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

Ohlédnutí za rokem 2011
V uplynulém roce 2011 mìla spoleènost VHZ, a. s. Šumperk zahájit projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy - II. fáze“ – práce na
rekonstrukci a rozšíøení mìstské kanalizace. Jedná se o velice významnou
akci mìsta a vìøíme, e VHZ, a. s. Šumperk v letošním roce práce zahájí.
I pøesto, e se rekonstrukci a rozšíøení kanalizace nepodaøilo vèas zahájit,
podaøilo se nám v loòském roce zrealizovat nìkolik akcí:
1) Prodlouení vodovodu a kanalizace na ulici Jesenická - jedná se o
nové úseky veøejné splaškové kanalizace v délce 48,3 m, dešové kanalizace v délce 63,4 m a veøejného vodovodního øádu v délce 53,4 m na ulici Jesenická. Zhotovitelem stavby byla firma LB 2000, s. r. o. Olomouc, která
vyhrála výbìrové øízení, jeho kritériem byla nejniší cenová nabídka. Cena
díla vèetnì DPH èinila 472.758,- Kè. Provozní vodohospodáøská spoleènost, a. s. Šumperk zpracovala projektovou dokumentaci a zajistila dozor
stavby. Cena projektu èinila 60.600,- Kè, cena za dozor èinila 24.550,- Kè.
2) Provedení drenáe kolem objektu MŠ Hanušovice, výmìna oken
v bytì MŠ Hanušovice a oprava støechy nad bytem MŠ a verandou bytu
MŠ - uvedené opravy se v roce 2010 nepodaøilo provést z finanèních dùvodù. Práce byly provedeny firmou Stavrel, v. o. s. Hanušovice a firmou Pokrývaèství Novák a syn Hanušovice. Celková cena díla vèetnì DPH èinila
767.484,- Kè.
3) Pøístavba tìlocvièny ZŠ Hanušovice – dispoziènì se jedná o tøi samostatné místnosti spojené se školou a tìlocviènou. Stavba o celkové zastavìné ploše 41,1 m2 navazuje na stávající tìlocviènu. Cílem stavby bylo
rozšíøení prostor na uloení sportovního náèiní. ádost o dotaci na projekt
podala ve druhé polovinì záøí 2011 v rámci evropského programu „LEADER“ Místní akèní skupina Horní Pomoraví, o. p. s. Projekt byl pøipravován
ve spolupráci mìsta Hanušovice, ZŠ Hanušovice a obèanského sdruení
Stolního tenisu Hanušovice. Stavební práce byly zahájeny firmou Stavrel,
s. r. o. Hanušovice v mìsíci listopadu 2011. V souèasné dobì probíhají dokonèovací práce. Získaná dotace na pøístavbu tìlocvièny èiní 466.289,- Kè,
co je 90 % finanèní podpory.
(pokraèování na 4. stranì)

Tøíkrálová sbírka 2012
Dìkujeme!
Tak jako ji tradiènì, probìhla na zaèátku ledna 2012
Tøíkrálová sbírka. V Hanušovicích se vybralo
39 344,- Kè. Rád bych
podìkoval všem dárcùm, kteøí nám pøispìli, té
dìkuji všem koledníkùm, kteøí i za nepøíznivého
poèasí koledovali.
Za organizátory, František Felner

Firma Leo-mix

objednává na jaro 2012
tyto druhy drùbee:
- kuøice Dominant
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- husokaèeny
- brojlerová kuøata
Informace na prodejnì
Ovoce-zelenina,Hlavní 88 (vedle PENNY),
tel. 583 232 284

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

Pøíjem televizního vysílání v Hanušovicích
Váení obèané. Jak si jistì vìtšina z Vás mohla všimnout, pøíjem televizního vysílání v našem mìstì se na sklonku loòského roku zcela zásadnì
zmìnil. Od 11. listopadu 2011 je ukonèen proces pøechodu na digitální televizní vysílání (DVB-T.) Od tohoto data proto dochází k razantnímu vypínání analogových vysílaèù a pøevadìèù. Proto ji není moné od 1. 1. 2012
pøijímat analogové vysílání programù ÈT1 a Prima TV z hanušovického
pøevadìèe a nejpozdìji do konce èervna 2012 bude z tohoto pøevadìèe
ukonèeno i vysílání televize NOVA. Vypnutím tohoto pøevadìèe tak u nás
definitivnì skonèí éra analogového televizního vysílání.
(pokraèování na 3. stranì)
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na zápis
do 1. tøídy,
který se uskuteèní ve ètvrtek 9. 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
28. jednání - 21. 12. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta dne 21. 12. 2011
- schválila zapracování 8. rozpoètové zmìny v r. 2011
- schválila Pøíkazní smlouvu mezi mìstem Hanušovice a
Hanušovickou obchodní, s. r. o. s platností od 1. 1. 2012 a
uloila starostce smlouvu podepsat
- uloila vystavit objednávku na opravu støechy nad bytem
v budovì MŠ Hanušovice u firmy Novák a syn
- zamítla ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku spoleènosti PONTIS, o. p. s. Šumperk
- rozhodla poádat o doloení kupní smlouvy
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice pro
stavbu vrtaná studna - Pivovar Hanušovice
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice ke stavbì nástavba a stavební úpravy RD
- rozhodla zamítnout ádost o pronájem pozemkù vèetnì
budovy, pè. 432/2 a 500/2 v kú. Hanušovice; dále rozhodla,
aby se stavba na pozemcích 432/2 a 500/2 (sklepové prostory)
v kú. Hanušovice odstranila za spoluúèasti spoleèenství nájemníkù domu èp. 103 a 432
- rozhodla ve vìci vloení inenýrských sítí do pozemku pè.
865/2 v kú. leb uzavøít smlouvu o právu provést stavbu
- zamítla ádost o povolení parkování traktoru
- rozhodla ve vìci pøidìlení bytù: vel. 2+1 ul. Hlavní 108,
Hanušovice a vel. 1+kk, ul. Hlavní 72, Hanušovice
- zamítla ádosti o výmìnu bytù v domì èp. 72, ul. Hlavní,
Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení z minulého jednání
RM
- vzala na vìdomí zmìny tarifu vodného a stoèného z dùvodu zvýšení sazby DPH
- vzala na vìdomí nabídku semináøe pro obèany - poskytování první pomoci
- vzala na vìdomí informace o novele zákona o RUD - zrušení shromádìní dne 7. 12.
- vzala na vìdomí informaci o zneuití jména advokáta neznámým pachatelem

