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

Dìtské høištì v Hanušovicích
Mìsto Hanušovice se uchází v rámci grantového øízení Nadace ÈEZ Oranové høištì o získání finanèní podpory pro vybudování dìtského a
sportovního høištì pro dìti a mláde v Hanušovicích.
Nadace se dlouhodobì vìnuje podpoøe sportovních a volnoèasových aktivit dìtí a mládee. Za základní v této oblasti povauje vytvoøit vhodné
prostøedí pro hru a sport. V posledních letech velmi pokroèil technický vývoj vhodných povrchù, materiálù a herních prvkù. Zároveò stoupají nároky
na bezpeènostní a hygienické normy dìtských i sportovních høiš. Mìsto se
na tomto poli dlouhodobì potýká s nedostatkem finanèních prostøedkù, a
proto bylo radou mìsta schváleno podání ádosti o grant v rámci tohoto
programu.
Potøeba výstavby høištì vznikla na základì zhodnocení souèasné nabídky sportovního vyití ve mìstì Hanušovice a jeho pøilehlém okolí, která se
v mnoha smìrech jeví jako nedostateèná. Mezi hlavní nedostatky patøí nabídka volnoèasových a sportovních aktivit, jak pro místní obyvatelstvo, a
to zejména pro malé dìti a áky ZŠ, tak pro návštìvníky tohoto regionu.
(pokraèování na 12. stranì)

Snìhová fréza Správy tratí SDC Olomouc
osvobozuje koleje od náhlého pøívalu na trati
Hanušovice-Staré Mìsto pod Snìníkem.
Vyfotografováno u rekreaèního tábora
Úsvit Chrastice. Foto: -fie

SPORTOVNÍ STØELCI AVZO HANUŠOVICE
oznamují, e v termínu 24. a 25. bøezna 2012 budou ji poosmé poøádat
Mistrovství Èeské republiky ve støelbì ze vzduchových zbraní ve všech vìkových kategoriích z povìøení Republikového kolegia AVZO ÈR. Soutì
probìhne tradiènì s tímto programem: sobota dopoledne ákynì a áci, sobota odpoledne dorostenky a dorostenci, nedìle juniorky a junioøi, eny a
mui.
Místemkonáníje tìlocvièna ZákladníškolyHanušovice a divácimajímonost
pøijít podpoøit domácí závodníky. Monost obèerstvení je zajištìna.
Pokud se najdou firmy nebo soukromí podnikatelé schopni na tuto vrcholnou sportovní akci poskytnout sponzorský dar, garantujeme jim reklamu firmy pøímo v prostoru soutìe. Kontaktujte prosím na mobile
605 405 669 – Petr Fiedler – trenér mládee.
Zveme a pøedem dìkujeme. Za støelce AVZO Hanušovice, Petr Fiedler

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

BØEZEN – „MÌSÍC ÈTENÁØÙ”
V mìsíci bøeznu zveme dìti i dospìlé na návštìvu knihovny.
Nový ètenáø získá registraci na 1 rok zdarma!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
31. jednání - 30. 1. 2012
- schválila program zasedání RM dne 30. 1. 2012
- zamítla ádost o pronájem pozemku pè. 870/3 v kú.
Hanušovice
- schválila odprodej pozemkù spoluvlastníkùm bytového
domu v Hanušovicích
- zamítla poadavek obèanù na umístìní retardérù na ul.
Pøíèná, Hanušovice
- schválila doporuèení Policie ÈR, DI Šumperk
k dopravnímu znaèení „Zóny s dopravním omezením“
v celém úseku Pøíèné ul. s vymezením symbolù dopravních
znaèek upravující provoz v této zónì – zákaz vjezdu
vyznaèených vozidel „B12“ mimo zásobování a ponechat
pùvodní poadavek pro dopravní znaèení v ul. Krátká – zákaz
vjezdu vyznaèených vozidel; pùvodní poadavek mìsta
Hanušovice na dopravní znaèení na ul. Krátká a parkovištì
pøed domem slueb nebylo Policií ÈR – DI schváleno
- schválila ukonèení nájemních smluv dohodou o pronájmu
pozemkù pè. 1600; 1599/1 a 822/11 v kú. Hanušovice od 1. 1.
2012
- schválila ukonèení smlouvy o pronájmu pozemkù pè.
2059/5 a 2060 v kú. Hanušovice dohodou od 1. 1. 2012
dohodou
- schválila ukonèení smlouvy o pronájmu pozemku pè.
159/2 v kú. Hanušovice dohodou od 1. 1. 2012
- rozhodla ve vìci ádosti o prodej pozemku pè. 670 v kú.
Hanušovice, aby adatel svolal jednání s majiteli sousedících
pozemkù za úèelem vyøešení pøístupù k pozemkùm
- rozhodla neschválit prodej pozemku pè. 31/10 v kú.
Potùèník
- rozhodla ve vìci uívání pøísálí DK Hanušovice pro
schùzovou a pøednáškovou èinnost ZV ÈSV, v. o. Hanušovice
- schválila bezplatné uívání pøísálí DK Hanušovice pro
èinnost Klubu dùchodcù Hanušovice
- schválila ádost o bezplatný pronájem DK na akci
dne 9. 3. 2012
- schválila smlouvy a jejich dodatky pro rok 2012 o
poskytování knihovnických, informaèních a metodických
slueb v mìstské knihovnì Staré Mìsto, obecních knihovnách
Malá Morava, Podlesí a místních knihovnách Branná,
Kopøivná, Jindøichov a Pusté ibøidovice
- schválila Smlouvu o dodávce vody a odvádìní odpadních è.
6915 uzavøenou mezi mìstem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33
Hanušovice a Šumperskou provozní vodohospodáøskou
spoleèností, a. s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Šumperk
- zrušila vnitøní interní pøedpis mìsta Hanušovice è. 1/2008
- schválila Organizaèní øád Mìstského úøadu Hanušovice
s úèinností od 1. 2. 2012 s jejími tøemi pøílohami
- zrušila pøedchozí Organizaèní øád, který byl platný od 1. 1.
2009
- zrušila od 1. 2. 2012 pracovní pozici
- zrušila pøílohu è. 1 vnitøní smìrnice è. 6/201 –
Odepisování dlouhodobého majetku od 1. 2. 2012 a schválila
doplnìní konkrétního textu
- schválila ádost o nadaèní pøíspìvek „Oranové høištì –
typ projektu nadace ÈEZ“ (projekt na podporu výstavby
dìtských a sportovních zaøízení); v pøípadì poskytnutí dotace
se mìsto Hanušovice bude podílet na financování dìtského
høištì 10 %
- schválila ádost MŠ a ZŠ Hanušovice o vyuití DK
Hanušovice pro poøádané akce v roce 2012 pro áky ZŠ a MŠ
Hanušovice
- schválila odpisový plán na rok 2012 pøedloený ZŠ a MŠ
Hanušovice
- schválila zapojení mìsta Hanušovice k projektu „Chraòte
vèas“ v pøípadì podmínky, e se mìsto Hanušovice nebude
muset na akci finanènì podílet
- rozhodla zájemci o pøípadný prodej èi pronájem bytu
napsat písemné sdìlení
- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek ZO AVZO
Hanušovice
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- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek SK silový trojboj
Holba Hanušovice
- rozhodla navrhnout cenu za pozemek bývalého „DEPA“
Hanušovice o rozloze asi 9000 m2 s odùvodnìním vyuití
pozemku
- schválila uzavøení nájemní smlouvy na pronájem pozemkù
- schválila uzavøení nájemní smlouvy na pronájem pozemkù
mezi mìstem Hanušovice a firmou MARWIN, v. o. s. Hynèice
n/Mor.
- vzala na vìdomí návrh pøijatých opatøení ze strany PÈR ÚO
Šumperk
- vzala na vìdomí oznámení o zmìnách finanèního krytí
dotace na zkvalitnìní systému separace odpadù
- vzala na vìdomí finanèní vztah státního rozpoètu k rozpoètu
mìsta Hanušovice za r. 2012
- vzala na vìdomí informaci MV ÈR – úèelová dotace
z rozpoètu MV ÈR HZS ÈR do rozpoètu kraje na výdaje
jednotek dobrovolných hasièù obcí
- vzala na vìdomí informaci o prùmìrné návštìvì kina Mír
Hanušovice v r. 2011
- vzala na vìdomí informaci k zimní údrbì
- vzala na vìdomí informaci o pøidìlení bytu v DPS
Hanušovice

