
rozluštili. Poté ještì soutìili ve zkoušce všímavosti, hledali ve
tmì èíslované kartièky a nakonec prchali pøed „støelbou policie“ papírovými míèky. Celkovým vítìzem akce se stal Roman,
blahopøejeme! Dìkujeme za spolupráci kamarádu Honzovi
Czastkovi.
Koncem listopadu jsme podnikli generální úklid klubovny a
v èasovém pøedstihu oslavili Ondrùv svátek.
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzila Maruška, blahopøejeme!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice p. Felnerovi, MÚ Hanušovice a OÚ Jindøichov.
Vedoucí klubu M. Pecho

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
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 MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Co by mìli zvládnout pøedškoláci
Zaèal nový rok 2012. Mnozí si dáváme rùzná pøedsevzetí, která stejnì nesplníme, mnozí jen pøemýšlíme, co nám nový rok
nového pøinese. Zcela urèitì však pøinese závanou zmìnu v ivotì všem dìtem, které v tomto roce zahájí povinnou školní
docházku. Rodièe by nemìli spoléhat na to, e mateøská škola pøipraví dítì na školu sama. Je zapotøebí, aby i rodièe byli aktivní a s
dítìtem dìlali nejrùznìjší cvièení. Urèitì by mìli podporovat rozšíøení slovní zásoby a rozvoj jemné motoriky. Co by pøedškolák mìl
skuteènì k zápisu umìt? Dùleité je, aby znal své celé jméno (jméno i pøíjmení), popøípadì datum narození a adresu, kde bydlí. Mìl
by umìt správnì vyslovovat všechny hlásky, vytleskávat slabiky slov, urèit barvy, poznat èíslice i jejich obsah alespoò do pìti, poznat základní geometrické tvary, zazpívat písnièku a pøednést nìjakou øíkanku. Šikovnìjší dìti by mohly zvládnout i sluchovou
analýzu a syntézu slov. Pomùe to pøi výuce ètení nejen uèitelkám, ale pøedevším jim - dìtem. Co se týká dovedností, mìlo by dítì
umìt namalovat postavu (pøimìøené proporce), støíhat a dret správnì tuku. Tuku by mìlo dítì uívat od útlého vìku. V první tøídì
je u pozdì. Velkým problémem je vìtšinou rozeznávání první a poslední hlásky ve slovì - to velká èást dìtí neumí, pøestoe to lze
doma docela dobøe cvièit. Vedle nepozornosti pak oproti døívìjším létùm trápí dìti také nedostateèná slovní zásoba,vysoký výskyt
logopedických poruch a kupodivu i nedostateèná manuální zruènost. Je ovšem nad slunce jasné, e televize a poèítaè vaše dítì støíhat
nebo modelovat nenauèí. Jíst pøíborem by mìlo být samozøejmostí. Problémy dnešních dìtí spoèívají v neznalostech klasických
pohádek a v neschopnosti udret pozornost pøi ètení. Nejdùleitìjší roli v této neznalosti pøitom hrají rodièe a jejich pøístup k
výchovì. Pokud se rodièe dìtem pravidelnì vìnují, ètou jim kníky, pøipravují záitky a rozvíjejí jejich fantazii, pak je vše v
poøádku. Takových rodièù je dnes bohuel málo. A ještì jedna rada: Neuète dítì nic, èím si nejste sami jisti. Spíše je uète urèitým
návykùm a pravidelnosti, jako je bezproblémové vstávání a usínání, uète ho dennì pomáhat v domácnosti, støíhejte, lepte, pøekládejte papír a podobnì. Staòte se organizátorem úèelnì vynaloeného èasu svého dítìte. Pokud se vám to podaøí, budou mít radost ze
školní docházky nejen vaše dìti, ale urèitì i vy - rodièe.
Mgr. B. Grmela, em.øed. ZŠ

Ocenìní pro Hanušovice
Ve ètvrtek 8. prosince 2011 jsem pøevzala ocenìní za sbìr a tøídìní vyuitelných sloek komunálního odpadu z rukou námìstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka, a to certifikát za 4. místo mezi mìsty Olomouckého kraje.
Toto ocenìní patøí pøedevším Vám, obèanùm Hanušovic, za Váš pøístup k nakládání s odpady.
Mnoství odpadù, které neskonèí nevyuité na skládce, samozøejmì šetøí naše ivotní prostøedí, a pokud bude tento trend
pokraèovat, promítne se do budoucna i v platbách za svoz komunálního odpadu v našem mìstì.
V pøíštím roce bude mìsto samozøejmì podporovat tøídìní odpadu dalšími sbìrnými místy a podporou výchovné èinnosti
v našich školských zaøízeních.
Dìkuji, Ivana Vokurková, starostka mìsta

