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

Informace o bezpeènostní situaci na území mìsta Hanušovice
a jeho územních èástech v roce 2010
Váení obèané!
Dovolte, abych Vás ve struènosti seznámil s vývojem bezpeènostní situace na území
mìsta Hanušovice a jeho obecních èástech v roce 2010.
Z celkového poètu 211 trestných èinù, které byly v roce 2010 spáchány na území
Obvodního oddìlení Policie Èeské republiky Hanušovice, bylo v Hanušovicích a jejich obecných èástech šetøeno celkem 75 trestných èinù, co èiní 35 % celkového nápadu trestných èinù. Objasnìno bylo celkem 49 trestných èinù - 65,3 %. Tato objasnìnost
se øadí k zdaleka nejvyšším ve srovnání s mìsty a jejich èástmi Územního odboru
Policie Èeské republiky Šumperk. Nejvíce byla zastoupena majetková trestná èinnost,
28 trestných èinù, následují trestné èiny v dopravì, zejména ohroení pod vlivem návykové látky a maøení výkonu úøedního rozhodnutí, kde bylo zaznamenáno celkem 9
trestných èinù. K dalším náleí trestné èiny zanedbání povinné výivy a ublíení na
zdraví, kterých bylo shodnì zaznamenáno 6. Za nejzávanìjší trestnou èinnost v roce
2010 lze povaovat jeden pøípad trestného èinu vrady, dva pøípady trestného èinu loupee a jeden pøípad trestného èinu tìkého ublíení na zdraví. U uvedených trestných
èinù byl vdy zjištìn jejich pachatel.
Pokud jde o zjištìné pøestupky, celkem bylo na Hanušovicku zjištìno spáchání 387 pøestupkù, z nich bylo objasnìno 326. Nejvíce jsou zastoupeny pøestupky v dopravì - celkem
193, následují pøestupky proti majetku: 118, obèanskému souití, kterých bylo zaznamenáno
57, a 8 pøestupkù na úseku ochrany pøed alkoholismem a toxikomanii.
Hlavní cíl pro rok 2011 je zachovat pøíznivý vývoj objasòování trestné èinnosti v našem regionu, zamìøit výkon sluby na úseky, kde je zaznamenáván zvýšený pohyb
osob s kriminální minulostí (nádraí ÈD, prostory u marketu PENNY). Dále budou ve
zvýšené míøe probíhat kontroly øidièù motorových vozidel se zamìøením moného
uití alkoholu a jiných omamných látek pøi výkonu této èinnosti. Takté bude ve vìtším
mìøítku probíhat spolupráce s pøíslušníky Dopravního inspektorátu Územního odboru
PÈR Šumperk pøi kontrole dodrování stanovené rychlosti v Hanušovicích. Od poèátku roku jsou neustále zjišovány a následnì øešeny desítky pøípadù øidièù, kteøí stanovenou rychlost nedodrují.

Výroba a prodej
døevìných briket,
prodej palivového
døeva a tøísek
na zátop
Telefon:
737 274 331
Firma Leo-mix

objednává na jaro 2011
tyto druhy drùbee:

- kuøice Dominant
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- husokaèeny
- rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky pøijímá prodejna Ovoce a kvìtiny, Hlavní 88, Hanušovice
dennì od 8 do 16 hod., telefonicky na
èísle: 583 232 284.