29. jednání - 4. 1. 2012
- schválila program zasedání RM konané dne 4. 1. 2012
- rozhodla svolat schùzku se zástupcem fy SATEZA, a. s.
Šumperk
- rozhodla na základì dopisu vlastníkù domu èp.107, Hanušovice provést šetøení na místì a ovìøení skuteèností uvedených v dopise
- rozhodla o poskytnutí finanèního pøíspìvku na dokrytí
50 % úèelové dotace KÚ Olomouckého kraje na uskuteènìní
opravy poárního vozidla
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek na èinnost spoleènosti NIPI bezbariérové prostøedí, Jihlava
- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek Nadaci pro
transplantaci kostní døenì, Plzeò
- schválila vyuívání slueb poskytovatele – banan, s. r. o.
Ostrava (doménové jméno hanusovice.info)
- povìøila tajemnici MÚ Hanušovice k uzavírání dohod o
provedení práce a dohod o pracovní èinnosti pro rok 2012 za
mìsto Hanušovice
- schválila udìlení plné moci k pøíkazní smlouvì (uzavøené
mezi mìstem Hanušovice a H.O., s. r. o.)
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- zamítla ádost o bezplatný pronájem prostor DK Hanušovice
na cvièení tajèi – Vila Doris Šumperk
- schválila pøepis nájemní smlouvy na byt v Hanušovicích
- vzala na vìdomí kontrolu plnìní usnesení z minulého jednání
RM
- vzala na vìdomí ádost nájemníkù èp.72, Hanušovice ohlednì kontroly spoleèné televizní antény
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

30. jednání - 16. 1. 2012
- schválila program zasedání RM konaného 16. 1. 2012
- rozhodla se zabývat ádostí o pronájem pozemku pè. 870/3
na pøíštím jednání
- rozhodla ve vìci ádosti o vyjádøení ke zmìnì územního plánu povìøit místostarostu mìsta
- rozhodla o prominutí poplatkù ze vstupného na kulturní akce
poøádané Hanušovickou obchodní, s. r. o. v DK Hanušovice
v roce 2012, a to za podmínky vloení ušetøených finanèních prostøedkù do kulturních akcí
- urèila èleny výbìrové komise ve vìci ádosti mìsta Hanušovice na OPP - zkvalitnìní systému separace odpadù ve mìstì
- schválila dodatek è. 1 – Smlouva mandátní o obstarání
záleitosti investora, který se týká pøepracování projektové dokumentace – stavební úpravy objektu MÚ Hanušovice z dùvodu
zmìny podmínek dotace „Zelená úsporám“
- schválila kupní smlouvu è. 427/2012 na dodávku a odbìr tepla pro vytápìní – odbìrné místo DK Hanušovice, mezi mìstem
Hanušovice a firmou SATEZA, a. s. Šumperk, a uloila starostce
mìsta smlouvu podepsat; schválila cenovou doloku pro rok
2012 pro cenovou lokalitu Hanušovice CZT pøedloenou firmou
SATEZA, a. s. a uloila starostce mìsta doloku podepsat
- vzala na vìdomí poadavek Spoleèenství vlastníkù domu èp.
475 a 476 na ul. Pøíèná, Hanušovice pøizvat je k projednávání zámìrù dalšího rozšíøení a zaplocení Dìtského høištì na pozemku
pøed domem èp. 475 a 476
- uloila zjistit umístìní kanalizaèních pøípojek u domu èp. 475
a 476 ul. Pøíèná, Hanušovice
- schválila nabídku agentury GONG na realizaci poøadu pro
dìti „Mikulášování“ v r. 2012
- schválila organizaèní zmìnu v rámci vnitøního uspoøádání
MÚ Hanušovice - zrušení odboru sociálního od 1. 2. 2012
- schválila organizaèní zmìnu v rámci uspoøádání MÚ Hanušovice - zøízení odboru tajemníka, do kterého budou organizaènì
zaèlenìny agendy, které nejsou zaèlenìny do ádného odboru ani
oddìlení
- navrhla oslovit písemnou formou Èeské dráhy s návrhem
mìsta Hanušovice na monost odkoupení pozemku bývalého
prostoru „DEPA“ v Hanušovicích (lokalizovat pozemek) a souèasnì zjistit cenovou relaci pøedmìtného pozemku
- rozhodla zveøejnit nabídku volného bytu vel. 2+1 v Hanušovicích, ul. Hlavní 108, na úøední desce mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí závìreènou zprávu o šetøení veøejného
ochránce práv
- vzala na vìdomí informace o kontrole MV ÈR dne 12. 1.
2012
- vzala na vìdomí pøipomínky obyvatel Vysokých ibøidovic
k zimní údrbì
- vzala na vìdomí informaci ohlednì bytu 2+1 ul. Hlavní 108,
Hanušovice