DÌTSKÁ HØIŠTÌ PRO HANUŠOVICE
Jste rodièe, prarodièe, obyvatelé mìsta s dobrými nápady a jste nespokojení s tím, e dìti v Hanušovicích mají
nedostatek ploch pro hraní a sportování mimo školní objekty?
ZAPOJTE SE DO PLÁNOVÁNÍ VYBAVENÍ HØIŠ PRO NAŠE DÌTI

KDY: v pátek 6. ledna 2012 od 16.00 hod.
KDE: školní jídelna ZŠ Hanušovice
Máte monost vyjádøit svùj názor, neváhejte a pøijïte
-mas

Prodám byt 1+1 v centru Hanušovic.
Cena 250 000,- Kè.
Pøi rychlém jednání monost slevy.
Tel. è. 733 767 227

Pronajmu byt 3+1 v centru Hanušovic (vedle Penny).
Nájemné vèetnì poplatkù 8 000,- Kè.
Volný ihned.
Tel. è. 602 430 031
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Prodej brambor
Zemìdìlská farma Jandrt, Hanušovice
Konzumní brambory
Odrùda: Rosára - lutomasá, pøílohová, varný typ A
Princess - lutomasá, pøílohová, varný typ B
Balení: 10 kg, 25 kg

Krmné brambory
Balení: 50 kg, cena: 150Kè/1 q

Kontakt: 583 231 374, 604 204 905
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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 v Hanušovicích byt 3+1 v panelovém domì
na Zábøeské ulici. Byt je ve 4. patøe bez výtahu, dùm je zateplený a po celkové
rekonstrukci. Cena 400 000 Kè, tel. 583 231 709
Koupím rodinný domek k bydlení i rekreaci, na Šumpersku. Tel: 777 114 004

Od 2. 1. 2012 novì otevøena kantýna v areálu ZETOR Hanušovice
i pro veøejnost. PO – PÁ od 5.30 –15.30 hod.
Peèivo, uzeniny, nápoje, lahùdky, cukrovinky, cigarety.

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

Koupím poštovní známky,
pohledy, obálky, staré
bankovky, tuzexové bony, losy,
akcie, celé sbírky - vìtší
mnoství - pozùstalost po
sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší

moné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92
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Jubilea

V mìsíci lednu 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Drahoslava Jankù, Jana
Doláková, Jitka Czastková,
Helena Divišová, Zdenka
Foberová, Jana Vávrová,
Dana Jurdièová a Milada
Veèeøová;
pánové Bedøich Grmela,
Vladimír Blaha, Vladislav
Vrzal, František Pøibyl,
Oldøich Brückner, Stanislav
Macek, Zdenìk Matýs a
Eduard Urbášek.

Vánoèní zamyšlení
Advent býval dobou zklidnìní a oèekávání oslav narození Jeíška. V dnešní dobì je
však dobou peèení co nejvìtšího mnoství cukroví, dobou spìchu, nákupù potravin a
dárkù. Nemusíme rodinu ani své pøátele zaplavovat hromadami dárkù, ani mnostvím
cukroví a jídla. Vánoce jsou pøedevším o setkání a o tom, aby si lidé popovídali. Takové krásné setkání pøipravily peèovatelky z Penzionu v Nových Losinách a peèovatelky
z DPS z Hanušovic svým klientùm. „Mikulášské odpoledne“, které se uskuteènilo
9. 12. 2011 na Penzionu v Nových Losinách, se opravdu vydaøilo. Na besídce nechybìl
Mikuláš s èertem, o kulturní vloku se postaraly dìti ze ZŠ v Jindøichovì, k tanci a poslechu hrál pan Vlèek. Senioøi si zasoutìili, z tomboly si odnesli pìkné dáreèky, pochutnali si na domácím guláši a toèeném piveèku. Na pøípravì této akce se podíleli:
MÚ Hanušovice, VOBUS Hanušovice, Penzion U Rybníka Nové Losiny, Jídelna
LIDO Hanušovice p. Jurdièová, Pokrývaèství Novák Hanušovice, Antonín Spáèil
Nové Losiny a PIVOVAR Hanušovice.
Další neménì krásné Vánoèní dopoledne probìhlo 15. 12. 2011 na DPS v Hanušovicích. Jako kadý rok nás navštívily dìti ze ZŠ v Hanušovicích s paní uèitelkou ídkovou. Popøát krásné Vánoce a rozdat dáreèky pøišla paní starostka Vokurková s paní
Winklerovou.
Pøeji všem krásné Vánoce naplnìné láskou a hluboký klid a mír v duši.
Peèovatelka J. Odstrèilová

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

Váení ètenáøi,
upozoròujeme, e všechny pøíspìvky
do novin, vèetnì vzpomínek na Vaše
blízké a blahopøání, musí být psané strojopisem, ne ruènì. Pøedejdeme tak nedorozumìní a chybám pøi jejich pøepisu.
Dìkujeme za pochopení.
-redakce

