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

Teplo a teplá voda v Hanušovicích pro tento rok zlevní
Kolik zaplatíme letos za topení a teplou vodu? To zajímá zaèátkem roku
všechny domácnosti závislé na centrálních dodávkách tepla. Jeho cena bude
v Èeské republice vìtšinou stoupat, ale odbìratelé v Hanušovicích se mohou
tìšit na sníení ceny. Na bliší podrobnosti se redakce Hanušovických novin
zeptala pana Romana Macka, øeditele spoleènosti SATEZA, a. s., nového majitele a provozovatele tepelného hospodáøství v našem mìstì.
SATEZA letos pøichystala pro odbìratele tepla pøíjemné pøekvapení v podobì sníení ceny. Co vás k tomu vedlo?
Jednak plníme slib, který jsme pøi koupi tepelného hospodáøství deklarovali, na druhou stranu kalkulované ceny odráejí naše výraznì niší náklady na
primární palivo pro výrobu tepla – zemní plyn, které naše spoleènost na rok
2011 výhodnì nakoupila. Tato úspora dokáe v cenì tepla i úspìšnì eliminovat kalkulované vyšší náklady na elektrickou energii a vodu. Je všeobecnì
známo, e tyto poloky jdou v letošním roce opìt výraznì nahoru. Výslednou
cenu ale mùe ještì negativnì ovlivnit pøípadná zmìna na teplo uplatòované
sníené sazby DPH 10 %, o její zvýšení vláda stále jedná.
Dìkujeme za poskytnuté informace.
Pøedbìná kalkulovaná cena tepla a TV pro rok 2011
a cenovou lokalitu CZT Hanušovice:

Produkt

GJ/Kè bez DPH

GJ/Kè s DPH
(10 %)

514,79
469,87
502,02
527,92

566,27
516,86
552,22
580,71

Ústøední topení (UT)
Teplá voda (TV)
Prùmìrná cena 2011
Prùmìrná cena 2010

Úøední hodiny MÚ - zmìna

RM schválila zmìnu úøedních hodin MÚ Hanušovice s úèinností
od 1. 1. 2011 takto:
Pondìlí a støeda 7.00 – 11.30, 12.00 – 17.00 hodin
Úterý a ètvrtek 7.00 – 11.30, 12.00 – 14.30 hodin
Pátek 7.00 – 11.30, 12.00 – 14.00 hodin

Pomozme ptáèkùm pøeít zimu
ijí všude kolem nás a jsou souèástí našeho
ivota. V období hojnosti, kdy mají dostatek potravy nám svým zpìvem pùsobí radost. Ale právì teï pro nì pøichází to nejkrutìjší období
v roce. Trápí je krutá zima, studené vìtry a hlavnì nedostatek potravy.
Podle mého názoru postupem èasu ubývá
nás lidí, kteøí jsme ochotni koupit nebo vyrobit
obyèejné ptaèí krmítko, ve kterém bychom mohli zpìvné i ty ostatní ptáky dokrmovat. Vzpomínám si, e za mých mladých let snad nebylo
domku, pøed kterým by na stojanu nebo na stromì nebylo upevnìno ptaèí krmítko. Krmítka nechybìla ani na stromech v parcích a na øímsách
panelákù. Zamysleme se nad tímto problémem
a udìlejme nìco dobrého pro naši pøírodu.
Podle ornitologù je nejvhodnìjší pro pøikrmování pouít sluneènicová semínka a drcené
oøechy, popøípadì jako doplnìk semena máku,
øepky, prosa, loupaného ovsa a pšenice. Pro
kosy, kvíèaly a brkoslavy je té vhodné zavìsit
kolem krmítka nebo na vìtve pøed okna jablka a
plody jeøabin, sýkorky, brhlíky a strakapoudy
spolehlivì pøiláká povìšený hovìzí lùj. Nìkteøí
ptáci, jako napøíklad pìnkavy, jikavci a chocholouši, zase nejradìji sbírají semena na zemi pod
krmítkem, a tak není na škodu, kdy nìjaká semena vypadnou.
A co se na krmení nehodí? V ádném pøípadì
tam nedávejte zbytky jídel z kuchynì, chleba a
slané peèivo. Ptáci by po takové stravì mohli
mít zaívací problémy, v horším pøípadì i uhynout.
Podívejte se z okna a zamyslete se nad tím,
co asi naši malí kamarádí zrovna dìlají. Urèitì
je jim zima, choulí se nìkde v závìtøí a docela
jistì nemají plné bøíško. Pomozme jim, a oni
nám urèitì ji teï v zimì zazpívají nebo zaskotaèí v krmítku. A kdy s naší pomocí pøeijí zimu,
zase nám svoji pøítomností budou po celý rok
zpøíjemòovat náš ivot.
-hp