(pokraèování na 2. stranì)

Uvnitø novin pøíloha
s informacemi
o sèítání lidu 2011

Šibøinky 2011
26. 3. 2011 v DK Hanušovice od 20.00 hod.
více uvnitø novin
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
Na svém 6. jednání 24. 1. 2011 projednala:
- ádost o pøidìlení místnosti – DPS
- ádost o prodej pozemkù pè. 868/3 a 868/4, kú. leb
- ádost o pøevedení nájemní smlouvy – BJ na èp. 113
- ádost o finanèní pøíspìvek na dopravu na r. 2011 – FK
Hanušovice
- ádost o vyøešení pùdního prostoru - ul. Úzká 215
- ádost o pronájem pozemkù pè. st. 299 a pè. 1663 (èást),
kú. Hanušovice
- ádost o pronájem èásti pozemku pè. st. 299, kú. Hanušovice
- ádost o uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení
vìc. bøemene na pozemku pè. 833, kú. Hanušovice – Hynèická (kabel. pøípoj. NN) - ÈEZ Distribuce
- ádost o vyjádøení – pè. 882, kú. Hanušovice – kabelová
pøípojka NN - ÈEZ Distribuce
- oznámení o poškození plotu
- ZŠ Hanušovice – projekt Minimalizace šikany – vyhlášení øeditelského volna
- budoucnost kina Mír Hanušovice (digitalizace) – Stavrel, v. o. s.
- vystavení objednávky zvl. linkové dopravy na rok 2011
– Vobus, v. o. s. Hanušovice
- potvrzení objednávky (rozšíøení spisové sluby) – ASI
Mohelnice
- Senior klub – výuka na PC – pøíspìvek 2.000,- Kè, DK
Hanušovice
- uzavøení dohody – pøíspìvky do HN
- potvrzení akcí s úèastí HZS Ol. kraje
- mezinárodní kampaò „Vlajka pro Tibet“ – 10. 3. 2011
- VHZ Šumperk, a. s. – vklady vodovodù a kanalizací do
spol. VHZ
- návrh servisní smlouvy k IT na období 1. 4. 2011–30. 4.
2012 – ASI Mohelnice
- platový výmìr øeditele ZŠ a MŠ
- RASTV – internetová televize pro mìsta a obce - nabídka
- pøedání agendy vedoucího úøadu (tajemník)
- urèení komise pro výbìrové øízení – vedoucí úøadu
- ÈZS Hanušovice – pozemky zahrádkáøská kolonie
(Lesy ÈR)
- nájemní smlouva – stavba kotce a pergoly

Na svém 7. jednání 9. 2. 2011 projednala:
- ádost o ukonèení nájemní smlouvy na pozemek pè. 856,
kú. leb
- ádost o prodej pozemkù pè. 125, 127/1, 127/2, 860/1,
859, 135/1, 135/2, 134, 855/5, 128/3, 131/1, 861, 167/20,
167/21, 167/22, v kú. leb
- ádost o souhlas – posunutí plotu - Hlavní èp. 320, Hanušovice

- ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku – OS SKT
Holba Hanušovice
- ádost o spolupráci a finanèní zajištìní pøi akci Mezinárodní døevosochání v Hanušovicích 2011 (11. 7.–16. 7.
2011) – atelier Abakuk
- ádost o dotaci – ZO AVZO Hanušovice, hodnocení èinnosti støeleckého krouku 2010/2011
- ádost o pøíspìvek na propagaèní materiály mìsta Hanušovice – MAS HP Hanušovice
- nabídka na dodávku elektøiny a plynu – Centropol Energy, a. s.
- nabídka na dodávku elektøiny a plynu – OSI GENO,
s. r. o.
- nabídka na poskytnutí úvìru akce kanalizace KB Olomouc
- nabídka na poskytnutí kontokorentního úvìru – ÈSOB,
a. s. Šumperk
- nabídka – interaktivní mapa mìsta Hanušovice a okolí
- stanovisko k rušení el. spojù na tratích D. Lipka–Štíty a
D. Lipka-Hanušovice (mìsto Králíky)
- nabídka na pøevzetí správy pojistných smluv mìsta Hanušovice a H.O. s. r. o. – INSIA, a. s.
- nabídka poøadu s bavièem p. Martinákem – agentura
Katka
- nabídka koncertu k poctì sv. Mikuláše 30. 11. 2011
- povìøení vedoucího H.O. s. r. o. zajišováním revizí
elektrických zaøízení všech objektù mìsta a H.O. s. r. o. –
mimo hasièe
- nabídka – evidence, pasportizace a prohlídky mostù dle
ÈSN
- sèítání lidu – 25.–26. 3. 2011 – informace pro obèany
- valná hromada VHZ, a. s. Šumperk – 8. 3. 2011
- Regioprojekt Morava, s. r. o. Šumperk – nabídka slueb
projekèní práce
- JAS AIR CZ, spol. s r. o. Hluboká nad Vltavou – nabídka
leteckého snímkování
- GE Money Bank Šumperk – nabídka financování kanalizace
- MK Hanušovice – rozbor èinnosti za rok 2010
- výplata odmìny pøi slavnostních obøadech MÚ Hanušovice za rok 2010
- pøíspìvek seniorùm – zájezd Zelená hora
- ztráty a nálezy – zapojení èástky 2.000,- do rozpoètu
mìsta
- ádost o poskytnutí pùjèky z FRB ve výši 50.000,- ádosti o pøidìlení bytu – Potùèník èp. 95
- doplnìní ádosti o prodej pozemkù pè. 868/2, 869/1,
869/2 v kú. leb
- MK Hanušovice – dodatky smluv pro obce Jindøichov,
Kopøivná, M. Morava, St. Mìsto a Branná
- Nabídky – regály - archiv odboru výstavby a MK