Toulky po okolí
Po delší dobì se podíváme do Šternberku a navštívíme u nás v Èesku naprosto unikátní novou expozici, která nese podtitul „Od velkého tøesku k atomovým hodinám“
V pátek 11. listopadu 2011 byla v bývalém Domì osvìty ve zmiòovaném, té bývalém „mìstì hodin“ otevøena Expozice èasu, která svým zábìrem mapuje období od
vesmírného zrození a po atomové hodiny. Expozice tedy nahradila bývalé muzeum
èasomìrné techniky, které bylo koncem minulého století pøestìhováno ze šternberského hradu do Olomouce. Pøipomenu té, e ve mìstì od roku 1947 do roku 2000 pùsobil podnik Chronotechna, nejvìtší výrobce hodin a budíkù v republice, který své
výrobky vyváel témìø do celého svìta.
(pokraèování na 7. stranì)

Vzpomínka

Vzpomínka

„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“

Dne 16. ledna 2012 vzpomeneme 10. smutné
výroèí, kdy nás navdy opustila naše milovaná
maminka, babièka, prababièka a teta,
paní Zdenka Vinklerová.
Za celou rodinu vzpomíná a nikdy nezapomene
dcera Jana s Mirkem.

Dne 23. ledna 2012 si pøipomeneme
11. smutné výroèí úmrtí našeho tatínka
a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
V roce 2012 by se doil 90. narozenin.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Vzpomínka
V oèích smutek, v srdci al,
to nejdraší nám osud vzal.
10. ledna 2012 vzpomeneme 14. smutné výroèí
úmrtí
paní Antonie Malinové.
S láskou a vdìkem vzpomínají vnouèata, dcera a synové s rodinami.
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Máme tu nový rok a hned v prvním vydání navštívíme mìsto

bývaly souèástí palácù a mìšanských domù. Jedno z takových

s titulem „Nejmladší metropole v Evropì“. Jestli nevíte, napovím

míst je v paláci, který nechal postavit významný slovenský šlech-

vám, e se jedná o hlavní mìsto Slovenské republiky – Bratisla-

tic Ruttkay-Vrútocký. Po celá staletí byl tento významný objekt

vu.

udrován v pùvodním stavu, a tak i dnes patøí k nejnavštìvovaPo tøi staletí, kdy Turci okupovali velkou èást Uherska, byla

nìjším místùm mìsta. Pùvodnì tam stála i „Kašna èùrajících

Bratislava (latinsky Possonium, maïarsky Pozsony, nìmecky

chlapcù“. Bohuel prý pohoršovala kolemjdoucí, a tak místní pu-

Pressburg) sídelním mìstem království a v dómu sv. Martina

ritáni rozhodli o jejím odstranìní. Po letech se tento unikát našel

bylo korunováno jedenáct uherských králù, mezi nimi byla i ra-

zazdìný v jedné ze staveb v idovské ètvrti. Po restauraci kašnu

kouská císaøovna Marie Terezie. Právì za její vlády pøestala být

„uklidili“ do paláce, aby prý nebyla na oèích.

Bratislava støedovìkým mìstem. Císaøovna nechala zboøit

V dalším z palácù – Apponyi – kde je dnes Vinohradnické mu-

hradby, aby se tìsné sevøení uvolnilo a mìsto se mohlo rozrùs-

zeum, je další z pùvabných dvorù, na nìm jsou v létì rozestavì-

tat. Tak se stalo, e místo Rybáøskou bránou jsme vešli do staré-

ny kavárenské stolky a idle. Pøi šálku dobré kávy nebo pøi deci

ho mìsta po obyèejné ulici toho jména. V té stojí i Primaciální

dobrého vína je opravdu na co koukat. Další perlou je na nedale-

palác, nìkdejší sídlo ostøihomského arcibiskupa. Právì v nìm,

kém Hlavním námìstí budova Staré radnice. Její nádvoøí je zají-

konkrétnì v Zrcadlovém sále podepsalo Rakousko s Francií

mavé tím, e jej tvoøí ètyøi strany, z ní kadá je vyzdobena

v prosinci 1805 tzv. Bratislavský mír poté, co Napoleon u Slavko-

v jiném architektonickém slohu. Unikátní rarita je ale velice krás-

va porazil spojené rakousko-ruské vojsko. Hlavním z pokladù

ná a stojí za prohlídku. Co do krásy si s ostatními nezadá ani

tohoto paláce je však kompletní šestidílná sbírka anglických go-

Pállfyho palác. Pøi jeho prohlídce se mimo jiné dozvíte, e v nìm

belínù z první poloviny 17. století. Ty byly nalezeny poté, co cír-

v roce 1762 koncertovalo jedno, v té dobì u v Evropì známé,

kev zdevastovaný palác prodala mìstu za velmi levný peníz.

zázraèné dítì. Nebyl to nikdo jiný ne jeden z nejslavnìjších hu-

Nikdo toti netušil, e pøi rekonstrukci se najdou gobelíny nedo-

debních skladatelù Wolfgang Amadeus Mozart pøi své první a

zírné hodnoty, ukryté za tapetami. Zástupci církve se poté poku-

bohuel jediné návštìvì metropole na Dunaji.

sili poklad na mìstu vysoudit, ale spor prohráli.