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 2011 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
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
2. zasedání – 15. 11. 2010
- projednala Jednací øád Rady mìsta
- projednala pøidìlení bytu – Úzká 215, Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o pøíspìvek - integrace osob
s omezenou schopností pohybu
- vzala na vìdomí dopis ministra vnitra
- projednala ádost o pøíspìvek – Hospic na Sv. Kopeèku
- seznámila se výsledkem sbírky Bílá pastelka 2010
- projednala smlouvu o smlouvì budoucí – vìcné bøemeno
- projednala odprodej pozemku pè. st. pl. 92, kú. leb
- schválila komise
- projednala akce Mìstský ples a Mikulášování
- projednala zmìnu jednatele Hanušovické obchodní s. r. o.
- vzala na vìdomí nabídky na zimní údrbu
- projednala ádost o odkoupení èástí pozemkù pè.
2059/1, 372/3, 2060, 2059/12, 2063, kú. Hanušovice
- projednala nabídku - ECOPAK Šumperk
- projednala návrhy nových OZV – místní poplatky
- schválila nákup multifunkèní kopírky Canon IR 1020
- projednala smlouvu o smlouvì budoucí – vìcné bøemeno
- schválila oddávající MÚ
- projednala návrh rozpoètu od zøizovatele na provoz ZŠ a
MŠ na rok 2011
- projednala úhradu pøíspìvku na dopravní obslunost –
mìsto Šumperk
- jmenovala zástupce do Školské rady ZŠ a MŠ Hanušovice
- jednala o vydávání HN a stanovení odmìny pro šéfredaktora

3. zasedání – 29. 11. 2010
- projednala rozpoèet mìsta Hanušovice pro rok 2011 a
rozpoètovou zmìnu è. 6/2010
- vzala na vìdomí pøíkaz starostky è. 1/2010 – inventarizace majetku

- projednala výzvu k uzavøení: podnájmu nebytových
prostor (SATEZA, a. s.) a nájmu nebytových prostor (2 byty,
DPS, jídelna, tìlocvièna)
- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 355,
357, st. pl. 43, kú. Vysoké ibøidovice
- projednala ádost o prodej èástí pozemkù
- schválila ádost o uzavøení MK ve dnech 23. 12., 30. 12.
a 31. 12. 2010
- vzala na vìdomí petici spoleèenství vlastníkù domu
è. 256, ul. Nádraní, Hanušovice
- projednala ádost o pøíspìvek pro Fond ohroených dìtí,
Praha
- vzala na vìdomí nabídku PIP, s. r. o. Hradec Králové –
propagaèní materiál „Jeseníky, mìsta a obce“
- projednala finanèní pøíspìvek pro rok 2011 - Sociální
sluby Šumperk
- projednala nabídku firmy Stavrel, v. o. s. – MŠ – izolace,
venkovní kanalizace
- projednala Smlouvu s agenturou Gong Olomouc – 8. reprezentaèní mìstský ples
- projednala ádost o pøidìlení bytu v domì è. 72 na ul.
Hlavní
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní s. r. o.
o uvolnìní bytu – Potùèník è. 359
- vzala na vìdomí oznámení ŠPVS, a. s. Šumperk – zmìna
vodného a stoèného
- projednala nabídku spol. EKO-KOM, a. s. Praha –
smlouva o výpùjèce odpadových nádob
- projednala smlouvu o odchytu toulavých psù
- projednala novou nabídka slueb - ECOPAK spol. s r. o.
- projednala návrh na zavedení provozního poplatku za
svatby
- projednala sníení penìního daru pøi vítání obèánkù
- projednala zmìnu úøedních hodin MÚ
- vzala na vìdomí ádost o pøidìlení bytu
- vzala na vìdomí posouzení ekonomického zajištìní dopravní obslunosti – odbor VDMD ÈR Praha
- projednala výpovìï telefonù (nabídka O2)
- projednala DPS – zakoupení vánoèních balíèkù

Podìkování
Za nìkolik dní opìt zasedneme ke sváteènì prostøenému stolu. Celý dùm se naplní
vùní jehlièí, vanilky a štìdroveèerní veèeøe. Zazní tóny vánoèních písní, v nich si pøipomeneme narození Krista. Vánoèní písnì rozezní svou velebností naše nitra a vytvoøí nádhernou rodinnou atmosféru, kdy si uvìdomíme, jak dùleití jsou naši nejbliší,
naše rodina a pøátelé.
Nìco z této nádherné atmosféry jsme mohli zaít na 2. pøedvánoèním charitativním
koncertu v Hanušovicích, který se konal v pátek dne 10. 12. 2010 v Domì kultury. Vystupovaly zde dìti ze ZUŠ v Hanušovicích, Jindøichova a hudební školy Yamaha Hanušovice. Svou bezprostøedností a nadšením vykouzlily úsmìvy na tváøích všech
pøítomných a vytvoøily nádhernou atmosféru pøedvánoèního klidu, pohody a radosti.
Velmi bychom chtìli podìkovat organizátorùm charitativního koncertu, e výtìek
byl vìnován Domu pro osamìlé rodièe s dìtmi v tísni v Šumperku, jeho posláním je
pomáhat osamìlým rodièùm a dìtem pøeklenout nepøíznivou ivotní situaci spojenou
nejen se ztrátou bydlení, ale èasto i tìch nejbliších lidí. Svou štìdrostí jste pomohli
dìtem z Domova pro osamìlé rodièe s dìtmi rozzáøit jejich oèi, kdy budou na Štìdrý
den oèekávat dáreèky od Jeíška…
Miroslav Adámek, øeditel spoleènosti
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podatelna@mu-hanusovice.cz

Výroba
a prodej
døevìných briket,
prodej palivového
døeva a tøísek
na zátop

telefon:
737 274 331
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice

Volba povolání
„Mùe být nìco krásnìjšího ne dìlat to, co máte rádi, a vìdìt, e to má význam?“ Katharine Graham