32. jednání - 13. 2. 2012
- schválila program zasedání RM dne 13. 2. 2012
- rozhodla nevzdat se pøedkupního práva na odkoupení domu
èp. 128, Hanušovice
- schválila nabídku k odkoupení pozemkù od sportovního klubu - pè. 1625/1; 1625/2
- zamítla ádost o odkoupení pozemku pè. 62/2
- schválila zahájit jednání ve vìci smìny pozemku z dùvodu
vybudované pozemní komunikace è. 23b na pozemku pè. 615/1
v kú.Hanušovice
- rozhodla o roèním nájemném za pronájem pozemkù pè.
1645/1 a 524/3 v kú. Hanušovice
- rozhodla zahájit jednání o zmìnì výše finanèní úhrady za zøízení
vìcného bøemene - pozemek pè. 545 PK v kú. Hynèice n/Mor.
- schválila vyhlášení poptávkového øízení na zpracování aktualizace územního plánu mìsta Hanušovice s oslovením firem
uvedených v návrhu
- schválila spolufinancovat veøejnou linkovou autobusovou
dopravu pro rok 2012
- schválila ádost o poskytnutí grantu z programu Nadace
OKD „Sídlištì ije“
- rozhodla o pøidìlení bytu na èp.108, ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila zmìnu domovního øádu DPS Hanušovice a zmìnu
zásad pro pøidìlování nájemní smlouvy
- projednala zprávu o provedené kontrole bezpeènosti práce a
ochrany zdraví pøi práci a poární ochrany KD Hanušovice a
uloila odstranit závady
- schválila zmìnu v pøíloze è. 1 Vnitøní smìrnice è. 2/2011 o
kontrolním systému mìsta Hanušovice
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì na pozemku
pè. 1948/1 v kú. Hanušovice
- rozhodla o poskytnutí finanèních pøíspìvkù z rozpoètu mìsta
Hanušovice r. 2012
- rozhodla o neposkytnutí finanèních pøíspìvkù z rozpoètu
mìsta Hanušovice
- schválila návrh kulturních akcí plánovaných na rok 2012
- vzala na vìdomí rozbor èinnosti Mìstské knihovny Hanušovice za rok 2011
- vzala na vìdomí informace starostky
-mú

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2012

Informace ZŠ a MŠ Hanušovice

Lyaøské výcvikové kurzy
ákù ZŠ a MŠ Hanušovice
áci sedmých roèníkù se ve dnech 16.–20. ledna 2012 zúèastnili povinného lyaøského výcviku v lyaøském støedisku
X-Park Františkov u Branné.
Výše uvedený lyaøský areál splòuje veškeré moderní
poadavky pro výuku lyování, a to jak po stránce sociálního
zázemí (WC, bufet, vyhøívaná místnost na pøezutí a pøevleèení),
tak i po stránce obtínosti svahu a kapacity vleku. Lyaøský kurz
je organizován tak, e kadé ráno se zaèátkem vyuèování
odjídí áci od školy a kolem 13. hod. se vrací zpìt do Hanušovic. áci tak stíhají stravování ve školní jídelnì a dojídìjící
áci mimo Hanušovice také své dopravní spoje. Tento zpùsob
organizace lyaøského kurzu je v dnešní dobì pøedevším finanènì dostupný pro témìø všechny zákonné zástupce jednotlivých ákù.
Naše škola nabízí výuku lyování na lyích a na snowboardu.
Výuku lyování a snowboardingu zajištují kvalifikovaní instruktoøi a cvièitelé s platnou licencí (p. uè. Rajnoha, p. uè. Zerzáò, p. uè. Jorda, pí. uè. Jánová a pí. uè. Janoèková). Pøed
zahájením lyaøského kurzu jsou áci vdy proškolení o bezpeènosti a chování na lyaøském výcvikovém kurzu a jsou seznámeni s pravidly FIS (mezinárodní lyaøská federace) pro
chování lyaøù a snowboardistù na lyaøských sjezdových tratích.
Jednotliví áci byli na zaèátku kurzu rozdìleni do tìchto výkonnostních drustev:
- Lyaøi „zaèáteèníci – mírnì pokroèilí“
- Lyaøi „pokroèilí“
- Snowboard – „zaèáteèníci“
- Snowboard – „pokroèilí“
Zaèáteèníci lyaøi projdou ve výuce pøes všeobecnou a specializovanou lyaøskou prùpravu, jízdy na vleku a k obloukùm
pøívratným a paralelním (snoným). Pokroèilí lyaøi se po pøívratných a snoných obloucích vyuèují díky moderním carwingovým lyím základy carwingového lyování (tzv. øezaných
obloukù). V rámci rozšiøujícího programu si áci mohou vyzkoušet i jízdu v nerovném terénu, jízdu v hlubokém snìhu aj..
Zaèáteèníci snowboardisti projdou ve výuce od manipulace
a zapínání snowboardù, pøes padání a základní rovnováné cviky, jízdy na vleku a po výuku sesouvání, jízdy za pøední nohou
a nácvik základního oblouku.
Pokroèilý snowboardisti procvièují ve výuce oblouk smýkaný, snaí se nauèit øezaný oblouk a celkovì zdokonalují jízdu.
Všichni lyaøi a snowboardisti jsou v rámci výuky nafilmováni na školní kameru a po skonèení lyaøského kurzu provádí
vyuèující Tv metodické rozbory jednotlivých videí na interaktivní tabuli.