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2012

Informace ZŠ a MŠ Hanušovice

Týden slušného chování - (aneb chovejme se slušnì a nemluvme vulgárnì)
Ji tradiènì se dìti 1. a 2. stupnì pøipojily ke školnímu projektu Týden slušného chování, který vyhlásili áci 8. A tøídy v pøedvánoèním èase od 12.-16. prosince 2011. Právì v tomto období lidé k sobì hledají cestu naplnìnou porozumìním, láskou, tolerancí
a vzájemnou úctou. Stávají se citlivìjší a vnímavìjší ke svému okolí a snaí se dle svých moností podat pomocnou ruku potøebným,
odpustit si, omluvit se za neuváená slova, unáhlená jednání èi rozhodnutí i najít pochopení u druhého èlovìka, vzájemnì si naslouchat, ale pøedevším se k sobì slušnì chovat.
Bìhem uvedeného týdne si áci vzali do školy dobrou náladu, slušný slovník, ochotu chovat se zdvoøile i pìkné obleèení. Rovnì
i uèitelé s vedením školy nezùstali pozadu.
áci 8. Atøídy zavítali do tøíd i do školních prostor, aby si ovìøili, zda zdvoøilé vystupování provází nejen prùbìh vyuèování, ale i
dobu o pøestávkách. Pøestoe za okny byla zima, mnohé ákynì vèetnì paní uèitelek neodradila od šatù a sukní. Nìkteøí chlapci i
uèitelé pøišli do školy v oblecích, jiní mìli košile s kravatami. Potvrdilo se známé pøísloví: „Šaty dìlají èlovìka.“ A kdy k tomu pøidáme i spoleèenské chování!
Ve spolupráci s rodièi bychom si pøáli, aby se Týden slušného chování pøenesl do kadodenního ivota našich školákù.
Vladimíra ídková, garant projektu + 8. A
Pak následovala tradièní vánoèní besídka. Do zábavného programu
pøispìli Ondra povídkou, Gábina a Roman písnièkou a já legraèní hrou
Boj o èokoládu. Slavnostní schùzku završila vánoèní nadílka dárkù,
pøièem starší èlenové museli nejprve rozluštit Morse zprávu, kde jsou
ukryty. Ostatní je mìli pod vánoèním stromkem.
O vánoèních prázdninách jsme od 27. do 29. prosince poøádali akci
pøístupnou i široké veøejnosti – dìtem, které nejsou èleny našeho klubu.
Mìla název Hrmesva (hry mezi svátky). Dopoledne probíhal program
v klubovnì, odpoledne venku. V úterý dopoledne se konaly hry s dominem a turnaj ve ravé dámì, odpoledne soutìe na snìhu s boby. Nakonec jsme hráli ve drustvech Na netykavku. Ve støedu dopoledne se hrál
turnaj ve šprtci, odpoledne probíhaly soutìe s plastovým umyvadlem.
Ve ètvrtek dopoledne se konal tradièní Boj o ostrovy – výborná stolní
hra, odpoledne byly na programu netradièní soutìe.
Celkovì se nejlépe na Hrmesvì daøilo hostu Vendule, blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Roman, který také dostal
pochvalu za 100% docházku za mìsíc prosinec 2011.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ p. Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc prosinec 2011
První sobotu v prosinci jsme vyrábìli dárky z papíru, korálkù a rùzných pøírodních materiálù.
První støedu se po vyhodnocení èinnosti a èlenù klubu za listopad
(slavnost K) konalo klubové kolo Uzlaøské regaty. Nejprve se soutìilo ve vázání jednotlivých uzlù na èas na stole, poté následoval závod ve vázání všech šesti základních uzlù za sebou na zemi na èas.
Nejlépe se daøilo Marušce, blahopøejeme.
V pùli mìsíce na schùzce probìhlo vánoèní vyzdobení klubovny a
vitrínky u pošty. Program schùzky doplnily zvuková morseovka
s vyuitím pøístroje a osvìdèená legraèní hra Na krále.
V sobotu 17. 11. jsme si podle vontských tradic (podle J. Foglara)
pøipomnìli svátek Veèer svìtel, zpestøený hledáním sedmi lístkù lutého kvítku schovaných na rùzných místech v klubovnì. Nìkteré byly
skryté vskutku rafinovanì!

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY
Dne 1. 1. 2012 vstoupila v platnost OZV è. 2/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù.
Sazba poplatku èiní 500,- Kè na osobu/rok.
Dále se mìní okruh poplatníkù, kteøí jsou od poplatku osvobozeni:
a) osoby umístìné v domovech a penzionech pro dùchodce,
v léèebnách dlouhodobì nemocných a zaøízeních poskytujících
sociální sluby s celoroèním pobytem
b) poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, u nich není
znám jejich skuteèný pobyt
c) osoby umístìné ve vyšetøovací vazbì nebo ve výkonu trestu
d) dìti umístìné v dìtských domovech
e) osoby zdrující se v zahranièí
Úplné znìní OZV è.2/2011 naleznete na
www.hanusovice.info

Pøíjem televizního vysílání v Hanušovicích
(dokonèení z 1. strany)

Vzhledem k tomu, e se pro digitální televizní vysílání s vyuitím tohoto
pøevadìèe nepoèítá a signál z vysílaèe Jeseník-Pradìd je v našem mìstì jen
velmi tìce zachytitelný, poádalo mìsto Hanušovice o dokrytí jeho území digitálním signálem. Doposud této ádosti vyhovìla pouze Èeská televize a 20.
prosince 2011 uvedla do provozu místní vysílaè multiplexu 1 s programy
ÈT1, ÈT2, ÈT24 a ÈT4. Vysílaè umístìný na budovì ZŠ vysílá na kanále 54 a
pokrývá celé území mìsta. Uvedením tohoto vysílaèe do provozu ovšem definitivnì zanikla monost pøíjmu multiplexu 2 s programy TV NOVA, Nova Cinema, Prima family, Prima Cool a TV Barrandov z vysílaèe Jeseník-Pradìd na
kanále 53. Jeliko se jedná o velice atraktivní a diváky poadované programy,
pøipravuje mìsto další ádost o dokrytí mìsta i tìmito programy.
V souèasné dobì je tedy moné v Hanušovicích bezproblémovì pøijímat
pouze analogové vysílání TV NOVA a digitální vysílání všech programù
ÈT. Termín uvedení do provozu dalšího vysílaèe není znám a je moné jej
pøedpokládat v øádu mìsícù.
Øešení vzniklého problému s pøíjmem televizního vysílání je ve stádiu
jednání s dotyènými televizními stanicemi.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

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.