Pøijímací øízení
Jednotlivá kola pøijímacího øízení vyhlašuje øeditel školy zpùsobem stanoveným Vyhláškou. Poèet kol pøijímacího øízení není
omezen. Pro pøijímání do prvního roèníku støední školy je øeditel školy povinen vyhlásit nejménì jedno kolo pøijímacího øízení.
V rámci pøijímacího øízení mùe øeditel školy rozhodnout o konání pøijímací zkoušky, její obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdìlávacím programem základního vzdìlávání. V takovém pøípadì pro první kolo pøijímacího øízení stanoví nejménì dva
termíny pro konání pøijímací zkoušky. Pøijímací zkouška v prvním kole pøijímacího øízení, pokud o jejím konání øeditel školy rozhodl, se koná v pracovních dnech v termínech od 22. dubna do 7. kvìtna 2011 (do jiné ne denní formy vzdìlávání, u všech forem
nástavbového studia, zkráceného studia v pracovních dnech od 2. do 17. kvìtna 2011).
Rozhodnutí o konání pøijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci pøijímacího øízení øeditel rozhodl, o termínech konání pøijímací zkoušky, o stanovených jednotlivých kritériích a pøedpokládaném poètu pøijímaných uchazeèù, zveøejní øeditel školy:
a) pro první kolo pøijímacího øízení pro obory vzdìlání s talentovou zkouškou do 30. øíjna 2010, pro ostatní obory
vzdìlání do 31. ledna 2011,
b) pro další kola pøijímacího øízení nejpozdìji k datu vyhlášení pøíslušného kola pøijímacího øízení.
Øeditel školy stanoví jednotná kritéria pøijímacího øízení pro všechny uchazeèe pøijímané v kadém jednotlivém kole pøijímacího øízení do pøíslušného oboru a formy vzdìlávání pro daný školní rok a pøedpokládaný poèet pøijímaných uchazeèù do jednotlivých oborù vzdìlání a forem vzdìlávání. V jednotlivých kolech pøijímacího øízení øeditel školy hodnotí uchazeèe podle:
a) hodnocení na vysvìdèeních z pøedchozího vzdìlávání,
b) výsledkù hodnocení dosaeném pøi talentové zkoušce, je-li stanovena,
c) výsledkù hodnocení dosaeném pøi pøijímací zkoušce, je-li stanovena,
d) a dalších skuteèností, které osvìdèují vhodné schopnosti, vìdomosti a zájmy uchazeèe.
Pøedpokladem pøijetí uchazeèe ke vzdìlávání ve støední škole je rovnì splnìní podmínek zdravotní zpùsobilosti uchazeèe pro
daný obor vzdìlání, pokud je stanovena. Pokud splní podmínky pøijímacího øízení více uchazeèù, ne kolik lze pøijmout, rozhoduje
jejich poøadí podle výsledku hodnocení pøijímacího øízení. Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Adventní setkání pro rodièe s dìtmi aneb „Z pohádky do pohádky“
Ve støedu 1. prosince 2010 od 15 hodin v prostorách základní školy mohli všichni pøíchozí cestovat „Z pohádky do pohádky“.
Navštívit Tajemnou komnatu nebo Jeskyni mudrcù, navlékat Princezniny korálky, projít Vánoèní dráhu a hledat dáreèky, objevovat
Kouzelný svìt angliètiny, pøesvìdèit se, e K pohádkám klíèky jsou gelové svíèky, vyrobit si adventní vìnec, nechat si vìštit budoucí povolání ve Vìštírnì, zazpívat si s firmou Buben a palièka, s. r. o. Tak to vše bylo moné! Zajímavé úkoly pro rodièe a dìti
nemìly provìøovat vìdomosti a zruènost, ale mìly hlavnì pobavit, a to se podaøilo. Bavili se všichni, pøíchozí rodièe se svými dìtmi,
organizátoøi i jejich pomocníci. Na závìr soutìící dìti dostaly zaslouenou sladkou odmìnu! Pro uèitele – organizátory bylo
nejvìtší odmìnou, e rodièe pøišli do školy i se svými dìtmi jen tak. Nemuseli øešit ani prospìch ani chování svých dìtí, ale pøišli se
podívat, co zajímavého jsme pro nì a jejich dìti pøipravili.
-al

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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Ze školy
Dne 3. 11. 2010 jsme navštívili pøehlídku støedních škol Olomouckého kraje – Scholaris, která se konala v Šumperku na gymnáziu. Cílem této pøehlídky bylo poskytnout informace o støedních školách, uèilištích a o situaci na trhu práce v okrese Šumperk. Myslím, e tento cíl se podaøilo splnit. Kadý si tu pøišel na své a vìøím, e se kadému podaøilo získat potøebné informace pro své
budoucí studium na støední škole èi uèilišti. Tato pøehlídka mi pøišla velice uiteèná, protoe je podle mì dùleité zvolit si dobøe
støední školu nebo uèilištì, na které se vydáme po základní škole. Ono v patnácti letech není zrovna jednoduché rozhodovat se, èím
bychom chtìli být, co by nás bavilo a co bychom chtìli dìlat.
Pøehlídka se uskuteènila od 8.00 do 17.00 hodin. Spoèívala v tom, e zástupci kadé školy stáli u „svých stolkù“, kde mìli nachystané letáèky s uiteènými informacemi a byli pøipraveni odpovìdìt na všechny naše dotazy. Pak také pro zájemce o studium na gymnáziu v Šumperku byla moná prohlídka školy.
Navštívili jsme také K-centrum Krédo v Šumperku. Zde jsme byli seznámeni s tím, jak K-centrum vlastnì funguje. Dozvìdìli
jsme se, e v naší republice je nìkolik takových center, které slouí pro ty, kteøí uívají návykové látky. Zabývají se jejich problematikou. Byli jsme seznámeni s tím, co všechno K-centrum nabízí.
Tento den se mi moc líbil. Pøehlídka støedních škol byla velice uiteèná a návštìva K-centra byla nauèná a myslím, e nad dokumentem o drogách, který byl promítán na konci, se kadý zamyslel.
-kb