Poslední den výcviku organizují instruktoøi ákùm slalomové závody. V závodech není dùleité vyhrát, ale vyzkoušet si
ovládnout lye èi snowboard v co nejvyšší rychlosti v urèité slalomové trati.
Výsledky závodù u sedmých roèníkù:
Kategorie lyaøi „zaèáteèníci“
1. místo – Hošek Tomáš
2. místo – Jacková Marie
Kategorie lyaøi „pokroèilí“
1. místo – Šimek Jan
2. místo – Bugnová Natálie
3. místo – Jarošová Lenka
Kategorie „snowboarïáci“
1. místo – Válek Adam
2. místo – Ceh Pavel
3. místo – Geistová Lenka
Ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2012 vyzkoušeli svah na Františkovì
také áci 3. – 6. roèníku. áci tìchto roèníkù nemají lyaøský
výcvik povinný, ale vzhledem k tomu, e se mohou áci z výše
uvedených roèníkù ji v mladším vìku seznámit s lyováním,
anebo se dokonce nauèit základy lyování, tak se tohoto tøídenního pobytu v pøírodì s výukou lyování kadoroènì zúèastòuje velká èást našich ákù.
V letošním školním roce se výše uvedeného pobytu v pøírodì
s výukou lyování zúèastnilo témìø 70 ákù.
Ve dnech 14.–16. února 2012 zakonèili lyaøské kurzy
áci 8.–9. roèníku. Lyaøský výcvik v tìchto roènících je
organizován v rámci zkvalitnìní výuky lyování a snowboardingu a je zamìøen na pokroèilou výuku lyování a
snowboardingu. V letošním školním roce se zúèastnilo 45
ákù.
Naše škola a jednotliví instruktoøi se tìmito pobyty v pøírodì
s výukou lyování snaí o podporu efektivního vyuití volného
èasu ákù naší školy.
Organizace tøídenních pobytù v pøírodì s výukou lyování a
snowboardingu je organizována stejnì jako u povinného lyaøského kurzu ákù sedmých tøíd.
Podìkování patøí všem instruktorùm za pøíkladnou práci, vedení školy, dále také zamìstnancùm X-Parku Františkov za
ochotu a dobrou spolupráci a také firmì Vobus za dopravu.
Za kabinet Tv, uèitelé Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová
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Kokosy na snìhu
Domèa s Klárou
Holky a uèitel 7. A

Snowborïáci - pokroèilí

Snowborïáci zaèáteèníci

Lyaøi zaèáteèníci ã

á

Foto: Tomáš Rajnoha
Úèastníci lyaøského
výcviku - 7. roèník
á
Tom s Ondrou na vleku
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Odpoledne s poezií
„Svìt mì u dávno nauèil,
e hudba a poezie jsou to nejkrásnìjší,
co nám ivot mùe dát.
Ovšem kromì lásky.“
Jaroslav Seifert
Ve ètvrtek 16. února 2012 ve 14 hodin se uskuteènilo školní
kolo v recitaci urèené pro áky I. a II. stupnì za úèasti 33
soutìících recitátorù (I. stupeò - 17 ákù, II. stupeò 16 ákù), rodièù, povzbuzujících spoluákù a odborné poroty
ve sloení paní uèitelky A. Janoèkové, J. Pitákové, A.
Podgrabinské, A. Suchánkové a pøedsedkynì V. ídkové.
Recitaci doprovázela pøíjemná atmosféra a soutìivost. Podle
rozesmátých tváøí rodièù a ostatních pøítomných lze soudit, e
se jim odpoledne s poezií líbilo a v mnohém je obohatilo o
kulturní záitek z této uskuteènìné akce.
Ajaké byly výsledky?
0. kategorie - áci I. tøíd
I. místo Dominik Horváth , II. místo Adéla Kremlièková
III. místo Šebíková Zuzana
I. kategorie - áci II. a III. tøíd
I. místo Kateøina Fedáková , II. A
II. místo Alena Kreifová , II. B
III. místo Erika Aèová , III. B
II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
I. místo Denisa Zahradníèková, V. A
II. místo Gabriela Vránová, IV. A
III. místo Klára Sedlaèíková, IV. A
III. kategorie - áci VI. a VII. tøíd
I. místo Nikola Kreifová , VI. A
II. místo Petra Navrátilová, VII. A
III. místo
Petr Zatloukal, VII. A
IV. kategorie
áci VIII. a IX. tøíd
I. místo
Veronika Zatloukalová, XI. A
II. místo
Romana Winterová, VIII. A
III. místo
Lucie Komendová, IX. B
Pøíjemné odpoledne s poezií se vydaøilo a umonilo
nám zaposlouchat se do
veršù èeských básníkù
a pøipomenout si, jak krásný a vznešený je náš jazyk.

Vlaïka ídková,
pøedsedkynì poroty
školního kola v recitaci
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Dvì medaile z krajského
pøeboru doma
Sobota 28. ledna opìt pøivedla do Hanušovic sportovní støelce z celé severní Moravy, protoe v tìlocviènì základní školy
probìhl Otevøený pøebor Olomouckého kraje ve støelbì ze
vzduchových zbraní. Poøadatel soutìe – Krajské sdruení Èeského støeleckého svazu tuto soutì tradiènì organizuje jako otevøenou, a tak se u nás sešlo 42 sportovních støelcù nejenom ze
Sportovnì støeleckých klubù ÈSS, ale také z organizací AVZO,
HSTS a DDM a kromì Olomouckého kraje zde mìli zastoupení
i závodníci z kraje Moravskoslezského. Domácí poøadatelé tuto
soutì organizovali sice ji poètvrté, ale tentokrát ponìkud ve
smutnìjším tónu, kdy pøi zahájení soutìe všichni úèastníci
minutou ticha uctili památku nedávno tragicky zesnulého bývalého pøedsedy Krajského sdruení ÈSS pana M. Johna.
Jak ji bylo øeèeno, krajského pøeboru se zúèastnilo 42 sportovních støelcù ze ètrnácti støeleckých klubù, kteøí bojovali o devìt zlatých medailí, a tím také o devìt titulù Pøeborník
Olomouckého kraje. K obrovské radosti domácího týmu se hanušovickým støelcùm podaøilo vybojovat dvì medaile, a to zlatou a bronzovou. Je to pro nás moc pìkný úvod sportovní
sezony a všem našim støelcùm i tìm mimo bednu blahopøejeme
a dìkujeme za dosaený výsledek. Poøadatelé rovnì dìkují starostce paní Vokurkové za hezká úvodní slova pøi slavnostním
zahájení.
A teï ji pøehled pøeborníkù kraje pro rok 2012.
VzPu 30 mladší áci:
1. Kateøina Štefánková, AVZO Orlová – Lazy
3. Lucie Brostíková, AVZO Hanušovice
4. Matìj Vyroubal, AVZO Hanušovice
VzPu 30 starší áci:
1. Martin Zemánek, SSK Vítkovice
7. Lucie Kotrašová, AVZO Hanušovice
VzPu 40 dorost: 1. Klára Zelená, SSK Prostìjov
VzPi 40 dorost: 1. Nikola Nezhybová, SSK Pøerov mìsto

Zleva nejlepší dorostenka Klára Zelená z Prostìjova
a domácí junior Tomáš Bank
VzPu 40 juniorky a eny:
1. Lenka Navrátilová, AVZO Hanušovice
VzPi 40 juniorky a eny:
1. Iveta Malá, SSK Elán Olomouc
VzPu 60 junioøi a mui:
1. Tomáš Bartonìk, SSK Unièov
5. Tomáš Bank, AVZO Hanušovice
6. Michal Vosáhlo, AVZO Hanušovice
VzPi 60 junioøi a mui
1. Pavel Berka, SSK Unièov
VzPi 60 SH 1: 1. Roman Gronský, SSK Elán Olomouc

NABÍZÍM
vedení úèetnictví, daò. evidence (DE), DPH a zpracování všech výkazù pro:
l. spoleèenství vlastníkù jednotek (SVJ) mìsíènì za zvýhodnìnou cenu 130 Kè/bytová jednotka.
2. pro fyzické osoby-podnikatele a právnické osoby.
Pokud máte zájem, kontaktujte mne na telefonním èísle: 777 693 345 (Ing. Jana Marešová).
Tìším se na naši budoucí spolupráci.