3

www.hanusovice.info

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2012

Ohlédnutí za rokem 2011
(dokonèení z 1. strany)
4) Zkvalitnìní systému separace odpadù ve mìstì - ve
spolupráci s Místní akèní skupinou o. p. s. Horní Pomoraví se
mìstu podaøilo získat podporu na spolufinancování projektu
z prostøedkù Státního fondu ivotního prostøedí ÈR. Obsahem
projektu je zakoupení nádob na biologicky rozloitelný komunální odpad, štìpkovaèe, kontejnerù na tøídìný odpad na doplnìní stávajících sbìrných hnízd o dalších pìt a kontejneru na
nebezpeèný odpad, který bude umístìn ve sbìrném dvoøe. Celkové náklady projektu jsou 641.880,- Kè, dotace EU èiní
545.598,- Kè, podpora SFP (Státního fondu ivotního prostøedí ÈR ) èiní 32.094,-Kè a podíl mìsta je 64.188,- Kè. V souèasné
dobì probíhá výbìrové øízení na zakoupení výše uvedených nádob a kontejnerù.
5) Poární ochrana – od roku 2004 poskytuje kadoroènì
Olomoucký kraj z rozpoètu, v rámci kanceláøe hejtmana, finanèní prostøedky na poøízení, rekonstrukci, opravu poární

Podìkování za sbírku
Váení pøátelé,
dovolte, abychom Vám co nejsrdeènìji podìkovali za
Vaši obìtavou práci pøi sbìru textilního materiálu a
také všem obèanùm, kteøí ochotnì poskytli materiální
pomoc pøi této akci. Dìkujeme jménem všech lidí,
kteøí jsou odkázáni na Vaši pomoc.

techniky a nákup vìcného vybavení jednotek sboru
dobrovolných hasièù obcí Olomouckého kraje. Podmínkou získání pøíspìvku je minimálnì 50 % spoluúèasti obce. V loòském
roce jsme získali pøíspìvek na obnovení technického stavu vozidel poární ochrany ve výši 34.000,- Kè. Druhou polovinu zafinancovalo mìsto.
6) Oprava èásti støešní krytiny na tepelném zdroji – K25,
ulice Hlavní è. p. 139 - nad objektem mìstské prádelny. Opravu
provedla firma „Socha Martin“ Bratrušov, její cenová nabídka
na opravu støešní krytiny byla nejniší, a to 31.200,- Kè.
V roce 2012 bychom rádi, v rámci moností rozpoètu mìsta a
moností dotací z fondù EU, realizovali další akce a projekty na
postupné zlepšování kvality ivota našich obèanù. Tímto bychom se rádi obrátili i na Vás, obèany mìsta, abyste nám svými
názory a námìty pomohli nalézt místa, kde lze nìco zlepšit,
zmìnit èi vytvoøit ku prospìchu nás všech.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Vyuijte poslední monosti k návštìvì
místního kina

Jeliko filmový prùmysl celosvìtovì pøechází na digitální
technologie, co znamená, e se filmy natáèí i distribuují v
digitální formì, výroba klasických 35mm kopií v Èeské republice konèí. Pro malá kina, která nemají potøebné technické vybavení, to znamená pravdìpodobnì ukonèení provozu
kina v Hanušovicích v letošním roce. Bude záleet na vedení
mìsta, jaké zvolí øešení.
Za Kino Mír Hanušovice, JŠ

Vítìzslav Králík
øeditel obèanského sdruení Diakonie Broumov

Prodám

mrazák dveøový - nový,
osm šuplíkù
s velkou slevou

snìnou frézu
pouívanou jeden rok
cena dohodou

sváøeèka
cena dohodou.
tel. 583 231 368

Prodám byt 1+1 v centru Hanušovic.
Cena 180.000,- Kè.
Pøi rychlém jednání monost slevy.
Tel. è. 733 767 227

Pronajmu byt 3+1 v centru Hanušovic
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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

(vedle Penny).

Krmné brambory

Nájemné vèetnì poplatkù 7.000,- Kè
Volný ihned. Tel. è. 602 430 031

Balení: 50 kg, cena: 150 Kè/1 q

podatelna@mu-hanusovice.cz

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

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
tel.:
724 229 292
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K2 Hynèice, o. s. vás srdeènì zve za vzpomínkou na staré èasy

Jubilea

V mìsíci únoru 2012 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Bohuslava Cikrytová,
Anna Cehová, Marie
Staòková, Brigita Olbortová,
Drahomíra Diòová, Aneka
Kouøilová, Ludmila
Chrudinová, Marie Raušová,
Jana Jiøièková, Elena
Kurková, Vìra Marková,
Julia Konyariková a Libuše
Hédlová;
pánové Josef Diòa, Ján
Kadlec, Miroslav Hégr, Pavel
Klíma a Miroslav Oriòák.

MD aneb Èaj o páté
V pátek 9. 3. 2012, místo konání Dùm kultury, zaèátek v 17 hodin.
K tanci a poslechu hrají Rumoví hoši.
Obèerstvení zajištìno, vstupné 20,- Kè.

Milí spoluobèané,

hodnì úsmìvù v kadé tváøi, a Vaše oèi v roce 2012 štìstím záøí.
Pøejeme Vám pevné zdraví, úspìchù a pohody co nejvíce!
To je novoroèní zdravice.
Svaz tìlesnì postiených Hanušovice
(Omlouváme se za zpodìné uveøejnìní. Redakce)

Vzpomínáme

Blahopøejeme!

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

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

Dne 4. 2. 2012 vzpomeneme 4. smutného úmrtí

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

Vzpomínáme
Ten, kdo ji znal, vzpomene,
kdo ji mìl rád, nikdy
nezapomene.

paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Dne 12. prosince 2011 jsme vzpomnìli 8. smutné
výroèí úmrtí našeho manela, tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka,
pana Františka Kunerta.
23. února 2012 vzpomeneme jeho
nedoitých 90. narozenin.
S láskou a úctou stále vzpomíná manelka Vlasta, dcera Vlasta
s manelem a vnuèky s rodinami.