Tøíkrálová sbírka 2011
Tak jako tradiènì bude zaèínat nadcházející
r o k n a mn o h a
místech Tøíkrálovou sbírkou, kterou organizuje
Charita Šumperk.
Tøíkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi 2. a 9. lednem 2011 (celostátní koledování potrvá o tøi dny
déle), aby pøinášeli do všech domovù poehnání
a poprosili o pomoc pro ty, co ji potøebují.
Výtìek Tøíkrálové sbírky je urèen pøedevším na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším sociálnì potøebným skupinám lidí ijícím zejména
v dìkanátu Šumperk. Èást výnosu sbírky je urèena na humanitární pomoc do zahranièí.
Aještì ohlédnutí za sbírkou loòskou. V našem
dìkanátu se vykoledovalo 556 120,- Kè, pøièem
podíl, který byl urèen pro vyuití Charitou Šumperk, èinil 272 550 Kè. Tato finanèní èástka byla
pouita na podporu èinnosti Charity Šumperk a
Centra pro rodinu Šumperk, humanitární pomoc
zemìtøesením postienému Haiti a povodním
postieným oblastem v Èeské republice, na nákup rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek,
na nákup pomùcek a zaøízení pro terénní hospicovou péèi a na pøímou pomoc obèanùm v hmotné nouzi.
Charita Šumperk poskytuje na území dìkanátu Šumperk terénní zdravotní a peèovatelskou slubu, osobní asistenci a pùjèuje
rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky.

Fotopøíspìvky našich ètenáøù
Dìkujeme za fotografie paní J. Vinklerové a panu M. Pagáèovi z Hanušovic.
Pokud se chcete o podobné fotografické „úlovky“ také podìlit, zasílejte své pøíspìvky na podatelnu MÚ Hanušovice nebo elektronicky na adresu
noviny@hanusovice.info.
Pøedem dìkujeme. Redakce

Mám jí dát umìlé dýchání?
J. Vinklerová, Hanušovice Ç
Kudy se dostanu dolù?
M. Pagáè
Æ

Nezapomínejte sypat ptáèkùm! M. Pagáè, Hanušovice È

-dl
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Kadeønictví Vanessa
Hlavní tøída 20/3061, Šumperk
(nad Baou)
Zdeòka Macková tel.: 732 848 223
Provozní doba:
Lichý týden: 8.00 - 14.00
Sudý týden: 14.00 - 19.00

Sháním rodinný dùm se zahradou
v Hanušovicích nebo blízkém okolí. Na
stavu nezáleí. Tel: 777 114 004

Starší manelský pár koupí chalupu
na pìkném místì. Tel: 602 308 774

Prodám byt 3+1 do osobního vlast. na
sídlišti Na Holbì. Nízké provozní náklady. Ihned k nastìhování. Cena 550 tis.
Tel. 732933867

Novì otevøeno
Obèerstvení U Nádraí
PO-PÁ 9.00-16.00
SO 9.00-15.00

Nová zubní ordinace

MUDr. Libor Vik, MDDr. Veronika Tobolová
s provozem od 3. 1. 2011 registrují nové pacienty
tel.: 737 878 720, Námìstí Svobody 2824/1,
Šumperk, (budova AV dentu, bývalá obchodní banka)

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info 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

Nabízím
vedení daòové evidence,
mzdové evidence,
úèetnictví, evidence DPH
a zpracování výkazù
vèetnì pøehledù
a daòového pøiznání.
V pøípadì zájmu mne
kontaktujte
na tel.

777 693 345
Ing. Jana Marešová

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi

Dìti slunce Hanušovice
èinnost za mìsíc listopad 2010

V rámci odborek byl i nácvik šifer. Tradièní podzimní hra
Hlehes letos probìhla právì s pouitím šifer na dvou místech
v Hanušovicích. V této soutìi celkovì vyhrál Honza Donoval,
jemu se také podaøilo jako jedinému splnit do konce listopadu
odborku znalec šifer. Blahopøejeme.

Na zaèátku listopadu si hoši zahráli na Pašeráky, Vyvolávanou, za tmy pak na nedalekém sídlišti sbìr lísteèkù, honièku a
schovávaèku.

Bohuel nikdo tento mìsíc nesplnil tábornickou dovednost
lasování – èást (figura) talíø. Pøitom Matìj mìl k tomu ji blízko,
ovšem bez trpìlivého tréninku se to neobejde.

Vìtší èást jedné schùzky zabral generální úklid klubovny,
herny a toalety.