Pøíštì si povíme o dalších zajímavostech Bratislavy.
-hp

O Bratislavì se vdy tvrdilo, e v barokních dobách mìsto
neilo ani tak na ulicích, ale spíše na dvorech a nádvoøích, které

Toulky po okolí
(dokonèení ze 6. strany)
Celkové náklady na rekonstrukci objektu a vytvoøení expozice dosáhly výše zhruba 63 miliónu korun, vìtšinu nákladù pøitom uhradily evropské dotace. Úvodní èást nabízí
návštìvníkùm monost projít se pod pomyslnou hvìzdnou oblohou, sledovat vývoj sluneèní soustavy od velkého tøesku, kdy
pøed témìø 14 miliardami let zaèal odtikávat èas, èi seznámit se
s bohy slunce v rùzných kulturách. Místnosti dominuje pìt kamenù pøipomínající Stonehenge (Velká Británie), jednu z nejpozoruhodnìjších staveb na svìtì, o které jsme si v našem
Cestování po Evropì také povídali. Jednotlivé další èásti expozice, která zahrnuje zhruba 250 exponátù, jsou vìnovány napøíklad kalendáøùm, nejstarším mechanickým, elektrickým a
elektronickým hodinám, budoucnosti èasu èi historii hodináøství ve Šternberku a v olomouckém regionu. Exponáty té ukazují, jak se èas projevoval v módì od pravìku do souèasnosti,
jak ovlivòoval medicínu, hudbu èi výtvarné umìní. Návštìvníci
si dokonce mohou vlastníma rukama vyzkoušet fungování mechanických hodin, nahlédnout do dobové hodináøské dílny a
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zhlédnout i audiovizuální ukázky nejmodernìjší svìtové hodináøské výroby. Vystavené exponáty poskytlo kromì jiných
hlavnì Vlastivìdné muzeum v Olomouci, praské Národní
technické muzeum a idovské muzeum. Zøizovatelùm expozice se té podaøilo navázat spolupráci s více ne dvaceti muzei a
institucemi po celém svìtì, které mimo jiné poskytly podklady a
práva uití k výrobì replik a vyobrazení. Napøíklad anglická
Královská observatoø v Greenwichi bezplatnì poskytla jiné i
model atomových hodin.
Pøi slavnostním otevøení prohlásil starosta Šternberku, e
mìsto oèekává, e se Expozice stane nejen místem zábavy, ale i
zdrojem vzdìlání pro vìdce, studenty a širokou veøejnost a e ji
roènì navštíví nejménì 20 tisíc zájemcù nejen z Èeska, ale i ze
zahranièí. Je to i pozvánka pro vás a proto pøipojím návštìvní
hodiny. Od kvìtna do záøí bude otevøeno dennì mimo pondìlí
od 9 do 18 hodin, v ostatní mìsíce pouze od úterý do pátku a ve
svátky od 9 do 17 hodin.
Na závìr pøipomenu, e Expozici èasu uvedl do ivota mezinárodní èesko-polský projekt „Cestování èasem“, který je zaštítìn osobností astronoma Mikuláše Koperníka, který první
prohlásil, e Zemì se otáèí kolem Slunce a navíc se otáèí kolem
své vlastní osy.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Pivovar Holba investuje do leáckých sklepù
Rekonstrukce si vyádá èástku 40 milionù korun