Vzpomínka
„Odešla tiše
jako kdy hvìzda padá,
zùstává vzpomínka,
která nikdy neuvadá.“
Dne 17. února 2012
vzpomeneme 15. výroèí úmrtí
paní Františky Mièulkové.
S láskou, rodina.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2012

Dne 8. února 2012 si pøipomeneme 14. smutné
výroèí úmrtí naší maminky a babièky,
paní Vìry Pavelkové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenou dcery
Soòa a Vlaïka s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Podruhé se podíváme na zajímavosti a historické památky
hlavního mìsta Slovenské republiky – Bratislavy.
Bratislavský hrad je nejdùleitìjším objektem Slovenské republiky. Nachází se na jiním výbìku Malých Karpat, na ostrohu tyèícím se na levém bøehu 85 metrù nad Dunajem na
køiovatce evropských dálkových cest. Hradní vrch byl osídlen
od eneolitu. Bylo zde keltské oppidum, opìrný bod starovìké
øímské hranice, opevnìné sídlo Slovanù - hospodáøské, politické a vojenské støedisko Velké Moravy. Kamenný hrad byl vybudován v 10. století, kdy oblast byla souèástí Uher, pøestaven
v 15. století v gotickém, v 16. století v renesanèním a v 17. století
v barokním stylu. V dobì vlády Marie Terezie byl hrad sídlem
v uherské èásti Habsburské monarchie. V roce 1811 hrad vyhoøel do základù a zùstal v ruinách a do 50. let 20. století, kdy byl
v letech 1953-1968 rekonstruován vìtšinou v barokním stylu. O
jeho záchranu se zaslouil významný èeský architekt Alfréd Piffl.
V té dobì byl také proveden komplexní archeologický prùzkum,
který prokázal kromì osídlení mladší doby kamenné keltského,
øímského a pøedvelkomoravského pochopitelnì i osídlení velkomoravské. Na vrcholu akropole údajnì stála kamenná palácová
stavba 12x5,5 metru. Je doloena diferencovaná øemeslná výroba elezáøská, hrnèíøská a šperkaøská. Pohøebištì vypovídá o
kontinuitì osídlení a do druhého tisíciletí, pád Velkomoravské

øíše se tedy této lokality nijak nedotkl. V roce 1961 byl hrad vyhlášen èeskoslovenskou národní kulturní památkou, v souèasnosti
je Národní kulturní památkou Slovenské republiky. Od roku 2008
probíhá rekonstrukce hradu, je má být ukonèena v roce 2013.
Jejím cílem je vrátit objektu podobu z 18. století. Po dobu
oprav byla odstìhována expozice Slovenského národního muzea. V létì roku 2009 byla dokonèena oprava støechy, vnìjších
fasád a instalováno nové osvìtlení vèetnì podhradí.
Další atrakcí, kterou navštíví snad kadý návštìvník mìsta, je
nejvìtší zavìšený most pøes øeku Dunaj. Postavili ho v letech
1967 a 1972 podle projektu A. Tesára, J. Lacka a I. Slameòa.
Zprovoznìn byl dne 26. srpna 1972. Do roku 1990 to byl most
Slovenského národního povstání, co pøipomíná i památná tabule na levobøení stranì. Poté dostal název Nový most. Je vyroben z ocele a zavìšený na jednom pylonu vysokém 84,6 m.
Celkem je dlouhý 430,8 m, široký 21 m a váí 7 537 tun. Na mostì
jsou dva jízdní pruhy pro auta v kadém smìru, po stranách pod
úrovní vozovky pak chodníky pro chodce a cyklisty. Z Bratislavské strany (od centra) se pod mostem nachází terminál mìstských autobusù. Zvláštní atrakcí je restaurace v hlavici pylonu ve
výšce 80 m (v roce 2005 byla rekonstruována) spojená s vyhlídkovou plošinou. V levém pilíøi mostu se nachází výtah, který spojuje restauraci s povrchem, v pravém je pak schodištì pro pøípad
nouzové situace.
-hp

Toulky po okolí

jmenovat dva mlýny, pilu, výrobu døevìného zboí a také výrobu
vèelaøských potøeb.
Po roce 1945 pøevzal národní správu nad vìtšími textilními
závody a bìlidly národní podnik Moravolen. Menší závody a
ivnosti byly zrušeny, zùstala jen výroba vèelaøských potøeb.
Zdejší lesní revír pøevzal po znárodnìní Lesní závod Janovice u
Rýmaøova.
Roku 1960 byla pøièlenìna k obci osada Bedøichov,
zaloená r. 1620. Název je odvozen od osobního jména
(Bedøich) dle majitele janovického panství Wolfganga Friedricha (Bedøich) Hoffmanna. Ten na panství rozšíøil elezáøství,
pozdìji vznikala textilní manufaktura, ale pokusy o obnovení
dolování zlata a støíbra skonèily neúspìchem. Doly na elezo
zanikly roku 1788.
V téme roce byl pøièlenìn k obci Mostkov, název získal
zøejmì podle místa s mostkem, èemu odpovídá i poloha této lokality. První písemná zmínka se vztahuje k roku 1344, kdy ves
pøíslušela k hradu Úsov. Jednalo se pøevánì o zemìdìlskou
obec. Leí v nadmoøské výšce kolem 320 m, západnì od údolí
horního toku øíèky Oskavy.
Souèástí obce byl rovnì Mladoòov, èeské jméno se vyvinulo z pùvodní formy Mladoòovice a je odvozeno od osobního
jména Mladoò ve významu „ves lidí Mladoòových“. V písemných pramenech se ves objevuje poprvé v roce 1351. Po celou
dobu vrchnostenského zøízení byl Mladoòov souèástí úsovského panství. V okolí se tìila elezná ruda. Od 1. 3. 2003 byla
obec odlouèena od Oskavy a v souèasné dobì je pøièlenìna
k obci Nový Malín.
Pøíštì se do obce vrátíme a povíme si o jedné zajímavé místní
raritì.