Poslední schùzku v listopadu jsme oslavili svátek Ondry. Pøekvapení v podobì originálnì zabaleného dáreèku se povedlo! A
také se povedlo nìkam zaloit diplomek s blahopøáním, take
budu muset vyrobit jiný.

Na klubové radì probìhla diskuse o programu na listopad a
prosinec 2010. Nìkteré akce se musí pøipravovat ji daleko dopøedu, napø. Den otevøených dveøí, Hrmesva aj.
V rámci plnìní odborek byl souèástí programu nácvik uzlù.
Šestice základních uzlù se dá uplatnit v praxi v širokém vyuití.
Napø. ze zkracovaèky lze vytvoøit „anglickou sedaèku“, ta
mùe poslouit k vyproštìní osoby na skalní øímse èi
k vytaení hromádky døeva apod. Hoši si vyzkoušeli, jak se
v takové sedaèce sedí.
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V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát vyhrál Honza
Donoval, blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

Duha, Dìti Slunce Hanušovice pøeje v novém roce dìtem veselou
mysl, zdravá tìlíèka, dostatek štìstíèka a také hodnì dobrých
kamarádù. To samé i všem lidem dobré vùle.
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STØELECKÁ VELKÁ CENA HANUŠOVIC 2010
Poslední listopadová sobota, tedy 27. 11. 2010, patøila v Hanušovicích tradiènì sportovním støelcùm. Tìlocvièna základní školy
opìt pøivítala úèastníky Velké ceny Hanušovic ve støelbì ze vzduchových zbraní, puškaøe i pistoláøe ve ètyøech vìkových kategoriích ákù a dorostu. Této nejstarší soutìe, kterou zde poøádají støelci ZO AVZO Hanušovice, se zúèastnilo 32 mladých sportovních
støelcù z 10 støeleckých organizací AVZO, ÈSS, HSTS a DDM z celé severní Moravy, z východních a severních Èech. Nejpoèetnìji
obsazená byla jako vdy kategorie nejmladších ákù do 12 let, ve které soupeøilo celkem 17 dìvèat a chlapcù.
Absolutního výsledku dosáhla Kateøina Divíšková, mladší ákynì ze Solnice, nástøelem 300 bodù. Nastøílela 30 desítek, z nich
29 støedových. Domácích závodníkù se Velké ceny Hanušovic zúèastnilo osm a získali celkem 5 medailových pozic. Lucie Kotrašová a Èestmír Jaroš svým výkonem dosáhli zisku III. výkonnostní tøídy pro mladší áky a rovnì Lucie Kotrašová spolu s Kristýnou
Köhlerovou si kvalitním výkonem pìknì zlepšily svùj nejlepší osobní výkon.
Koneèné výsledky Velké ceny Hanušovic vypadají takto:
Vzduchová puška 30 ran - mladší ákynì:
1. místo Kateøina Divíšková Solnice
5. místo Lucie Kotrašová Hanušovice
6. místo Lucie Brostíková Hanušovice
Vzduchová puška 30 ran - mladší áci:
1. místo Petr Køivohlávek Doudleby
8. místo Èestmír Jaroš Hanušovice
Vzduchová puška 30 ran - starší ákynì a áci:
1. místo Ondøej Fleger Neplachovice
Vzduchová puška 40 ran - mladší dorost:
1. místo Aleš Poláèek Manušice
3. místo Kristýna Köhlerová Hanušovice

foto è. 1

Vzduchová puška 40 ran - starší dorost:
1. místo Michal Vosáhlo Hanušovice
2. místo Tomáš Bank Hanušovice
3. místo Veronika Schwarzerová Hanušovice
(pokraèování na 7. stranì)

foto è. 2

foto è. 3
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STØELECKÁ VELKÁ CENA
HANUŠOVIC 2010
(dokonèení z 6. strany)
Vzduchová pistole 40 ran - mladší dorost:
1. místo Nikola Nezhybová Pøerov
Vzduchová pistole 40 ran - starší dorost:
1. místo Pavel Juhaòák Hanušovice
-fie, foto Milan Štìpán
Popisky k fotografiím:
1. Dorostenky - druhá zprava Kristýna Köhlerová,
tøetí Veronika Schwarzerová
2. Zahájení závodu - zleva hlavní rozhodèí Strouhal, pøedseda AVZO
Havelka, rozhodèí Kaláb, rozhodèí Driemer,
pøedseda ÈSS Fiedler a starostka paní Vokurková
3. Støílí naši nejmladší - zprava Lucie Kotrašová,
Lucie Brostíková a Èestmír Jaroš
4. Gratulace pøijímá rozesmátá Kristýna Köhlerová
5. Dorostenci - zprava Pavel Juhaòák, Tomáš Bank a Michal Vosáhlo
6. Ve skupinì ocenìných støelcù je také pìtice našich