Rekonstrukci leáckých sklepù v pivovaru Holba zahájili pøed rokem v létì. Nyní jsou úpravy v hlavní fázi realizace, do ní
spadá nároèná instalace pøetlaèných tankù. Jedná se o významnou investici do kvality piva, zvýšení kapacit a v neposlední øadì je
její pøínos také ekologický.
Práce probíhají vdy mimo sezónu, kdy je èást kapacity sklepa volná. „Plnou kapacitu sklepa potøebujeme u na jaøe, kdy
zaèínáme s výrobou pro letní sezónu,“ komentuje realizaci, která bude ukonèena v bøeznu pøíštího roku, Vladimír Zíka z pivovaru
Holba. Tady se toti pivo vyrábí tradièní metodou pomalého zrání a ve sklepích napø. leák dozrává a 2 mìsíce.
Leácké sklepy jsou tady rozdìleny do 5 oddìlení, z toho jedno je pøetlaèné se 6 novými pøetlaènými tanky a celkovou kapacitou
4500 hl. Slouí k pøeèerpání piva po provedené filtraci na stáèírnu nebo pøímo do cisterny, co døíve nebylo moné. Nové pøetlaèné
tanky se od pùvodních liší materiálem, vyšším objemem i umístìním a to se pozitivnì promítá do manipulace s pivem, která je
šetrnìjší, ale i jeho výsledné kvality. Pøetlaèné tanky jsou vyrobeny z ušlechtilé potravináøské oceli a umoòují automatickou
sanitaci pomocí instalovaných rotaèních hlavic.
Modernizace se netýká pouze pøetlaèného oddìlení, ale také dalších ètyø oddìlení leáckého sklepa, kde pivo dokváší a dozrává.
Kromì leáckých tankù dojde k výmìnì hradících armatur, dùleitých pro pøesnou regulaci tlaku vznikajícího oxidu uhlièitého,
který ovlivòuje øíz i pìnivost piva. V prostorách sklepa je nutné celoroènì udret stálou teplotu do 3° C a to vyaduje spolehlivý a
souèasnì výkonný chladicí systém, z toho dùvodu v Holbì pùvodní ebrovice nahradily chladící registry. „Pozvolné dozrávání je
nejdelším procesem pøi výrobì piva a významnì ovlivòuje jeho chuové vlastností. V pøípadì, e pøi nìm dojde k teplotním
výkyvùm, promítnou se do neádoucích pøíchutí nebo vùní piva,“ vysvìtluje Vladimír Zíka.
Kromì udrení stálé teploty je pro kvalitu piva nezbytná sterilita všech technologických zaøízení vèetnì rozvodù, proto ty
pùvodní sklenìné nahradily nerezové, umoòující dùkladnou sanitaci. Dùleité je i to, e pivovar pouívá jako chladící médium
místo pùvodní solanky ekologický glykol, který nezatìuje ivotní prostøedí a na rozdíl od solanky nevyaduje speciální likvidaci.
-hm

NÁŠ STØELECKÝ PODZIM
Mladí sportovní støelci AVZO Hanušovice se zúèastòují rovnì závodù mimo vlastní
region, aby mìli monost vychutnat soutìní atmosféru také jinde ne ve vlastní
tìlocviènì, kterou dobøe znají.
5. listopadu 2011 jsme zavítali na Podzimní cenu mládee v Neplachovicích, kam
jezdíme velmi rádi a pravidelnì. V kategorii mladších ákyò do 12 let obsadila Lucie
Brostíková 4. místo a Lucie Kotrašová 5. místo, v kategorii mladších ákù do 12 let pak
Matìj Vyroubal 4. místo.
17. listopadu 2011 jsme pak po delší dobì navštívili také Šumvald, kde se jedna naše
støelkynì zúèastnila Velké ceny Olomouckého kraje. Závod byl pro ni velmi dobrou
zkušeností, protoe se zde sešla obrovská konkurence kvalitních støelcù, a to nejen z
Moravy. V kategorii do 12 let obsadila Lucie Brostíková 13. místo.
Zde povauji za svou povinnost podìkovat rodièùm i prarodièùm našich mladých
støelcù, kteøí nám zajišují dopravu na závody.
-fie
Soupeøky na palebné èáøe jsou po skonèení soutìe znovu velkými kamarádkami a tak to má být. Foto: Radek Brostík
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VELKÁ CENA HANUŠOVIC VE STØELBÌ
V sobotu 26. 11. 2011 se v tìlocviènì Základní školy Hanušovice konal další roèník tradièní Velké ceny Hanušovic ve støelbì ze
vzduchových zbraní pro mláde do 18 let. Soutì podle èasového rozvrhu zahájili spoleènì øeditel závodu pan Miroslav Havelka, a
hlavní rozhodèí pan Zbynìk Strouhal a paní starostka Ivana Vokurková popøála soutìícím mnoho zdaru, dobrou mušku i hezké
záitky v Hanušovicích.
Vlastního závodu se zúèastnilo 28 mladých sportovních støelcù z 10 organizací AVZO, ÈSS, HSTS a DDM z celé severní Moravy ve
ètyøech vìkových kategoriích a v disciplinách vzduchová puška i vzduchová pistole. Domácí závodníci nastoupili pouze v nejmladší kategorii a VC Hanušovic pro nì znamenala hlavnì získávání zkušeností. Nejlepší výkon dne vytvoøil Michal Beneš ze Šumperka Temenice absolutním nástøelem 300 bodù, který souèasnì nastøílel 27 centrù neboli støedových desítek ze tøiceti moných.
Vzhledem k poètu pøihlášených støelcù došlo ke slouèení nìkterých kategorií, a tak nakonec bylo rozdáno pìt sad medailí. Zde
jsou jednotliví vítìzové a také umístìní domácích støelcù.
VzPu 30 do 12 let dívky:
1. místo Kateøina Štefánková
AVZO Orlová Lazy
4. místo Lucie Brostíková
AVZO Hanušovice
5. místo Lucie Kotrašová
Avzo Hanušovice
VzPu 30 do 12 let chlapci:
1. místo Martin Zemánek
SSK Ostrava Vítkovice
5. místo Matìj Vyroubal
AVZO Hanušovice
7. místo Zdenìk Pavlín
AVZO Hanušovice
8. místo Petr Pavlín
AVZO Hanušovice
VzPu 30 do 14 let dívky a chlapci:
1. místo Michal Beneš
SSK Šumperk Temenice
VzPu 40 dorostenci:
1. místo Pavel Stránický
SSK Ostrava Vítkovice
VzPi 40 dorostenky a dorostenci:
1. místo Radek Vavrda
DDM Unièov
-fie