Obec Oskava nese název podle øíèky Oskavy, její jméno je
èasto spojováno se starogermánským oznaèením jasanového
lesa (jesenice=Askaha). Obec vznikala postupnì, take nelze
pøesnì urèit datum zaloení. První písemná zmínka o ní byla zaznamenána v r. 1344. Výzkum v nedávné dobì prokázal, e se
zde zøejmì ji ve 13. století, snad i mnohem døíve v dobì keltské
a velkomoravské, rýovalo zlato a rozvíjelo elezáøství.
Peèetní znamení obce pøipomíná pùvodní hornické a hutnické povolání zdejších obyvatel, je na nìm zobrazen zkøíený
mlátek a kopáè. V souèasném výtvarném zpracování znaku a
praporu obce je pùvodní symbol doplnìn modrým dìleným štítem, který znázoròuje øíèku Oskavu. Zlatý lev pøipomíná nìkdejší dlouhodobou pøíslušnost obce k šumvalskému panství,
jde o upravenou figuru lva z erbu pánù ze Šumvaldu. Dva vyrùstající zlaté smrky symbolizují okolní lesnatou krajinu a lnìné
kvìty oznaèují nìkdejší tkalcovskou tradici, jako i pozdìjší
rozvinutou textilní výrobu v obci. Návrh praporu vychází z popisovaného znaku, avšak ve zjednodušené podobì.
Po tøicetileté válce bylo v roce 1677 v Oskavì celkem 25 usedlíkù. Zdejší elezáøství upadalo a po roce 1724 zaniklo. Na místì
hamrù se objevily mlýny, pily a první bìlidlo. Vìtšina obyvatel se
zabývala domáckým pøadláctvím a tkalcovstvím. Význam obce
vzrostl tak, e zde byl v roce 1778 zøízen centrální úøad, v roce
1803 postaven kostel sv. Floriána a r. 1843 fara. V tomto roce je
zde také prvnì uvádìna škola. Vzniklo zde nìkolik bìlidel, úpraven i tkalcoven lnìného zboí. Z dalších menších ivností je tøeba
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Teplo a teplá voda letos zdraí i v Hanušovicích
SATEZA, a. s. pøistoupila v letošním roce k nepopulárnímu kroku, zdraení
tepla. Na dùvody tohoto zdraení jsme se zeptali øeditele spoleènosti Romana
Macka.
Po dvou letech sniování nákladù na výrobu a distribuci tepla a teplé vody
v našich cenových lokalitách (v Hanušovicích v loòském roce) byla naše spoleènost nucena pøistoupit ke zvýšení ceny tepla ve všech svých cenových lokalitách. Dùvodem je oproti minulému roku velké zvýšení svìtových cen ropných
derivátù, od kterých je odvozena cena zemního plynu (ZP komodita + 22 %),
zhoršení kurzu èeské koruny vùèi rozhodujícím mìnám, ve kterých se plyn obchoduje (USD, EUR), nárùst ceny elektrické energie a vody. Pøitom v poloce
nákupní ceny plynu jsme stále 10 % pod úrovní dnes bìných dodavatelù na
trhu. A aby toho nebylo málo, pøidala se k tìmto negativním faktorùm státem
zvýšená sazba DPH z 10 % na 14 %. Bohuel její pøípadné další zvýšení na 20 %
je stále ve høe, dokonce u i v letošním roce.
Toto jsou hlavní dùvody zvýšení kalkulované pøedbìné ceny tepla pro rok
2012. Stále se toti dríme závazku dret stálé náklady v Hanušovicích ve stejné
výši, by i tyto stále rostou. Vdy se jenom podívejte na pohonné hmoty, opravy
atd.
Na druhou stranu je tøeba zmínit skuteènost poklesu prodeje tepelné energie,
zpùsobeného logickými opatøeními na stranì odbìratelù v podobì zateplování
objektù a instalováním moderní regulaèní techniky, tak i vývojem klimatu v posledních obdobích. Z tohoto vyplývá, e by jednotková cena stoupla, korunové
náklady domácnosti na topení se o tento nárùst plnì nezvednou. Ji dnes je zøejmé, e odbìratelé platící v roce 2011 pøedepsané zálohy budou mít ve vìtšinì
pøeplatky.
-st

INFORMACE OBÈANÙM

Mìstský úøad Hanušovice, odbor sociální, jako místnì pøíslušný orgán pomoci v hmotné nouzi, v mìsíci prosinci 2011 naposledy vyplatil dávky obèanùm
ze systému pomoci v hmotné nouzi.
S úèinností od 1. 1. 2012 pøešla veškerá agenda nepojistných dávkových systémù, vèetnì výplat dávek pomoci v hmotné nouzi, na jednotné výplatní místo,
èím je Úøad práce ÈR.
Novì se orgánem pomoci v hmotné nouzi stává, pro dosavadní klienty odboru sociálního MÚ Hanušovice, Krajská poboèka v Olomouci, kontaktní pracovištì Hanušovice, Hynèická 1.
Rada mìsta Hanušovice, na návrh tajemnice MìÚ, schválila organizaèní
zmìnu v rámci vnitøního uspoøádání MìÚ Hanušovice, kdy s úèinností od 1. 2.
2012 ruší odbor sociální.
Z pùvodního odboru sociálního zùstaly 2 pracovnice, které budou pùsobit
v roli sociálních pracovníkù a zajišovat èinnosti, které jim vyplývají ze zákona
o pomoci v hmotné nouzi, ze zákona o sociálních slubách, ze zákona o sociálnì-právní ochranì dìtí aj.
Dále budou zajišovat pøestupkovou agendu. Jimi vykonávané agendy budou zaèlenìny pod novì vzniklý odbor tajemníka. Jedná se o další organizaèní
zmìnu, kterou Rada mìsta Hanušovice s úèinností od 1. 2. 2012 schválila vznik
odboru tajemníka.
Do odboru tajemníka budou zaèlenìny agendy, které nejsou organizaènì zaèlenìny do ádného odboru nebo oddìlení. Jedná se o agendu matrika, evidence
obyvatel, podatelna, sociální práce, pøestupková agenda, ivotní prostøedí a doprava, poární ochrana a krizové øízení.
Milena Sedlmayerová , tajemnice MÚ Hanušovice
Starosta mìsta Šumperku zve obèany a návštìvníky mìsta na besedu
sobota 11. února, 8.30 – 10.00, obèanské rádio CB a PMR, kanál è. 3