foto è. 6

foto è. 4

foto è. 5

Zahrádkáøi schùzovali
V sobotu 20. listopadu se v Domì kultury v Hanušovicích konala slavnostní schùze místní organizace Zahrádkáøského svazu.
Za hojné úèasti èlenù, jejich pøátel a známých všechny pøítomné, vèetnì novì zvolené paní starostky Ivany Vokurkové, pøivítal
pøedseda pan Ernest Rajnoha. V úvodu pøedseda seznámil zahrádkáøe s programem schùze a poté s èinností svazu za letošní rok. Ve
svém vystoupení pochválil zlepšující se práci zahrádkáøù na osadách, hlavnì co se týká úklidu nejen na svých zahradách, ale i v jeho
okolí. Zaznìla i kritická slova na adresu nìkterých èlenù, kteøí se o své pronajaté pozemky nestarají tak, jak to stanovy ZS pøikazují.
Pøítomní byli té seznámeni s pokladní zprávou, zprávou revizní komise. Nechybìlo ani pøedstavení ètyø nových èlenu Svazu,
kterým byly pøidìleny zahrady na osadách nebo se stali pøídomkáøi.
V plánu práce a akcí na pøíští rok se kromì tìch tradièních pøipravuje i zájezd pro èleny. V programu dvoudenního zájezdu nechybí
ani návštìva zahrádkáøské výstavy NATURA 2011, poøádané v Lysé
nad Labem.
Poté místopøedseda Svazu podrobnì seznámil èleny s akcí, která
probìhne v pøíštím roce. Všichni zahrádkáøi, kteøí mají pronajatou
zahradu od Zahrádkáøského svazu, budou muset sepsat novou
smlouvu o pronájmu. Smlouvy pøipraví jednatelka paní Lešingrová a
se èleny ji pak jako zástupce organizace podepíše pøedseda pan Rajnoha.
Na závìr, jako kadoroènì, byli dárkovými koši odmìnìni døíve
narození jubilanti z øad zahrádkáøù. Letos to byly paní Zdenka Davidová , Marie Dombaiová a pánové Antonín Zaèal, Oldøich Nantl,
František Pelíšek a Jaroslav Oulehla.
(dokonèení na 8. stranì)
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Zahrádkáøi schùzovali

Jubilea

V mìsíci lednu 2011 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Antonie Trojáková,
Drahuška Urbanová,
Jaroslava Hradilová, Jana
Pavelková, Libuše Brázdová
a Jitka Matýsová;
pánové Jaroslav Kavan, Jan
Veèeø, Jan Matys, Josef Diviš,
Antonín Stanìk, Libor Kaláb a
Zdenìk Svoboda.
Blahopøejeme!

(dokonèení ze 7. strany)
K tanci a poslechu hrál zahrádkáøùm po celý veèer jako tradiènì pan Weiser. Nechybìla ani bohatá tombola, do které pøispìli svými sponzorskými dary: pivovar
HOLBA Hanušovice a ZUBR Pøerov, Moreko Šumperk, Stoláøství Svoboda, firma
VOBUS, Øeznictví Bína, Kadeønictví Pijáková, restaurace LIDO,
elezáøství Radochová, Krovstav
Temòák, pekárna Hanušovice,
Farma Malá Morava, Spoleènost
MARWIN, firma Novák a syn,
Kvìtinka Hanušovice, rodina Kohlova a podnikatelé pánové Matìjíèek, Šišma, Cejpek a Rostislav
Pavlek.
Výbor ZS ještì touto formou
všem sponzorùm dìkuje.
Za poøadatele -hp

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

Poznejte Bibli
Chcete se seznámit s obsahem a
poselstvím Bible? Sbor Církve
adventistù sedmého dne Vás zve
k setkávání nad Biblí, které probíhá
kadou sobotu od 9:00 hod. v Domì
kultury v Hanušovicích.

Pozvánka
Obèanské sdruení ivot a zdraví vás zve na cyklus semináøù vìnovaný úspìšnému svìtovému programu zamìøenému na prevenci a léèbu civilizaèních onemocnìní. Semináøe budou probíhat v Domì kultury Hanušovice a jsou urèeny kadému, kdo chce
zlepšit svùj zdravotní stav, psychickou a fyzickou kondici. Cyklus byl zahájen 13. 10. 2010 semináøem Osm cest ke zdraví. Další
semináøe jsou:
12. 1. 2011 O pohybu a odpoèinku
9. 2. 2011 Nejlevnìjší „terapie“ teèe z kohoutku Vstup na semináøe je zdarma.

Vzpomínka

Vzpomínka

„Utichlo zlaté srdce
a starostlivé oèi
zavøely se navdy.“

Prázdný je domov, smutno je v nìm...
Utichlo srdce, zùstal jen al,
kdo Tì mìl, maminko, rád, vzpomíná dál.
Vzpomíná s láskou, maminko milá,
vdy Ty jsi jen pro nás ila.

Dne 23. ledna 2011 si pøipomeneme 10. smutné výroèí
úmrtí našeho tatínka a dìdeèka,
10. ledna 2011 vzpomeneme 13. smutné výroèí úmrtí
pana Ladislava Pavelky,

paní Antonie Malinové.

bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku. S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami
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S láskou a vdìkem vzpomínají vnouèata, dcera a synové
s rodinami.
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Cestování po Evropì
Pokladnicí architektury a umìní je nazýváno mìsto na bøehu
Støedozemního moøe – Valencie. Na nìkteré klenoty a hlavnì na
místní raritu se dnes podíváme.

Hned vedle Velké arény, kde se konají slavné býèí zápasy, stojí muzeum Taurino. Najdete zde vše o historii i souèasnosti v této
zemi tak oblíbeného „krvavého sportu“.