Informace o bezpeènostní situaci na území mìsta Hanušovice
a jeho územních èástech v roce 2010
(pokraèování z 1. strany)
Na závìr chci opìtovnì podìkovat zejména tìm obèanùm Hanušovicka, kteøí jsou nápomocni pøi šetøení trestné èinnosti v našem regionu. Díky tìmto spoluobèanùm se v roce 2010, tak i poèátkem letošního roku, podaøilo objasnit nìkolik pøípadù, zejména
majetkové trestné èinnosti. Policisté zdejšího oddìlení bezprostøednì reagovali na trestnou èinnost pachatelù na základì oznámení
obèanù a následnì tyto pachatele zadreli.
František Roháèek, vedoucí OOP Hanušovice
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Vítìzové soutìe „Vìnuj mobil“
byli odmìnìni
V øíjnu vyhlásili áci 7. A soutì tøíd ve sbìru „pouitých a
nefunkèních mobilù“. Lákadlem byly vyhlášené odmìny za 1.
místo - bowling. Do soutìe se zapojili i prvòáèci. Bowling
vìtšina z nich ještì nehrála, ale zájem byl velký. Pomalu, ale
jistì pøibývalo odevzdaných mobilù. Na konci soutìe bylo
vidìt, e prvòáèci byli nejpilnìjší a soutì vyhráli. Po vyhlášení
vítìzù ve školním rozhlase byl z prvních tøíd slyšet vítìzný
pokøik: Hurá bude bowling! Tým z vítìzných prvních tøíd
tvoøilo 18 áèkù.
Na úterý 8. 2. jsme se domluvili s provozovateli bowlingu na
vhodném èase návštìvy v hernì (byla mimo provozní dobu, a

díky jim za to). Cestou na hru bylo vidìt na dìtech, jak jsou
natìšené. Po pøíchodu do herny a pøezutí bylo nutné dìti
dùkladnì pouèit o høe a bezpeènosti pøi høe. Pravda, koule na
bowling byly trochu vìtší v rukách prvòáèkù, ale nadšení a snaha pøevaovaly pøed problémy. Pøi høe byla trochu šikovnìjší
dìvèata, ale chlapci se snaili o to víc. Bìhem hry se navzájem
povzbuzovali pøi kadé shozené kuelce.
Hodina, která nám byla vyhrazena, ubìhla na obou drahách
pro dìti velmi rychle. Vše probìhlo bez problémù a spokojenosti všech pøítomných a pøispìly k tomu i ákynì 7. A Maruška
a Monika, které paní uèitelce pomáhaly. Spokojenost a chvála
uskuteènìné akce hovoøila za vše. Vyjádøením jím vlastním
„Bylo to hustýýý!“ byla nejlepší pochvalou.
Dík všem, kteøí k tomu pøispìli.
B. Baslarová