Téma besedy: Veøejný ivot
Besedy je moné se v Šumperku také zúèastnit pomocí rádia ve vozidle
civilní ochrany pøed budovou Spoøitelny.
Informace k civilní ochranì v Šumperku také ve vývìskách ul. Unièovská u
prodejny Hruška, u hlavní pošty výloha èistírny, ul. Bludovská pod bøízami,
nám. Republiky u prodejny Hruška, ulice Husitská.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2012
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Jíme zdravì?
V posledních létech pøibývá ve svìtì
lidí s nadváhou. Statistiky se pøedhání
s fakty, e hlavnì ve Spojených státech a
dokonce i v Evropì trpí nadváhou více
ne polovina obyvatel. Alarmující je té
zjištìní, e se to týká i nejmladší populace. Odborníci tvrdí, e na vinì je sloení
naší stravy. Pøevládá pojídání hamburgerù, potravin pøipravených na pøepáleném oleji (hranolky, chipsy) a pití
pøeslazených nápojù (Cola, Kofola) a
naopak chybí hlavnì konzumace mléèných výrobkù, zeleniny a ovoce. Proto si
povíme o jedné potravinì, která by v našem jídelníèku nemìla chybìt.
V 16. století francouzský král František I. èasto trpìl zaívacími potíemi.
Dvorní lékaøi si nevìdìli rady, a tak povolali idovského lékaøe z Konstantinopole (Istanbulu). Ten panovníka za
krátkou dobu uzdravil údajnì zázraèným
lékem. Pøedepsal mu obyèejný jogurt
z ovèího mléka. Recept si ale odvezl zpìt
do Turecka a tak Evropa na jogurt
nadlouho zapomnìla. O znovuzrození
mléèného zázraku se postaral ruský biolog Ilja Iljiè Menèikov. Vìdci vrtala
v hlavì legendární dlouhovìkost balkánských a kavkazských pastevcù, kterou
pøipisoval tomu, e èasto jedí kysané
mléèné výrobky. V nich vìdec objevil
bakterie, které mají dobrý vliv na lidský
organizmus, protoe bojují proti choroboplodným zárodkùm ve støevech. Za
svùj výzkum v této oblasti dostal Menèikov v roce 1908 Nobelovu cenu. Díky dùkazùm, e je jogurt vlastnì lék a e má
blahodárné úèinky se stále èastìji objevoval v jídelníèku na celém svìtì. Napøíklad u nás vyrobili první ovocný
jogurt v Radlické mlékárnì v Praze.
V roce 1933 navíc vìdci v místní laboratoøi zjistili, e pár lièek jahodové marmelády zabrání vzniku plísní na povrchu
jogurtu.
I v kuchyni má jogurt všestranné
pouití. Bílý jogurt je základem studených omáèek nebo rùzných marinád.
Pøidává se do salátù, polévek i bramborových pyré. Je ideální dietní náhrakou
majonézy. Výbornì se snoubí i s medem a
ovocem. Tureètí kuchaøi ho dokonce
strávníkùm pøidávají na talíø k masu pro
snazší trávení.
Na závìr si ještì povíme, jaké neduhy
nám tato potravina pomáhá léèit. Léèí
prùjem a nadýmání. Jako zdroj vápníku
posiluje kosti a zuby. Zabraòuje nemocem srdce a cév. Je prevencí proti rakovinì a zmenšuje pøíznaky nìkterých
alergií. V lidovém léèitelství se studený
jogurt pouívá na zchlazení popálenin.
-hp
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Pozvánka na divadelní pøehlídku ŠOKÁÈEK 2012
Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, o. s. si Vám dovoluje pozvat na ji tradièní divadelní pøehlídku Šokáèek 2012, která se uskuteèní v Kulturním domì ve Starém Mìstì ve dnech 17.–19. 2. 2012. Vzhledem k nepøíliš radostným vyhlídkám,
které nám kadodennì servírují sdìlovací prostøedky, jsem se rozhodl, e naše vìrné, ale i nové diváky ušetøím pro tentokrát váných, ale i smutných témat. Take zcela výjimeènì neuvidí ádné drama, tragédii ani jiný podobný ánr. Tentokrát
budou diváci zahrnuti pouze veselými pøíbìhy.
Vlastní program po slavnostním úvodu zahájí pøehlídku v pátek 17. 2. 2012 v 19:05 hod. výborný a osvìdèený divadelní
soubor Amadis z Brna nejprve s komedií Úasná svatba od Robina Hawdona a po krátké tøiètvrtì hodinové pøestávce pøedvede od 21:45 hod. Pìt úsmìvných aktovek o manelství pod názvem Smíšené dvouhry. Mnozí jistì vzpomenou na jejich
minulá úspìšná pøedstavení Klíèe na nedìli od Antonína Procházky a nebo Blbce k veèeøi od Francise Vebera. Vloni u nás
nehostoval z dùvodù nutných obèasných obmìn hrajících souborù, tak aby pøehlídka stále nabízela nìco nového. Není tøeba ani pøipomínat, e tento soubor si vítìzného „Šokáèka“ ji odvezl. Rekapitulace dalších úspìchù souboru by zabrala
hodnì místa, a tak jenom jeden z posledních „vavøínù“. Inscenaci Smíšené dvouhry si zahrají i na letošním vrcholném podniku poøádaném pro nejlepší ochotnické soubory - Jiráskùv Hronov 2012. Myslím si, e lépe strávený páteèní veèer si pøíznivci dobrého divadla snad ani nemùou pøát.
V sobotu 18. 2. 2012 zaèneme ji tradiènì v 10:00 hod. dvojicí ánrovì velmi rozdílných pohádek. První pøijde na øadu
„dorost Šoku“ dìtský divadelní soubor Slùòata ze Starého Mìsta s autorskou pohádkou Jiøího Ondroucha, Kohoutek a slepièka a po krátké pauze nutné pro výmìnu kulis se nám pøedstaví divadelní soubor KOJOT IKTÓMI HEVP s dalším autorským dílem tentokrát indiánskou pohádku AŠUKY TAKY od Michala Valèíka a Ondøeje Haluzy. Na obì vystoupení
vzhledem k jejich délce platí jedna vstupenka.
Odpolední program bude zahájen v 15:00 hod. muzikálem Elekrická puma od Jiøího Suchého a Ferdinanda Havlíka
v podání souboru SemTamFór Slavièín. Pøedstavení si pohrává s divadelními i literárními klišé a snoubí v sobì jak precizní