PRONAJMU byt 1 + 1 v centru
Hanušovic.
Cena 3.000,- Kè + inkaso.
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
Provedu veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE,
cena dohodou, i rekonstrukce komínù.
Tel.: 732 487 291

Email: Mirek.Han@seznam.cz
Hledám douèování AJ pro syna, studenta SŠ.
Nabídky volejte na 775 467 974.

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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podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea

V mìsíci bøeznu 2012
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:
paní Ludmila Novotná, Marie
Dolealová, Drahomíra
Ambrozová, Kvìtoslava
Vémolová, Marie Kuèerová,
Marie Koelová, Eliška
Hrochová, Zdena Weiserová,
Vìra Vosáhlová a Alena
Burianová;
pánové František ïárský,
Josef Mináø, Josef Havelka,
Milan Bervida, Vojtìch Krejèí,
Jiøí Sedlmayer, František
Juøena, Jan Supariè, Lubomír
Hlavsa, František Kubelák,
Milan Barèík a Stanislav Miko.
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

Vzpomínáme

Vzpomínka
Dne 23. 2. 2012 uplynulo 6 let, co nás navdy opustil
milovaný manel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan Karel Jablonèík.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Manelka s rodinou.

Vzpomínka

Tak, jak Ti z oèí záøila dobrota,
tak nám budeš chybìt do konce ivota.
Jen ten, kdo s Tebou il, ví, co ztratil.
Dne 12. 3. 2012 uplynou 3 roky od chvíle, kdy nás
navdy opustil skvìlý èlovìk, náš milovaný tatínek,
tchán, dìdeèek,
pan Zdenek Svoboda.
S láskou a bolestí v srdci vzpomíná manelka
a dìti s rodinami.

Vzpomínka
Roky plynou, ubíhá èas,
jen bolest zùstává a nedá zapomenout.
Dne 6. 2. 2012 jsme si pøipomnìli nedoité
95. narozeniny našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Františka Kadlece.
Dne 26. 3. 2012 vzpomeneme 45. smutné výroèí
úmrtí naší milované maminky, babièky a sestry,
paní Marie Kadlecové.
S látkou a úctou stále vzpomínají dcera Marie
a syn Jan s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 24. 3. 2012 vzpomeneme 1. smutné výroèí
úmrtí syna,
pana Pavla Czastka.
S láskou a úctou stále vzpomíná maminka,
manelka a sourozenci s rodinami.

„Kdo v srdci ije, neumírá...“
Dne 8. bøezna vzpomeneme
15. smutné výroèí, kdy nás
navdy opustila naše maminka,
babièka a prababièka,
paní Marie Kuèerová.
S láskou vzpomínají
dcery a syn s rodinami.
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Vzpomínka
Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 29. 3. 2012 by se doil 72 let
pan Petr Czastek.
Se stálou vzpomínkou, manelka a dìti s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
V hodinách zemìpisu jsme se uèili, e ètvrtým nejmenším

bankovních a obchodních domù, restaurací, kaváren a stánkù

státem v Evropì je Lichtenštejnsko. A právì tam se dnes podí-

se suvenýry. Do hradu, který se vypíná na kopci nad mìstem, se

váme.

však nesmí. Bydlí v nìm kníecí rodina a místní obèané i turisté
smí do pøilehlých zahrad nakouknout pouze jedenkrát v roce –

V celém ministáteèku je jen jedna hlavní ulice, ale nechybí na

15. srpna v den státního svátku.

ní ádný dùleitý bankovní dùm, který ve svìtì nìco znamená.

Ještì pøed nìkolika lety mohla auta ve Vaduzu a do centra

Nemá více ne jedno horské støedisko, pøesto odtud pochází

mìsta, mnoho turistù tak celou zemi projelo za pár minut a ne-

hned nìkolik olympijských vítìzù v alpském lyování. Pøesto e

mìli tak dùvod zdrovat se zastavením. Dnes je zde v celém

je Lichtenštejnsko se svými 160 ètvereèními kilometry ètvrtým

mìstì pìší zóna a hlavnì v sezonì se centrum mìní v multikul-

nejmenším státem, míøí do nìj díky daòovým úlevám celý svìt.

turní scénu. Je tu velké divadlo, koncertní sál, kabaretní scéna,

Takto jednoduše lze tuto malièkou teèku na mapì charakterizo-

hudba vyhrává i na veøejných prostranstvích. Ve mìstì je i nìko-

vat.

lik muzeí. Nejvìtší budova patøí Národnímu muzeu, je tu muze-

Nejkrásnìjší pohled na malé kníectví nabízejí hory soused-

um vìnované modernímu umìní, lyování, nechybí ani Muzeum

ního Švýcarska v místech, odkud pochází hrdinka dìtské kníky

známek. Turisté té mohou navštívit vyhlášené kníecí sklepy.

Heidi, dìvèátko z hor. Pod nohama turistù se v Heidilandu roz-

Budovu s nápisem Hofkellerei obklopují rozsáhlé vinice a parèík,

kládá Rýn a hned za ním jediná zemì, kam se nedá pøijet vla-

kde kvetou pouze èervené a luté rùe symbolizující barvy

kem. Zemì je tak malá, navíc hornatá a plná lesù (tvoøí 42 %

kníecí vlajky - je modro-èervená se zlatou korunou.

území), e by se zde eleznice nevyplatila. Jezdí se sem auty

A na závìr nìco o vzájemných vztazích naší republiky s Lich-

nebo autobusy a po samotném státeèku vás za pár euro povozí

tenštejnskem. Od vzniku Èeskoslovenska v roce 1918 probíhají

vláèek na kolech, podobný tìm, jaké jezdí i u nás. Tøeba po hlav-

prakticky nepøetritì spory o majetek, který byl Lichtenštejnùm

ním mìstì Vaduzu vás vláèek sveze za 35 minut po všech zají-

po vzniku republiky a poté po 2. svìtové válce zabaven ve pro-

mavých místech. Nejdøíve zamíøí k jedné z místních

spìch státu. Diplomatické styky jsou tak neustále na bodu mrazu

pamìtihodností–nejstaršímu domu natøenému na èerveno, kde

a z toho dùvodu se ani nedoporuèuje, abyste se pøi návštìvì

mají stále funkèní historický lis na víno, pak pøejede øeku, mine

chlubili, odkud pocházíte.