více na www.zshanusovice.cz

Volba povolání
„Práce bývá èasto matkou radosti.“
Voltaire
Pøijímání do prvního roèníku nišího a vyššího stupnì
šestiletého a osmiletého gymnázia
Vzdìlávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se èlení na
niší stupeò a vyšší stupeò. Niší stupeò je tvoøen prvními dvìma roèníky šestiletého gymnázia nebo prvními ètyømi roèníky
osmiletého gymnázia. Vyšší stupeò pak posledními ètyømi roèníky šestiletého a osmiletého gymnázia.
Do prvního roèníku nišího stupnì šestiletého gymnázia lze
pøijmout uchazeèe, kteøí v daném školním roce úspìšnì ukonèí
sedmý roèník základní školy nebo druhý roèník nišího stupnì
osmiletého gymnázia nebo druhý roèník osmiletého vzdìlávacího programu konzervatoøe, do prvního roèníku nišího stupnì
osmiletého gymnázia uchazeèe, kteøí v daném školním roce
úspìšnì ukonèí pátý roèník základní školy.
Do prvního roèníku vyššího stupnì gymnázia postupují áci,
kteøí úspìšnì ukonèili niší stupeò šestiletého nebo osmiletého
gymnázia.
Pøi pøijímacím øízení do nišího stupnì šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobnì, jako je popsáno výše.
Pøijímání do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou
V rámci pøijímacího øízení do oboru vzdìlání, v nìm je jako
souèást pøijímacího øízení stanovena talentová zkouška, vyhlásí
øeditel školy pøijímací zkoušku v pracovních dnech v termínech
od 2. do 15. ledna 2011. Po vyhodnocení výsledkù talentové
zkoušky zašle øeditel školy uchazeèi nebo zákonnému zástupci
nezletilého uchazeèe sdìlení o výsledku talentové zkoušky, a to
nejpozdìji do 20. ledna 2011. Pokud uchazeè vykoná talentovou zkoušku úspìšnì, pokraèuje v pøijímacím øízení. Øeditel

školy odešle rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí uchazeèe do
7 dnù po vydání rozhodnutí, nejpozdìji však 15. února 2011.
Pøijímací øízení ke vzdìlávání v konzervatoøi se koná formou
talentové zkoušky v pracovních dnech v termínech od 15. do
31. ledna 2011. Øeditel školy zašle po vyhodnocení výsledkù talentové zkoušky uchazeèi nebo zákonnému zástupci uchazeèe
rozhodnutí o pøijetí èi nepøijetí ke vzdìlávání v konzervatoøi, a
to nejpozdìji do 10. února 2011.
Podáním pøihlášky do oboru vzdìlání s talentovou zkouškou
není dotèeno právo uchazeèe podat pøihlášku(y) ke vzdìlávání
ve støední škole.
Pøijímání ke vzdìlávání ve vyšších odborných školách
Pøijímání uchazeèù ke vzdìlávání ve vyšších odborných školách se uskuteèòuje podle § 93 a § 95 zákona è. 561/2004 Sb., o
pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném
vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù, a § 2 vyhlášky è.10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdìlávání, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù.
Termín, obsah a formu pøijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví øeditel školy. Pøijímací zkoušky v prvním kole pøijímacího
øízení se konají nejdøíve 1. èervna 2011. Øeditel školy mùe po
ukonèení prvního kola pøijímacího øízení vyhlásit další kola pøijímacího øízení k naplnìní pøedpokládaného stavu studentù.
Poslední kolo pøijímacího øízení se uskuteèní nejpozdìji do
30. záøí 2011.
Uchazeè se stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu
ke vzdìlávání. Uchazeèi se zapisují ve lhùtì stanovené vyšší odbornou školou, nejpozdìji však do 30. záøí 2011.