Foto shora dolù:
Prst na spoušti má Zdenìk Pavlín
Uprostøed Petr Pavlín a Matìj
Vyroubal
V akci jsou pistoláøi
Foto: Milan Štìpán
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Adventní trhy zpestøily tradièní zpívání pod Vánoèním stromem
Pøiblinì ètyøi stovky obyvatel Hanušovic pøišly sdílet pøedvánoèní atmosféru v pátek 16. prosince k základní škole, kde ji od
dopoledních hodin probíhala akce s názvem Adventní èas v Hanušovicích.
V prùbìhu dne bylo moné na trzích koupit kvalitní potraviny od místních výrobcù – zabíjaèkové pochoutky, pekaøské výrobky,
ovèí sýry nebo zavaøené maso ve skle. Stánky s drobnými øemeslnými výrobky umonily všem, co ještì nemìli vánoèní dárky,
koupit malièkosti, které jistì potìší – a nìkteré i dvakrát, nebo na trzích byly také stánky, které nabízely zboí z chránìných dílen.
O vánoèní atmosféru se postaral ivý betlém, dìti ze základní a mateøské školy a koledy v kytarovém podání Jana Doška a Hanky Vaškovièové.
Adventní trhy probìhly za podpory Olomouckého kraje ve spolupráci Místní akèní skupiny Horní Pomoraví, o. p. s.; Mìsta Hanušovice; Hanušovické obchodní, s. r. o.; ZŠ a MŠ
Hanušovice, na pøípravì zázemí se dále podíleli: Lubomír Olbrich; Pivovar Holba, a. s.; KROVSTAV, s. r.
o. a Penzion Zámeèek, s. r. o. Za spolupráci všem dìkujeme.
A. Bartošová, MAS Horní Pomoraví
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Slavnostní schùze Zahrádkáøského svazu
V sobotu 19. listopadu poøádal v Domì kultury místní Zahrádkáøský svaz tradièní slavnostní schùzi.
Za hojné úèasti èlenù, jejich pøátel a známých všechny pøítomné pøivítal pøedseda pan Ernest Rajnoha. Nechybìla ani starostka
mìsta a èlenka ZS paní Ivana Vokurková. Hned v úvodu si všichni minutou ticha pøipomnìli nedávné úmrtí dlouholetého èlena pana
Aloise Míla. Poté následovalo hodnocení èinnosti hanušovického Svazu v uplynulém roce a seznámení s plánem práce na rok následující. Kromì tradièních akcí si opìt èlenové naplánovali zájezd, tentokrát do Èejkovic, kde navštíví vinný sklípek, zámek Rájec-Jestøebí, Brnìnskou pøehradu a zámek Veveøí. Bohuel finanèní situace nedovolí pøispìt èlenùm na tento zájezd, a tak si zájemci
budou vše hradit sami. Pøítomní také byli seznámeni s pokladní zprávou a zprávou o èinnosti revizní komise. Poté byli pøedstaveni
noví èlenové, kterým byly bìhem letošního roku pøidìleny zahrádky na osadách. V souèasné dobì má organizace 146 èlenù, 116 jich má v pronájmu zahrádku na nìkteré z osad a zbylých 30 èlenù tvoøí pøídomkáøi, ti zahradnièí na
svých zahrádkách.
Opìt nechybìlo ani pøedání vìcných darù èlenùm, kteøí v letošním roce dovršili významné ivotní jubileum. Letos dárkový koš obdrela paní Marie Fišlová
a pánové Josef Pavèo a Miroslav Pagáè.
V závìru scùze probìhla diskuze. V ní si vzala slovo paní starostka a na
ádost vedení Svazu pøítomným vysvìtlila situaci ohlednì pøípojky na elektrickou sí na osadì Nad nádraím. Ve svém vystoupení také pøipomnìla záslunou
èinnost èlenù pøi zahrádkáøské èinnosti a popøála všem èlenùm a jejich rodinným pøíslušníkùm pøíjemné proití svátkù vánoèních, vše nejlepší do nového
roku 2012. V diskuzi byl také pøednesen návrh jednoho z èlenù, zda by bylo
mono ve mìstì vydat naøízení o zákazu pouívání motorových sekaèek, pil a
ostatních hluèných prostøedkù v nedìli, popøípadì i v sobotu odpoledne. Bylo rozhodnuto, e bude na Mìstský úøad zaslán pøípis s touto
ádostí.
K tanci a poslechu hrál zahrádkáøùm po celý veèer pan Weiser. Nemohla chybìt ani bohatá tombola, do které pøispìli tito sponzoøi: pivovar Holba Hanušovice, pivovar Pøerov a Litovel, farma Malá Morava,
zemìdìlská spoleènost Marwin, firmy Krovstav, Vobus, Stavrel, Novák
a syn, kadeønictví Pijáková, stoláøství Svoboda, øeznictví Bín, Agroholding pekaøství Hanušovice, elezáøství Radochová, Kvìtinka, Moreko
Šumperk, prodejna Kohlovi, podnikatelé pánové Pavlek, Šišma, Cejpek, Hatoò, Kubíèek, Matìjíèek, Babica.
Výbor Zahrádkáøského svazu ještìtouto formou všemsponzorùmdìkuje.
Na závìr bych chtìl jménem výboru Zahrádkáøského svazu Hanušovice popøát nejen všem èlenùm ZS, ale i všem obèanùm našeho mìsta a
okolních obcí, vše nejlepší, hodnì štìstí a zdraví v novém roce 2012.
Za poøadatele -hp