-hp

jediný fotbalový stadion a pak projede hlavní ulicí, která je plná

Toulky po okolí
V lednovém èísle jsme si povídali o historii a zajímavostech
obce Oskava a slíbil jsem vám, e se tam opìt vrátíme a seznámím vás s jednou místní raritou.
Øekli jsme si, e obec byla známá tím, e zde Lichtenštejnové provozovali výrobu a zpracování eleza. Nìkdy na konci
18. století však výroba zanikla a na místo ní zde na øíèce Oskavì
zøídili vrchnostenské bìlidlo. Chátrající provoz od vrchnosti
pozdìji koupil šternberský podnikatel, majitel továrny na výrobu lnìného a bavlnìného zboí, Norbert Langer. K rozšíøení
své výroby potøeboval bìlidlo a apretovnu na koneènou úpravu
výrobkù. Oskava byla velmi vhodným místem, a protoe zde
byla øada domácích tkalcù, pøenesl sem i ruèní tkaní, provádìné
zpoèátku podomácku, záhy však ve vlastním továrním objektu,
který novì vybudoval. Po smrti Norberta Langera (1848) pøevzali spoleènost jeho synové Franz, Karel a August. Za nich
byly v letech 1850 a 1862 všechny místní provozovny zásadnì
rozšíøeny a byl zde zøízen velký obytný a obchodní dùm (sklad).
Provozovny byly vybaveny moderním strojovým a technologickým zaøízením. Další modernizace probìhly ve 20. století,
ji za vnukù a pravnukù zakladatele firmy. Herman Langer se
zde trvale usadil i po vzniku Èeskoslovenska a sídlil zde a do
konce 2. svìtové války i jeho syn Erich. Po roce 1945 byl podnik
postupnì zaèlenìn do podniku Moravolen Šumperk.
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A teï k té raritì. Od nepamìti se bìlení tkanin provádìlo „na
drnu“ pomocí sluneèních paprskù, tzn. e se plátno rozprostøelo
na louce a vlhèilo, pøièem pøi odpaøování vznikal pøirozený
chemický proces bìlení. Umìlé chemické bìlení se sice
pouívalo ji od konce 18. století, ale pøírodní proces se
pouíval ještì na poèátku 20. století, v kombinaci s umìlým bìlením „s prospìchem nemalým“, jak nás informuje Ottùv slovník nauèný. Jak je moné spatøit na dobových fotografiích, byly
zde sušárny a velké louky pokryté plátny, obklopené velkými
kádìmi s vodou. Je pochopitelné, e bìlení na drnu vyadovalo
èisté ovzduší, co v Oskavì, leící v hlubokém údolí a obklopené lesy, nebyl do jisté doby problém. Ten nastal patrnì a pøi
zmínìném rozšíøení provozoven (1850-1862). Továrna potøebovala ke svému provozu poøádný komín, a aby nezneèišoval
okolí, byl postaven na kopci nìjakých 200 (!) metrù od fabriky.
Technické provedení spoèívalo v tom, e do strmého svahu byl
z cihel vybudován kouøovod o svìtlosti více ne 100x100 cm,
který se na vrcholu napojuje na komín vysoký nìco pøes 10 metrù s ètvercovým pùdorysem 255x255 cm. V té dobì to bylo unikátní øešení jak ekologicky vyøešit problém s kouøovými
zplodinami z továrny, a pøitom zachovat èisté prostøedí na bìlení plátna. Unikátní komín i s podzemním kouøovodem byl
funkèní ještì na poèátku 70. let minulého století, nyní však
postupnì chátrá.

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hp
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Pivovar Holba navýšil prodeje piva
Konzumenti sázejí na chu a kvalitu piva z hor
Pivovar Holba v loòském roce vystavil 336 tisíc hl piva a navýšil tak celkovou produkci o více ne 11 procent, co pøedstavuje 35 tisíc hl piva. Zvýšené poptávce se tìší nejen Holba Premium a Holba Šerák, ale také speciály.
Nárùst odbytu potvrzuje vzrùstající oblibu ryzího piva z hor, které si stabilnì
drí vìtšinový podíl v domácím regionu a úspìšnì posiluje pozice také
v ostatních èástech republiky.
Holba je èeský pivovar, který patøí k první desítce u nás. Vlajkovou lodí
znaèky je oblíbená jedenáctka Holba Šerák, dnes symbol Jeseníkù. Její kadoroènì rostoucí produkce se loni pøiblíila 220 tisícùm
hl a dá se pøedpokládat, e stejnì úspìšná bude i letos. Nárùst poptávky patøil také leáku Holba Premium. Jeho loòská produkce dosáhla témìø 45 tisíc hl a více ne 10procentní nárùst kopírovaly také speciály. Holba má za sebou úspìšný rok a dosaené výsledky
pøipisuje nejen vysoké kvalitì piva a jeho osobité charakteristice, ale také servisu a slubám, které ovlivòují spokojenost konzumentù „Mùeme zodpovìdnì øíci, e rostoucí oblíbenost našeho piva není dílem reklamy, ale jeho stabilní kvality a chuové jedineènosti. Tu mu pøináší tradièní receptura i dodrování klasických postupù pøi výrobì,“ øíká Vladimír Zíka a dodává: „Jsme rádi, e
naši konzumenti dobré pivo poznají a dokáí ho ocenit.“ Nejvíce se Holba prodává jako èepovaná, to znamená v sudech. Loni to
bylo 175 tisíc hl, pak následují lahve s více ne 150 tisíc hl piva a plechovky, které se kupují spíše pøíleitostnì. Od loòského roku je
Holba Œerák na trhu také v PET lahvích o objemu 1,5 litrù. Zatímco dnešní trend pøeje konzumaci lahvového piva, Holba dokáe
udret štamgasty v restauraci, a to je urèitì pozitivní signál, na který provozovatelé gastro provozoven slyší.
„Restaurace a hospùdky vdy zùstanou místem spoleèných setkání, sociálního kontaktu, který je zvláštì v menších mìstech a obcích nenahraditelný. Dává konzumaci piva jinou dimenzi, kterou budeme i nadále podporovat,“ vyjadøuje Vladimír Zíka.
Loni Holba obohatila sortiment o Šerák Speciál 13,51 polotmavý, který je benì k dispozci ve svìtlé variantì. Speciály jsou vítaným zpestøením nabídky a nejvìtší zájem o nì je v zimì o Vánocích a v období Velikonoc.
V uplynulém roce spoleènost investovala více ne 40 miliónù Kè pøedevším do rekonstrukce sklepa a nových pøetlaèných tankù. Modernizace leáckých sklepù, která významnì navýší kapacitu sklepa, bude ukonèena letos v dubnu. -hm