Vladimíra ídková,
výchovná poradkynì školy

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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Recitaèní soutì
Ve støedu 9. února 2011 ve 14 hodin se uskuteènilo školní kolo v recitaci
urèené pro áky I. a II. stupnì za úèasti 37 soutìících recitátorù (I. stupeò –
21 ákù, II. stupeò – 16 ákù), rodièù, povzbuzujících spoluákù a odborné poroty ve sloení - paní uèitelky L. Cikrytová, D. Netolická, J. Pitáková, pan uèitel Kos a pøedsedkynì V. ídková. Recitaci doprovázela pøíjemná atmosféra a
soutìivost. Podle rozesmátých rodièù a ostatních pøítomných lze soudit, e se
jim odpoledne s poezií líbilo a v mnohém obohatilo o kulturní záitek z této
uskuteènìné akce.
A jaké byly výsledky?
0. kategorie - áci I.tøíd
I. místo - Malasková Petra I. B, II. a III. místo nebylo udìleno
I. kategorie - áci II. a III. tøíd
I. místo Sedlaèíková Klára - III. A, II. místo - Marinov Jiøí II. A, III. místo - Fibichová Sabina III. A
II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
I. místo - Felner František, V. B, II. místo - Muszynská Boena,V. B, III. místo - Sedlaèíková Klára, IV. A
III. kategorie - áci VI. a VII. tøíd
I. místo - Zatloukal Petr, VI. A, II. místo - Winterová Romana, VII. A, III. místo - Jacková Marie VI. B a áková Aneta VII. A
IV. kategorie - áci VIII. a IX. tøíd
I. místo - Zatloukalová Veronika, VIII. A, II. místo - Pichová Gabriela, VIII. A, III. místo - Šèambura Maxmilián a Machulová
Kateøina, IX. A
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