Kdy známý španìlský hrdina Rodrigo z Vilvaru, zvaný El Cid,
vyrval v 11. století Valencii z rukou Maurù, umonil tak rozkvìt
dvou zcela odlišných kultur v jednom mìstì.
Dominantou mìsta je katedrála ze 13. století, nad ní èní do
výše 50 metrù mohutná vì Miguelete, které místní obyvatelé
nìnì øíkají Mikalet, tedy Míša. Je pøímo nabitá nádhernými
umìleckými pøedmìty, zejména obrazy a sochami. K nejvìtším
skvostùm patøí Goyova plátna a také alabastrový kalich, nazývaný té Svatý grál. Do mìsta ho pøinesl zdejší rodák sv. Vincenc
Ferrerský s tím, e z nìho pil Jeíš Kristus pøi Poslední veèeøi
pøed svým zatèením. Za prohlídku stojí i kostel sv. Štìpána. Byl
zde podle povìsti pokøtìn zmiòovaný sv. Vincenc, vítìz nad
Maury El Cid zde zase vedl k oltáøi obì dcery pøi jejich vdavkách.
Ze tøí mìstských bran je nejpozoruhodnìjší Apoštolská, v ní
se kadý ètvrtek u po šest století koná tvz. vodní soud, který
rozhoduje o pøídìlu vody ze zavlaovacího systému místním zemìdìlcùm.

Slíbená místní rarita vznikla tím, e koryto èasto se rozlévajíci
øeky Turii bylo vyvedeno daleko za centrum Valencie. Bývalé horní øeèištì se tak zmìnilo v nìkolikakilometrový park, protkaný pìšinkami, cyklostezkami a spoustou høiš. Nad tím vším se klenou
pùvodní mosty, od obyèejných a po historicky èi architektonicky
zajímavé. Spodní èást koryta a po ústí zase tvoøí soustava supermoderních budov, pùsobící, jako by byly z jiné planety, a nese
jméno – Mìsto umìní a vìd. Stojí zde Palác hudby, Palác umìní,
který pøipomíná obøí lidské oko, Muzeum vìdy a techniky, Muzeum moderního umìní a nechybí ani Oceánografický pavilon, Planetárium, je zde také Zoologická zahrada. Kolem dokola je
spousta vodních fontán a umìlých jezírek, co pøipomíná fakt, e
zde po miliony let tekla øeka. Na konci cesty k moøi hned vedle pùvodního pøístavu narazíte na oplocený motoristický areál, kde se
mimo jiné jezdí i Velká cena Evropy formule 1. Na úplném konci
bývalého øeèištì narazíte na rozlehlé písèité pláe, v letních mìsících pøeplnìné vyznavaèi vodních radovánek.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ
V minulém èísle jsme si slíbili, e se budeme procházet minulostí mìsta Mohelnice. Výjimeènì udìláme zmìnu a aktuálnì
se podíváme do Koutù nad Desnou, kde v krátké dobì vyrostl
supermoderní skiareál.
V sobotu 18. prosince byl nedaleko vlakového nádraí Kouty nad Desnou, vpravo vedle silnice Šumperk–Jeseník, slavnostnì otevøen nový skiareál. Svými parametry je nejvìtší na
Moravì a první v Èesku, který má v provozu šestisedaèkovou
lanovku. V bìném provozu odbaví a 3 200 lyaøù za hodinu a
na samý vrchol sjezdovek je vyveze za necelých sedm minut.
Ze ètyø sjezdovek, které se rozkládají na ploše 25 hektarù,
dvì budou mít pøes dva kilometry (nejdelší 2 450 m) s ojedinìlou šíøkou minimálnì padesát metrù. Jedna z nich, umístìná
v nadmoøské výšce 1100 metrù nad moøem, bude slouit i pøi
kritických snìhových podmínkách mimo obvyklou sezónu.
Celková kapacita všech pøepravních zaøízení èiní 5 600 osob za
hodinu. Samozøejmostí je zde i oblíbené noèní lyování. Snìhovou jistotu zde garantuje nejmodernìjší zasnìovací technika se
30 snìhovými dìly pokrývající všechny sjezdovky. Horní stanice lanovky je pak i výchozím bodem pro novì upravované
bìecké trasy v ideální nadmoøské výšce 1 100–1 250 metrù,
kde jsou nejlepší snìhové podmínky.

Skiareál Kouty nabízí nejen mimoøádné lyaøské monosti,
ale také zázemí, od restaurací a barù a po lyaøský servis i školu. V areálu je té parkovištì s dostateènou kapacitou, parkování
pro návštìvníky je bezplatné.
Výstavba první etapy areálu, která byla otevøena veøejnosti,
si vyádala náklady zhruba ve výši pùl miliardy korun. Areál zaèala v roce 2009 ze svých penìz budovat firma K3 Sport. Je dobré pøipomenout, e èást nákladù byla pokryta i dotací z Evropské
unie.
Samozøejmì se plánuje i rozšiøování celého areálu. Koneèný
projekt poèítá s vybudováním dalších tøí lanových drah a ètyø
lyaøských vlekù o celkové pøepravní kapacitì témìø 12 000
osob za hodinu a veškeré s lyováním související infrastruktury. Podle vyjádøení vlastníkù areálu by po celkovém dokonèení
nebyl problém zde hostit i závody Svìtového poháru.
Pro zájemce o poskytované sluby ve Skiareálu Kouty
pøipomenu, e vše zajímavé, vèetnì cen, najdou na internetu. A ty z nás, kteøí „døevìná prkýnka na nohou“ jaksi
nemusí, jsem chtìl aktuálnì seznámit se stavbou, která nedaleko našeho mìsta vyrostla.
-hpm