Autoškola
Pavel Lenhart - Hanušovice
Nabízíme výuku a výcvik potøebné pro získání øidièského
oprávnìní skupiny B (osobní automobil)
Našim ákùm poskytujeme uèebnice a výukový software
Výuka teorie na uèebnì kadé úterý v 16.00 hod.
Adresa: ZŠ Hanušovice (jídelna)
Mobil: 605 934 218, 602 515 666
Email: lenhartp@seznam.cz
HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2012
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Duha, sdruení dìtí a
mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za mìsíc leden 2012
Zaèátkem mìsíce probìhlo slavnostní vyhodnocení èinnosti
klubu za uplynulý mìsíc.
Tradiènì se konal turnaj v piškvorkách. Ze sehraných partií
v systému „kadý s kadým“ nakonec vzešel neèekaný vítìz
turnaje Roman, blahopøejeme.
V sobotu 14. 1. se uskuteènila tradièní akce, stopovaèka. Letos mìla název Méïa Béïa, vycházející z kresleného seriálu.
Méïa Béïa se probudil ze zimního spánku, a protoe mìl hlad,
zamíøil mezi lidi. Turistùm uloupil košík s potravinami a také
jako známý mlsoun navštívil tajnì cukrárnu. Správce národního parku s pomocníky se vydali po jeho stopách, aby alespoò
èást uloupených sladkostí vrátili majiteli zpìt. Stopy vedly
z mìsta do divoèiny a pokraèovaly nároèným terénem. Pronásledovatelé se nenechali zmást falešnými stopami, které méïa
Béïa vytváøel. Došlo i k pøestøelce snìhovými koulemi, Béïa
však vyšel vítìznì a prchal dále pryè. U medvìdího brlohu si

pøichystal zásobu støeliva, odhodlán bránit sladkosti. I tentokrát
mìl méïa navrch. Po krátké pøestøelce nakonec útoèníkùm
uprchl zpìt dolù na bývalé klubové táboøištì, tam jsme pozdìji
stopovaèku ukonèili, vyhodnotili a rozdìlili se o sladkosti. Vyhrál Ondra, blahopøejeme. Stopovaèka se vydaøila, pamìtní diplomky budou zúèastnìným pøipomínat proité chvíle.
Bìhem mìsíce se klubáci uèili nové uzly a šifry, také si vyzkoušeli zvukovou morseovku pøi pouití „pípátka“ na plochou
baterii.
Bohatá snìhová nadílka umonila uspoøádat v klubu další
rùzné hry. V labyrintu chodeb se hraje prima eskymácká honièka, uspoøádali jsme v nich i závod s míèkem na pálce. Chlapci i
dìvèata také oštìpy „lovili tulenì“.
Závìr mìsíce v sobotu 28. 1. 2012 patøil recesní akci urèené i
pro veøejnost, nazvané Šou jízda, jednalo se o jízdu na originálních vozítkách po snìhu. Na akci se hodnotila originalita, vyzdobení, vtipný popis vozítka a té jeho pevnost. Celkovì
vyhrál Roman s vozítkem Krtek. Blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Roman, spoleènì
s Ondrou získali za pomoc s akcí Šou jízda pochvalu. Za kamarádské chování získal Ondra putovní titul Roye.
Vedoucí klubu M. Pecho