Lyaøské výcviky ZŠ a MŠ Hanušovice
Naši áci se v mìsíci lednu 2011 zúèastnili lyaøských výcvikových kurzù na lyaøském svahu Františkov u Branné.
Naše škola jezdí na výuku lyování na Františkov z toho dùvodu, e zázemí a svah je naprosto vyhovující souèasným
poadavkùm. Lyaøský kurz je organizován tak, e kadé ráno odjídí áci od školy a po obìdì se vrací zpìt do Hanušovic.
Naše škola nabízí výuku lyování na lyích a na snowboardu. Výuku lyování zajištují kvalifikovaní instruktoøi s platnou licencí.
7. roèník
Jako první vyzkoušeli ve dnech 10.– 14. ledna svah áci a ákynì 7. roèníkù, kteøí mají lyaøský výcvik povinný dle uèebních osnov. áci sedmého roèníku byli rozdìleni do tìchto výkonnostních drustev.
- Lyaøi zaèáteèníci
- Lyaøi pokroèilí
- Snowboard – zaèáteèníci
- Snowboard – pokroèilí
Zaèáteèníci projdou pøes všeobecnou a specializovanou lyaøskou prùpravu a k obloukùm pøívratným a snoným. Pokroèilí
lyaøi se po pøívratných a snoných obloucích vyuèují základy carwingového lyování.
I kdy ákùm sedmého roèníku nepøálo moc poèasí, lyaøský výcvik si naplno uili.
3.–6. roèník
Ve dnech 19.–21. ledna mohli svah na Františkovì vyzkoušet také áci a ákynì 3. – 6. roèníku. áci tìchto roèníkù nemají
lyaøský výcvik povinný, ale v rámci rozvíjení svých lyaøských dovedností èi døívìjšího se nauèení lyování se tohoto lyaøského
výcviku kadoroènì zúèastòuje velká èást našich ákù.
Organizace tohoto kurzu je stejná jako u sedmých tøíd.
8.-9. roèník
Ve dnech 26.–28. ledna zakonèili lyaøské kurzy áci 8.–
9. roèníku. Lyaøský výcvik v tìchto roènících je organizován v rámci zkvalitnìní výuky lyování a efektivního
vyuití volného èasu v této vìkové kategorii.
Podìkování patøí všem instruktorùm za pøíkladnou práci,
vedení školy, dále také zamìstnancùm Sportparku Františkov a také firmì Vobus za dopravu.
Za kabinet TV uèitelé
Tomáš Rajnoha a Yvona Jánová
více na www.zshanusovice.cz
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V TÌLOCVIÈNÌ OPÌT SVIŠTÌLY DIABOLKY
Sportovní støelci z patnácti støeleckých organizací obsadili v sobotu 29. ledna tìlocviènu základní školy, aby se zúèastnili Otevøeného pøeboru Olomouckého kraje 2011
ve støelbì ze vzduchových zbraní, který v Hanušovicích probìhl ji potøetí pod hlavièkou krajského sdruení ÈSS. Aèkoliv probíhající chøipkové období znaènì eliminovalo poèet pùvodnì pøihlášených, pøesto na palebnou èáru nastoupilo 60 závodníkù
všech vìkových kategorií, kteøí v duchu Fair play bojovali o 9 titulù Pøeborník Olomouckého kraje.
Bylo zde tradiènì dosaeno dobrých výsledkù, za zmínku stojí hlavnì nástøel 299
bodù, kterého v kategorii mladších ákù a ákyò dosáhla Iva Nováková z Unièova.
Dvì místa na stupních vítìzù získali rovnì domácí støelci ze vzduchové pušky – 3.
místo v dorostu obsadil Tomáš Bank a vítìzství oslavila Lenka Navrátilová ze Šumperka, která v kategorii juniorky a eny nastoupila za domácí Hanušovice. Naši mladí
støelci se ve startovním poli v ádném pøípadì neztratili a vìtšina z nich si zlepšila svùj
nejlepší osobní výkon. Dosáhli také zisku výkonnostních tøíd – v kategorii mladších
ákù ze vzduchové pušky 30 ran Èestmír Jaroš I. VT výborným
výkonem 290 bodù a Lucie Kotrašová II. VT za 271 bod. Ve vzduchové pistoli 40 ran pak v kategorii staršího dorostu Pavel Juhaòák
II. VT nástøelem 345 bodù. Michal Vosáhlo se umístil jako nejlepší
junior.

Zprava Lucie Kotrašová a
Lucie Brostíková

Na závìr pøehled vítìzù a umístìní dalších domácích závodníkù:
mladší áci – VzPu 30 ran vlee:
1. místo: Iva Nováková DDM Unièov ,
Druhý zprava vlee Èestmír Jaroš

4. místo Èestmír Jaroš AVZO Hanušovice
8. místo: Lucie Kotrašová AVZO Hanušovice,
10. místo: Lucie Brostíková AVZO Hanušovice
starší áci – VzPu 30 ran vlee:
1. místo: Michal Beneš SSK Šumperk-Temenice
dorost – VzPu 40 ran:
1. místo: Pavel Stránický SSK Vítkovice,
3. místo: Tomáš Bank AVZO Hanušovice
4. místo: Veronika Schwarzerová AVZO Hanušovice,
5. místo: Kristýna Köhlerová AVZO Hanušovice
(pokraèování na 6. stranì)

Závodù se pravidelnì
zúèastòují také postiení
sportovci, první zprava Jiøí
Janeèek z Pøerova
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Stojící zleva Tomáš Bank a Pavel Juhaòák

První zleva Lenka Navrátilová, vlee druhý zprava
Èestmír Jaroš

www.hanusovice.info
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V TÌLOCVIÈNÌ OPÌT
SVIŠTÌLY DIABOLKY
dorost – VzPi 40 ran:
1. místo: Roman Blahoudek SSK Šumperk-Temenice
5. místo: Pavel Juhaòák AVZO Hanušovice
juniorky a eny – VzPu 40 ran:
1. místo: Lenka Navrátilová
AVZO Hanušovice
juniorky a eny – VzPi 40 ran:
1. místo: Jana Janeèková SSK Pøerov