Suchého slovní humor, tak situaèní komiku, prvky kabaretiérské i skvìlé písnì, bez nich si „semaforské“ hry nelze pøedstavit. Sobotní veèer patøí, jak je ji dobrou tradicí, loòskému vítìzi. Mnozí vzpomenou na úasnì akèní komedii Divadelního spolku Kromìøí Habaïùra, která se stala ozdobou Šokáèka 2011. Letos nám „ze stejného soudku“ pøedvedou
obdobnì povedenou komedii Bájeèná Anna, pøedstavení zaèíná v 19:00 hod.
Nedìlní dopoledne od 10:00 hod. je vyhrazeno další pohádce, hostující soubor z Kromìøíe, po jistì velmi bájeèné noci
strávené v našem mìstì, bude, doufám, plný sil nám pøedvést pohádkovou komedii s veselými písnièkami Èáry báby Cotkytle. Známé pohádkové postavy zaívají zcela neèekané situace a setkání. Zajímá vás, co všechno vyèaruje popletená
bába Cotkytle, zda se Honzovi podaøí získat zuby dìda Vševìda a jestli se provdají všechny vdavekchtivé sleèny? Pøijïte,
a uvidíte, pøedstavení je urèené pro malého i velkého diváka. Odpoledne se rozlouèíme opravdovou klasikou, od 14:00
hod. zaèíná poslední pøedstavení naší pøehlídky. Pøijede zatím u nás neznámý soubor Q 10 z Hradce Králové s komedií od
renesanèního dramatika Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic. Dìjová zápletka se odehrává v 16. stol. v sicilské
Messinì. Zamilovanému páru jsou do cesty k jejich štìstí nastraena rozlièná protivenství. Zda se je podaøí pøekonat, na
vlastní oèi uvidí, kdo se pøijde podívat.
Vstupné na jednotlivá pøedstavení, a je jich celkem 7 (sobota dopoledne je pohádkové dvojpøedstavení) stojí 30 Kè,
vstupenky budou k dispozici pøed kadým pøedstavením u vstupného v Kulturním domì. Vstupenku na celou pøehlídku
v cenì 100 Kè si bude moné zakoupit od 1. února v Turistickém informaèním centru ve Starém Mìstì (v budovì radnice) a
opravdu se letos vyplatí. Po zahájení pøehlídky bude mono tyto vstupenky zakoupit u vstupného v Kulturním domì. Bohaté obèerstvení bude zajištìno pøímo na místì pøehlídky. Na závìr nezbývá ne si pøát, a všechny soubory opravdu pøijedou, pøijdou diváci, pro které to poøádáme, a celá akce se opravdu podaøí, alespoò tak jako loni.
Za DS ŠOK, Ruda Šmùla
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Turistické informaèní centrum Hanušovice
Rezervaèní a prodejní systém spoleènosti Zábøeská kulturní, s. r. o., která zajišuje kulturnì-spoleèenské vyití v Zábøehu na
Moravì, zahájil novì v loòském roce v Turistickém a informaèním centru v Hanušovicích (TIC). To provozuje MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
„Návštìvníci TIC si mohou našim prostøednictvím nejen vstupenky zarezervovat, ale mohou je rovnou zakoupit. Tento systém
spolupráce bìnì funguje ve všech okolních informaèních centrech,“ upozornila na novinku vedoucí TIC Hanušovice Andrea
Merèáková. Infocentrum rozšíøilo své sluby také o prodej výrobkù, které nesou znaèku Jeseníky originální produkt. Jedná se výrobky, které si svou výjimeèností zaslouí pozornost, nejen turistù, ale i místních obyvatel. „Jsou to výrobky pøedevším ruèní výroby a pochází z oblasti Jeseníkù. Není sice v našich silách prodávat všechny, ale mùete zde zakoupit lázeòské oplatky, keramické
hrnky se znakem mìsta Hanušovice, batikované výrobky a plátované svíce,“ podotkla Merèáková.
TIC poskytuje øadu dalších slueb pro obyvatele mìsta jako veøejný internet, kopírování, odesílání mailu, scanování, laminování, kroukové vazby, prodej baterií, CD, DVD a podobnì. Také turisté zde naleznou øadu zajímavostí. „V loòském roce jsme si nechali zhotovit magnetky zobrazující naše mìsto, štítky na turistickou hùl a také turistické vizitky. Jde sice jen o drobnosti, ale pro
turisty sbìratele pøedstavují hotové poklady,“ uvedla vedoucí infocentra. Díky finanèním prostøedkùm Olomouckého kraje se podaøilo loni vytvoøit nové a pøehlednìjší webové stránky TIC. Více na www.ichanusovice.cz
Nejvìtší pøíliv turistù registruje infocentrum pøedevším v období letních prázdnin, co dokazují hlavnì statistické ukazatele.
„Snaíme se o co nejvìtší propagaci naší oblasti, která se mùe pochlubit øadou zajímavých míst. V loòském roce se dokonce naše
TIC nevìdomky zúèastnilo ankety, kterou kadoroènì uskuteèòuje deník MF Dnes (více na www.idnes.cz) . Vytipuje si IC v Olomouckém kraji a pomocí telefonických dotazù, jako jsou tipy na výlety, gastronomie, zajímavosti, atd., testuje jednotlivé pracovníky infocenter. Testuje hlavnì jejich reakci a ochotu poradit. Mùeme se pyšnit skvìlým výsledkem, získali jsme plný poèet bodù,“
ilustruje úspìšnost inforcentra Andrea Merèáková.
Aktivity TIC zahrnují také podporu studentù SOŠ Šumperk, kteøí studují obor cestovní ruch a míøí do Hanušovic na praxi. „Naše
pùsobnost je díky MAS HP o nìco vìtší ne v jiných TIC a studenti mají monost nejen se úèastnit, ale také se podílet na pøípravách
akcí typu: Den Horního Pomoraví, Adventní trhy, Farmáøské trhy.
Kadoroènì se také úèastníme øady výstav, jednou s posledních je výstava cestovního ruchu Regiontour v Brnì ve dnech 12.–15. 1. 2012,“
uzavøela Merèáková.
-ic
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