Jak se k nám dostaly brambory?
Øekneme, obyèejné brambory. Ale je to potravina, bez které si náš jídelníèek snad ani nedovedeme pøedstavit. Ale dlouho tomu
v našich krajích tak nebylo. Ani se nechce vìøit, e se na našich talíøích pravidelnì objevují teprve tøi století.
Pravlastí brambor je Jiní Amerika, konkrétnì její západní èást v oblasti dnešního Peru. Moøeplavci a dobyvatelé Nového svìta
se s nimi poprvé setkali v øíši Inkù, u kterých byly hlavní potravinou, pøipravovali z nich polévky, chléb a uchovávali je i sušené.
Také byly, a to je docela zajímavé, souèástí náboenského kultu. Roku 1556 dostal vìtší zásilku brambor z peruánského mìsta Cuzco i španìlský král Filip II. Ten jako nejvìtší ochránce katolické víry je coby nebývalou vzácnost poslal dokonce i nemocnému
papei. Ten jich èást zase daroval svému oblíbenci, nizozemskému kardinálovi. Od nìho se pak dostaly k prefektovi belgického
mìsta Mons, Filipu de Sirvy a od nìho je dostal roku 1588 botanik Clusiu. Ten je potom u ve vìtším rozsahu pìstoval ve vídeòských zahradách.
Druhou cestou se brambory dostaly do Evropy pøes Anglii a Irsko. Dovezli je sem dva slavní moøeplavci Valtr Ralegh a jeho známìjší kolega sir Francis Drake. Hlavnì v Irsku se rozšíøily velmi rychle, protoe má pøiblinì stejné klima jako zemì pùvodu. Jako
s kulturní plodinou se s nimi mùeme setkat asi v polovinì 17. století.
U nás se poprvé objevily kolem roku v roce 1623 na stole významného èeského velmoe Viléma Slavaty. Dostal je od jindøichohradeckých františkánù, kteøí je u nìkolik rokù pìstovali ve svých zahradách jako vzácnou zeleninu a povaovali je za cenné dary.
V prùbìhu 17. století se postupnì rozšiøovaly v klášterech, šlechtických i mìšanských zahradách a nacházely stále vìtší uplatnìní.
Podle tehdejších doporuèení se mìly sázet o sv. Markovi, tedy 25. dubna, spoleènì s ostatními „vlašskými rostlinami“ jako jsou
napøíklad melouny a fíky. Puncu vzácnosti a neobyèejnosti se brambory zbavily a ve druhé polovinì 18. století, a zejména pak
v období hladomorù v létech 1805-1806. Do této doby se jedly pouze vaøené, potom z nich lidé pøipravovali chléb a mouku.
Na závìr si ještì pøipomeòme, e biologická hodnota brambor je pro náš organizmus velice významná. V minulosti jejich pojídání bránilo rozšiøování nemocí ze špatné výivy, pomáhaly lidem trpícím podvýivou a kurdìjemi, a jak jsem ji zmínil, úspìšnì zabraòovaly úmrtím z hladu v dobì hladomorù.
-hp
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Dìtské høištì v Hanušovicích
(dokonèení z 1. strany)
Vedení radnice spolu s vedením školy vybralo jako vhodnou lokalitu pro høištì pozemek leící nedaleko Hanušovického pivovaru, v blízkosti sídlištì. Souèástí høištì budou interaktivní prvky pro nejmenší, dále houpaèky, prolézaèky, pískovištì a herní soustava
v podobì døevìné lodì. Høištì bude urèeno nejen pro malé dìti, ale také pro naši mláde, které nabídne monosti vyití na speciální
U-rampì.
Celkové náklady na realizaci budou èinit 1 150 000,-Kè. Z toho 90 % bude hrazeno z nadaèního fondu ÈEZ a zbývajících 10 %
z rozpoètu mìsta.
Pokud se podaøí získat v rámci nadace pøedpokládanou podporu a høištì bude vybudováno, nastane druhá etapa projektu, která se
bude zabývat parkovými úpravami a zabudováním lavièek pro rodièe s dìtmi.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Zahrádkáøi, zkuste pìstovat zeleninu s Mìsícem
Mìsíc je nejrychlejším tìlesem naší oblohy. Kolem Zemì obíhá rychlostí jeden kilometr za sekundu, proto ho vidíme kadou noc
mezi jinými hvìzdami. Jeho mìnící se podobu má na svìdomí Slunce, které ho pokadé osvìtluje z jiného smìru – od úzkého srpku
dorùstá do první ètvrti, kdy nabývá podoby velkého písmene D jako pùlmìsíc, týden poté doroste do úplòku. Pak zaène couvat, ubývat, zmenší se do poslední ètvrti, do podoby velkého písmene C, koneènì jako úzký srpek mizí v neviditelné novoluní.
Pøi pozorování Mìsíce si mùeme všimnout, e jeho výška nad obzorem není pokadé stejná. Souvisí to s jeho obìnou dráhou a
roèním pohybem Zemì kolem Slunce. Díky tomuto pohybu se mìní noèní obloha a my mùeme sledovat dvanáct hvìzdných obrazù, kterým naši pøedkové dali jména zvíøat, a proto se mu øíká zvìrokruh. Z pohledu ze Zemì nám nad hlavou také putuje slunce, i
jeho výška nad obzorem se mìní a souèasnì se pohybuje zvìrokruhem.
Zatímco Mìsíc probìhne zvìrokruhem bìhem jednoho mìsíce a v kadém znamení setrvá dva a tøi dny, Slunce jimi putuje celý
rok a v kadém znamení setrvá jeden mìsíc.
Mìsíc dorùstající a couvající
Rostliny i pùda se stejnì jako my nadechují a vydechují s Mìsícem. Je to známý rytmus dorùstajícího (nádech) a couvajícího (výdech) Mìsíce.
Dorùstající Mìsíc (D)
Mìsíc je pro nás i rostliny silou, která stoupá. Naše tìlo i rostliny všechno více zadrují. Míza a šávy rostlin stoupají vzhùru. Je
posílena tvorba listù, kvìtù a plodù. Sázíme vše, co se rodí nad zemí. Také roubujeme, protoe rouby se rychle ujmou. Pøi dorùstajícím Mìsíci na zahradì a v zemìdìlství nehnojíme, protoe zemì v tuto dobu nepøijímá tolik vody jako pøi couvajícím Mìsíci (u pokojových kvìtin a rostlin to nehraje takovou roli). Hnojivo pøi dorùstajícím Mìsíci zùstává na povrchu, a pak, protoe ho zemì
nepøijme, zamoøuje pøímo spodní vody.
Couvající Mìsíc (C)
Šávy rostlin klesají ke koøenùm, tak se posiluje síla tvorby koøene. Ze zeleniny sázíme vše, co se rodí pod zemí. Také proøezáváme stromy a keøe, protoe „nevykrvácejí“. Pøi couvajícím Mìsíci zemì pøijímá dobøe vodu i hnojivo. Nìkdy pøijme tolik vody, e
dochází na svazích k sesuvùm pùdy. Naši pøedkové vyváeli hnùj a hnojili vdy pøi úplòku, a pak jen v následujícím couvajícím Mìsíci. Chránili tak spodní vody.
Mìsíc stoupající a klesající
Mìsíc nad obzorem stoupá a klesá (nesouvisí to s D – dorùstajícím nebo C – couvajícím Mìsícem). Souvisí to s jeho obìnou dráhou a roèním pohybem Zemì kolem Slunce. Mìsíc stoupá od svého postavení ve Støelci po Blíence a naopak, klesá od Blíencù ke
Støelci (viz tabulka, na které je v kadém mìsíci dokreslenou èárou).
Stoupající síla (S) napovídá, e šávy stoupají a plody jsou šavnaté, je to vhodná doba pro sklizeò.
Klesající síla (K) nám napovídá, e šávy klesají a podporují rùst koøene. Je to vhodná doba pro setí a sázení.
-zv
(pokraèování pøíštì)
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Dávky pomoci v hmotné nouzi
V souvislosti s realizací Sociální reformy I. došlo od 1. 1. 2012 k pechodu agend nepojistných
dávkových systém z obcí s poveným obecním úadem a obcí s rozšíenou psobností na Úad
práce eské republiky. Pro msto Hanušovice, Staré Msto p. Sn., obce Jindichov, Branná,
Kopivná, Malá Morava, Šléglov a Vikantice jsou dávky dle zákona o pomoci v hmotné nouzi
vypláceny Úadem práce eské republiky, krajská poboka v Olomouci, kontaktní pracovišt
Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice. S pijetím Sociální reformy I. dochází i ke zmn zákon.
Od 1. 1. 2012 stanoví zákon . 110/2006 Sb., o životním a existenním minimu, ve znní
pozdjších pedpis, životní minimum jako minimální hranici penžních píjm fyzických osob
k zajištní výživy a ostatních základních osobních poteb a existenní minimum jako minimální
hranici píjm osob, která se považuje za nezbytnou k zajištní výživy a ostatních základních poteb
na úrovni umožující pežití následovn:
ástka životního minima pro jednotlivce iní msín
3.410,- K
ástka životního minima, která je posuzována jako první v poadí iní msín 3.140,- K
ástka životního minima, která je posuzována jako druhá nebo další v poadí iní msín:
a) u osoby od 15 let vku, která není nezaopateným díttem, iní msín 2.830,- K
b) u nezaopateného dítte od 15 do 26 let vku iní msín
2.450,- K
c) u nezaopateného dítte od 6 do 15 let vku iní msín
2.140,- K
d) u nezaopateného dítte do 6 let iní msín
1.740,- K
ástka existenního minima osoby iní msín
2.200,- K

Zákon . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znní pozdjších pedpis, upravuje
poskytování pomoci k zajištní základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí
v hmotné nouzi, prostednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Pro úely posuzování stavu hmotné
nouze se píjmy a sociální a majetkové pomry osoby, která žádá o dávku, posuzují spolen
s píjmy a sociálními a majetkovými pomry dalších osob. Okruh tchto spolen posuzovaných
osob se posuzuje podle zákona o životním a existenním minimu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:
a) píspvek na živobytí
b) doplatek na bydlení
c) mimoádná okamžitá pomoc
Píspvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky msín se opakující. Mimoádná okamžitá
pomoc je dávkou jednorázovou.
Nárok na píspvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, jestliže její píjem a píjem spolen
posuzovaných osob nedosahuje ástky živobytí posuzovaných osob (píjmem se myslí píjem ze
závislé innosti, z podnikání, výživné, nemocenské a dchodové dávky, podpora v nezamstnanosti,
dávky státní sociální podpory apod.).
Nárok na doplatek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který užívá byt, jestliže by po
úhrad odvodnných náklad na bydlení snížených o píspvek na bydlení byl
a) jeho píjem zvýšený o vyplacený píspvek na živobytí nižší než ástka živobytí osoby, nebo
b) píjem spolen posuzovaných osob zvýšený o vyplacený píspvek na živobytí nižší než
ástka živobytí spolen posuzovaných osob.
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na píspvek na živobytí. Doplatek na
bydlení lze piznat s pihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým pomrm také osob,
které píspvek na živobytí nebyl piznán z dvodu, že její píjem osoby a spolen posuzovaných
osob pesáhl ástku živobytí osoby a spolen posuzovaných osob, ale nepesáhl 1,3násobek ástky
živobytí osoby a spolen posuzovaných osob.
Podmínky nároku na mimoádnou okamžitou pomoc je specifikována v zákon o pomoci
v hmotné nouzi v § 36 a její výše pak v § 37.