Mìstská knihovna
Hanušovice

Podìkování
Dne 13. 12. 2011 vystoupili
èlenové taneèní skupiny „Teens“
(ZUŠ Šumperk – poboèka
Jindøichov) na festivalu
„Vánoèní taneèní scéna 2011“,
který se konal v Míèovnì
Praského hradu. Naši taneèníci
pøedvedli tanec na hudbu
Vlasty Redla „Réhradice“
v choreografii své paní uèitelky
Jiøiny Kokešové – moc se jim
povedl. Touto cestou bychom
chtìli podìkovat sponzorùm,
kteøí zajistili dopravu
na vystoupení autobusem
(František Winter, Jaroslav Pacal
a Petr Vokurka).

si dovoluje upozornit obèany na zmìnu
v ceníku poskytovaných slueb.
Od 1. 1. 2012 se mìní výše poplatku
za vyuití PC s pøístupem k Internetu:
- neregistrovaný ètenáø zaplatí
10,- Kè/15 min. (40,- Kè/hod.);
- pro registrované ètenáøe zùstává
poplatek beze zmìn, tzn. 15 minut
dennì zdarma, dále 5,- Kè/15 min.

Mìstská knihovna
Hanušovice
vyhlašuje vítìzky - Šálování
1. Petra Pacalová
2. Jana Vaøáková
3. Ludmila Luksová
4.-5. Jana Vinklerová
a Hana Lenhartová st.

Díky moc – (skupina „Teens“
a spokojení rodièe.)

Ostatním soutìícím dìkujeme za
úèast a zapùjèení jejich vlastních výrobkù.
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Jak jsme spokojeni s kulturním vyžitím v Hanušovicích?
Tato otázka byla hlavním tématem ankety, kterou pro vás pipravili zamstnanci mstského informaního
centra s cílem prozkoumat názory obyvatel msta na:
- celkovou spokojenost obyvatel s životem ve mst;
- etnost a zamení spoleenských akcí na rzné vkové nebo zájmové skupiny obyvatel;
- dostupnost veejných budov (škola, tlocvina, kulturní dm) pro volnoasové aktivity široké veejnosti;
- možnosti využití objektu kulturního domu k dalším spoleenským, volnoasovým aktivitám;
- možnosti trávení volného asu pro obyvatele v rzných vkových skupinách.
Také jste odpovídali na otázku, zda má msto Hanušovice vbec prostory (plochy) k poádání
spoleenských (kulturních, sportovních, volnoasových) aktivit.
Dotazníky byly vyplovány na adventních trzích, celkem v našem „miniprzkumu“ odevzdalo dotazníky
1,5% obyvatel Hanušovic starších 12 let. Na otázky odpovídaly v rovnomrném rozložení vkové skupiny
dtí a mladistvých, dosplých v produktivním vku a také zástupci senior.

A jaké jsou tedy vaše názory?

Jak jste spokojeni s životem ve mst
Hanušovice?
Z celkového potu 45 dotazovaných odpovdlo 53 %
že jsou spíše spokojeni s životem ve mst, kde bydlí, a
v soutu až 37 % obyvatel je nespokojeno. Pouze
necelých 10 % obyvatel vyjádilo naprostou
spokojenost.
Zajímavé bude sledovat tento ukazatel dlouho-dob a
porovnávat údaje za jednotlivé roky.