ZŠ a MŠ Hanušovice stále pøijímá zájemce všech kategorií 6-99 let o

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ.
Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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A je tu zas ten vánoèní èas
Vánoènì se naladili obyvatelé DPS Hanušovice ji v pátek 17. 12., kdy zde probìhla besídka, která u neodmyslitelnì patøí k vánoèní tradici. Dìdeèkové a babièky napjatì oèekávali, jaká vystoupení si pro nì tento rok pøipravili áci ZŠ pod vedením paní uèitelky ídkové. Vánoèního veselí v DPS se zúèastnila také paní Sedlmayerová a paní starostka Ivana Vokurková.
Bìhem tohoto milého posezení všichni zúèastnìní jistì pocítili, e to nejdùleitìjší nejen o Vánocích, ale i bìhem celého roku je
mít s kým tyto krásné okamiky proít a necítit se sám. A za to všem velice dìkujeme.
Krásné Vánoce a ve všech smìrech vydaøený nadcházející rok 2011 pøeje za celou DPS Hanušovice
peèovatelka Jitka Odstrèilová.
DPS Hanušovice dìkuje restauraènímu zaøízení Lido a tamìjšímu kuchaøskému kolektivu pod vedením paní Jurdièové za pøípravu chutných obìdù pro naše strávníky a pøeje vše nejlepší do roku 2011.
Peèovatelka Jitka Odstrèilová

Volejbalové debly v roce 2010
V rámci celého XIII. roèníku volejbalových deblù, které se konaly v mìsících dubnu, srpnu a øíjnu, bylo uspoøádáno celkem
9 turnajù, kterých se zúèastnilo více ne sto zaèáteèníkù, hráèù
závodního i výkonnostního volejbalu a mládee (jednotlivci,
pláové míèe, upravená pravidla) z blízkého okolí, ale i vzdálenìjších míst, napø. Prahy, Valašského Meziøíèí, Pøerova, Brna,
Liberce a dalších.
Na prvním øíjnovém mixovém turnaji chybìla ze zdravotních dùvodù vítìzná domácí dvojice z dubnového turnaje (Podvolecký, Baová), èeho dokonale vyuily páry z Loštic a
obsadily všechna medailová místa. Nejlepší hanušovický pár obsadil deváté místo (Tomíèek, Hájková). V kategorii muù mìli
domácí zastoupení dokonce v bronzovém týmu (Grivalský),
eny nestartovaly. Na posledním letošním turnaji ji loštické páry
takovou lehkou pozici nemìly. Páru Podvolecký, Baová, tradiènì a dobøe reprezentujícího poøádající klub, se obávat nemusely
(enská èást páru se zaèala závodnì plnì vìnovat badmintonu).
Ale novì vytvoøený pár Podvolecký, Faturová, který se zaèal sehrávat a pøímo na turnaji, pøekvapil nejen sebe, ale i favority a ji
ve skupinì odsoudil pár Grézl, Zapletalová (vítìzové prvního øíjnového turnaje) k boji o pozice za nejlepší šesticí (nakonec sedmé místo) a ve finálové skupinì ještì jasnì pøehrál další
nasazenou dvojici Škvára, Škvárová. V posledním zápase proti
loštické dvojici Marks, Hennerová ji chybìly síly i centimetry
nad sítí, a tak se vítìzství, po výborném výkonu celého páru, zaslouenì stìhovalo opìt do Loštic.
Sportovní klub Hanušovice dìkuje za podporu Pivovaru
Holba, a. s. Hanušovice, Oborové zdravotní pojišovnì zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví a firmì Stavoprogres
Brno.
I n f o r ma c e o te r mí n e c h l e t o š n í h o r o è n í k u n a
skhanusovice@seznam.cz.

3. Novák, Krmelová (Loštice)
Výsledky 3. 10. 2010 – kategorie mui
1. Marks, Grézl (Loštice)
2. Pátek, Weiser (Mohelnice, Loštice)
3. Polášek, Grivalský (Èervená Voda, Hanušovice)
Výsledky debly 3. 10. 2010 – kategorie eny:
1. Faturová, Fišerová (Staré Mìsto, Unièov)
2. Krmelová, Zapletalová (Loštice)
Výsledky debly 3. 10. 2010, kategorie áci jednotlivci
(pláové míèe):
1. Cakirpaloglu Filip (Hanušovice)
2. Novák Dan (Hanušovice)
3. Šinkovský Antonín (Hanušovice)
Výsledky debly 28. 10. 2010 – kategorie mixy I:
1. Marks, Hennerová (Loštice)
2. Podvolecký, Faturová (Hanušovice, Staré Mìsto)
3. Škvára, Škvárová (Pøerov)
Výsledky debly 28. 10. 2010 – kategorie mixy II:
1. Dvoøák, Korgerová (Dubicko)
2. Lysák Mir., Lysáková (Staré Mìsto)
3. Šalplachta, iková (Èeská Ves, Staré Mìsto)

Èinnost SK Hanušovice byla v roce 2010
realizována také za podpory Olomouckého kraje.

Výsledky 2. 10. 2010 – kategorie mixy:
1. Grézl, Zapletalová (Loštice)
2. Marks, Hennerová (Loštice)
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