Bližší informace ohledn dávek pomoci v hmotné nouzi Vám sdlí na Úad práce R, krajská
poboka v Olomouci, kontaktní pracovišt Hanušovice, ulice Hlavní 92 – Lenka Králová, tel. .
950 164 470 a Zuzana Paliková, tel. . 950 164 471. Pracovnice sídlí v budov Mstského úadu
Hanušovice, I. patro vlevo, dvee . 209. Úední hodiny jsou stanoveny následovn:
Po
8.00 17.00
Út
8.00 13.00
St
8.00 17.00
t
8.00 13.00
Pá
Neúední den
Souástí Sociální reformy I. je i sociální práce vykonávaná na obcích. Na Mstském úad
v Hanušovicích, I. patro vlevo, dvee . 208 Vám sociální pracovnice Radka Vinklerová, tel. .
583 034 426, a Anna Šubiaková, tel. . 583 034 423 poskytnou informace v níže uvedených
oblastech.
Poskytneme Vám:
x sociální poradenství
x sociální pomoc pi odstraování nepíznivé životní situace Vaší osoby, rodiny i blízkých
x sociální pomoc pi pedcházení vzniku nepíznivé životní situace
Spolen vyhledáme možnosti ešení Vaší nepíznivé sociální situace, pomžeme Vám propojit se
s dostupnými organizacemi, jejichž služby mžete využít pi ešení:
¾ sociálních událostí
x výdlená innost, nedostatený píjem, ztráta zamstnání, nouze a následná chudoba,
sociální dezintegrace
x nemoc a jiná porucha zdraví, pracovní neschopnost, dlouhodob nepíznivý zdravotní
stav, invalidita, thotenství a mateství, narození, nezaopatenost dítte, dosažení
uritého vku, dospívání, životní start, zakládání rodiny a výchova dtí
x stáí, samota, smrt
x závislost (alkoholová, drogová), kriminalita
¾ problematiky nezamstnanosti
¾ dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi (informace o podmínkách nároku,
pomoc s vyplnním tiskopis)
¾ obansko–právní problematiky
(vysthování z bytu, exekuce, ddické ízení, zadlužení, nevyplacení mzdy zamstnavatelem atd.)
¾ oblasti nemocenského a dchodového pojištní
¾ problematiky senior a zdravotn znevýhodnných oban
¾ problematiky rizikového zpsobu života
(domácí násilí, trestná innost, alkoholismus, osoby bez písteší, problémové rodiny atd.)
¾ dalších nepíznivých sociálních situací
Úední hodiny jsou stanoveny následovn:
Po
7.00 - 11.30
12.00
Út
7.00 - 11.30
12.00
St.
7.00 - 11.30
12.00
t
7.00 - 11.30
12.00
Pá
7.00 - 11.30
12.00

-

17.00
14.30
17.00
14.30
14.00
- mú

HASISKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc
______________________________________________________________

Evropský den linky 112
Již ponkolikáté si dne 11. února 2012 Evropané pipomenou Evropský den linky 112.
Prostednictvím tohoto jednotného evropského ísla tísového volání se lidé v nouzi mohou
dovolat pomoci záchraná, a to ve všech státech Evropské unie.
O zavedení jednotného evropského ísla tísového volání 112 ve všech lenských státech EU
rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských spoleenství. Poátky projektu tísové linky 112
v R sahají až do roku 1996. K 1. lednu 2003 pak bylo íslo 112 zprovoznno ve všech
telefonních sítích na území R a používá se soubžn se souasnými národními linkami
tísového volání 150 - hasii, 155 – zdravotnická záchranná služba a 158 - policie. V roce
2005 pak bylo dokoneno budování telefonních center linky 112. Od tohoto roku funguje
v každém ze 14 kraj telefonní centrum obsluhující linku 112, jejímž provozovatelem je
Hasiský záchranný sbor R.
eská republika má jednu z nejvysplejších linek 112 v Evrop a v roce 2009 byla v Bruselu
ocenna od Asociace evropského ísla tísového volání (EENA) za progresivní systémové a
technologické ešení Telefonních center tísového volání 112, které v tuzemsku provozuje
Hasiský záchranný sbor eské republiky.
Za loský rok operátoi linky 112 odbavili v celé eské republice 3 524 073 hovor.
V Olomouckém kraji je tísová linka 112 smrována na Krajské operaní a informaní
stedisko HZS Olomouckého kraje v Olomouci.
V roce 2011 operátoi HZS Olomouckého kraje odbavili celkem
x 220 669 tísových volání, z toho
o 190 907 tísových volání na linku 112 a
o 29 762 na národní linku tísového volání 150.
Krajské operaní a informaní stedisko HZS Olomouckého kraje je datov i hlasov
propojeno s operaními stedisky Policie R a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého
kraje. Z telefonního centra tísového volání (TCTV) HZS Olomouckého kraje odešlo do celé
eské republiky 14 961 datových vt. Rozdlení na jednotlivé složky IZS:
x HZS 5 923
x PR 4 675
x ZZS 4 363
(Pozn.: Rozdíl mezi potem tísových volání a potem odbavených datových vt tvoí plané
poplachy, omyly, zlomyslná volání apod.)
Smyslem zízení jednotného ísla tísového volání v rámci celé EU bylo poskytnout obanm
lenských stát EU možnost obrátit se v nouzi na záchranné složky (policie, hasii,
zdravotnická služba), a to na stejné íslo v rámci celé EU, zdarma a z jakéhokoliv telefonního
pístroje. Lidé se totiž v rámci Evropy stále astji pohybují (a již služebn i soukrom) a
mohli by mít problém pamatovat si rzná ísla národních tísových linek, zejména ve
stresových situacích.
Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluví HZS Olomouckého kraje
tel: 950 770 039, mobil: 725 490 377

BŘEZEN 2012
Pátek 2.3.
16:00 a 18:00
Vstupné:

I. 35,II. 40,-

Pátek 16.3.
17:30 a 19:45
Vstupné:

I. 35,II. 40,-

VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
Animovaná komedie, která konečně nabízí odpověď na otázku, kterou si klade
většina dětí: Jak jen to ten Santa dělá, že během jedné noci dokáže nadělit
všechny dárky? A navíc se mu letos stane velmi nepříjemná věc, protože jedno ze
stovek milionů dětí omylem vynechá. A tak se nejméně schopný člen rodiny,
Santův nejmladší syn Arthur, vydává na vzrušující závod s časem, během kterého
musí doručit poslední vánoční dárek dřív, než se rozední…
USA, 98 minut, rodinný film, mládeži přístupno, v českém znění

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága:
Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria
de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své
lásce.
Kristen Stewartová a Robert Pattinson v hlavních rolích strhující upíří
romance.
USA, 116 minut, mládeži přístupno od 12 let, titulky

Připravujeme: 6.4. Školní výlet, 16.4. Probudím se včera.

Objednávky vstupenek ÚT–ČT v Městském informačním centru, Hlavní 137,583285615
Pokladna otevřena 1/2hod. před představením. V ceně zahrnut poplatek 1,- Kč na fond kinematografie.
Program kina najdete na internetové adrese: www.mu-hanusovice.cz, www.365dni.cz, www.jeseniky.net
Provozovatel: Hanušovická obchodní s.r.o., Hlavní 116, Hanušovice, tel.: 583 0232 182
Vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději 15 min. před představením v pokladně kina.