Jaké akce (spoleenské, kulturní, sportovní) Vám ve mst chybí?
Uvádíme pouze ty, které se opakovaly astji:
- akce pro dti
- kulturní, spoleenské akce celkov
- tanení zábavy, diskotéky
- divadlo, dramatický kroužek

-

bruslení
tradiní akce (kácení máje, pálení
arodjnic apod…)

Mezi dalšími zajímavými nápady se objevilo: hasiský kroužek a soutže; tradiní jarmarky;
koncerty, dechovky; sportovní soutže; akce pro náctileté; akce pro seniory

Je podle Vás v Hanušovicích prostor pro venkovní spoleenské akce?
Vtšina
obyvatel
se
domnívá,
že
v Hanušovicích
je
dostatek
prostor
využitelných pro poádání spoleenských
akcí.
Pesto jsme posbírali zajímavé námty
toho, co zde chybí: bazén, dtské divadlo,
diskotéky, vyhrazené prostory pro venení
ps, klub pro mládež, koncerty, ale také
napíklad soutže – o velikononí kraslici,
nejsladší a nejhezí dort, písniku pro
Hanušovice apod.

Jsou podle vás dostupné veejné budovy pro volnoasové aktivity?
Obyvatelé msta vnímají jako nejdostupnjší
prostor pro volnoasové aktivity tlocvinu, kde
mají možnost sportovního vyžití (pouze nkteré
dotazníky uvádly poznámku, že tlocvina je již
v souasné dob hodn obsazená a je nutné si
dlouhodob dopedu urit termín pro pípadné
další využití). Dále je jako pomrn otevená
budova vnímána i budova základní školy, kde
mže veejnost využívat nabídky rzných
kroužk. Pekvapiv vyrovnané pozitivní i
záporné odpovdi jsme se dokali u budovy
kulturního domu, která je spíše vnímána jako
objekt pro kino, plesy, apod., ale chybí jí širší
pravidelné využití pro veejnost.

Ptali jsme se také na to, jak si pedstavují obyvatelé msta využití objektu
kulturního domu

Poslední z otázek se vnuje možnostem trávení volného asu pro rzné
vkové skupiny
U všech vkových skupin jsme se
dozvdli, že mají nedostatek
píležitostí (prostor, zázemí) pro
trávení volného asu. Pevládá
tedy spíše nespokojenost.
Nejvíce však podle výsledk
dotazníku chybí zázemí pro
„náctileté“, které by mohlo
pomoci vytvoit zázemí pro
kvalitní trávení volného asu.
Další skupiny, kterým chybí zázemí
pro vlastní aktivity, jsou senioi a
maminky s malými dtmi. Výsledky dotazníku budou sloužit k rozhodování o nasmrování
aktivit msta a neziskových organizací ve mst a píprav žádostí o dotace na konkrétní
projekty.
Anna Bartošová, Mstské informaní centrum Hanušovice
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Msto Hanušovice Vás zve

na

9. Mstský ples
Poádaný dne 20. 1. 2012
ve 20:00 hod.
v DK Hanušovice
Pedprodej vstupenek MIC Hanušovice

Srden zvou poadatelé
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Plastové pytle a další informace poskytnou editel ZŠ a vedoucí MŠ Hanušovice.

Hlavní ceny pro nejlepší soutžící jsou kolobžka, digitální fotoaparát, mobilní telefon
a další ceny vnované partnery soutže.

Soutž bude probíhat od 1. ledna 2012 do 31. 5. 2012

vyhlašuje soutž
ve sbru plastových kelímk od potravin

ve spolupráci se Základní a Mateskou školou Hanušovice
pod záštitou firem EKO-KOM, a. s.
a JK MORAVA, spol. s r. o.

Msto Hanušovice

SOUTŽ - SOUTŽ - SOUTŽ

ST Hanušovice uspořádal svůj
druhý turnaj ve stolním tenise
Dne 10.12.2011 uspořádal oddíl ST Hanušovice svůj druhý turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů
2. ST Hanušovice Open, kterého se k naší radosti zúčastnilo 23 hráčů – 8 žen a 15 mužů.
Turnaj byl slavnostně zahájen ve 13 hod., hráči byli seznámeni s pravidly, s rozlosováním do skupin a
samozřejmě také s poháry a výhrami, které čekaly na nejlepší. V průběhu turnaje byl hráčům i
návštěvníkům, kteří se na nás přišli podívat, k dispozici bufet s bohatým občerstvením a usměvavou
obsluhou.
Oddíl ST Hanušovice chce touto cestou poděkovat všem, kteří se na jeho přípravě a průběhu podíleli,
hráčům za jejich účast a předvedený sportovní výkon, sponzorům, bez kterých by nebylo možné v tak
vysoké kvalitě turnaj uspořádat, hlavně pak Olomouckému kraji, který přispěl částkou nejvyšší a pod jehož
záštitou se turnaj konal a všem, kteří se přišli podívat.
Více informací, fotek a videí nejen z turnaje najdete na webu našeho oddílu www.sthanusovice.cz
Václav Jokl
předseda ST Hanušovice

Výsledky turnaje:
Muži:

1. Tomáš Poprach
2. Milan Trávníček
3. Petr Tomaško
Petr Rajnoha
Václav Jokl

Ženy:

1. Petra Pacalová
2. Markéta Scholzová
3. Věra Kučerová