Ke støelecké soutìi patøí také moderní technika
– u poèítaèe Michal Havelka

junioøi a mui – VzPu 60 ran:
1. místo: Miloslav John SSK Elán Olomouc
7. místo: Michal Vosáhlo AVZO Hanušovice
junioøi a mui – VzPi 60 ran:
1. místo: Radovan Kluka SSK Elán Olomouc
mui SH 1 – VzPi 60 ran:
1. místo: Vladimír Marèan SSK Elán Olomouc -fie
Foto: Milan Štìpán

Krásná studie z prùbìhu støelecké soutìe

STØELECKÁ SOUTÌ VE ZKRATCE
Tøíèlenné drustvo nejmladších sportovních støelcù do 12 let se v sobotu 19. února zúèastnilo soutìe „Neplachovická 30“ ve spøátelených Neplachovicích u Opavy. Na medailové
pozice jsme tentokrát sice nedosáhli, pøesto naši úèast povauji za úspìšnou - Matìj Vyroubal ve svém prvním závodì nepodlehl nervozitì a vytvoøil si osobní rekord 237 bodù, Lucie
Brostíková nástøelem 256 bodù splnila limit pro III. výkonnostní tøídu a Lucie Kotrašová si
zapsala výkon 254 bodù.
-fie
Foto: Naše dvì Lucie s domácí kamarádkou Koøistkovou, vítìzkou kategorie do 12 let.

Èinnosti místních akèních skupin si v Bruselu váí
Zástupci za MAS Horní Pomoraví, o. p. s. se zúèastnili mezinárodního setkání místních akèních skupin (MAS) èlenských zemí Evropské unie v Bruselu ve dnech 19.-20. ledna.
Setkání se uskuteènilo pod názvem „LEADER jako hnací stroj pro
Evropský venkov“. LEADER je programem Evropské unie, který se
snaí o propojení aktivit pro rozvoj obcí a malých mìst. Cílem tohoto
setkání bylo povzbudit program LEADER v jednotlivých èlenských
zemích a zvýšit povìdomí o jeho strategické úloze pro rozvoj venkova. Dùraz byl kladen pøedevším na metodu LEADER, která propojuje lidi ijící na venkovì a jejich aktivity a umoòuje vytváøení a
naplòování vlastních rozvojových strategií.
MAS pùsobí v Èeské republice od roku 2004 a na setkání byly právì èeské MAS velice kladnì hodnoceny.
Za MAS Horní Pomoraví, o. p. s. se setkání zúèastnil také pøedseda
správní rady František Winter: „Na jednáních jsme byli ujišováni o
dùleitosti programu LEADER, práce místních akèních skupin a snaze zachovat a dokonce i rozšiøovat tento zpùsob dotaèní politiky v následném programovacím období.“
„Konkrétnì pro MAS Horní Pomoraví bylo inspirující téma vyhodnocování místní strategie pøi realizaci projektù. Musíme klást
daleko vìtší dùraz na naplòování stanovených kritérií a pohlíení na rozvoj regionu z dlouhodobého hlediska. MAS pøece není jen
agentura na dotaèní peníze.“ dodal Winter.
-mas
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Hledám podnájem
bytu (2+1,3+1)
v Hanušovicích a v blízkém okolí,
nejlépe zaøízený.
Tel.: 774626943

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.

Koupím jakoukoliv vodní plochu na
Šumpersku. Tel: 777 114 004
Sháním ke koupi chalupu v blízkosti
lyaøských center. Tel: 725 524 115

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, bankovky, tuzexové bony, losy,

akcie, celé sbírky - vìtší mnoství - pozùstalost po sbìrateli. Platím v hotovosti nejvyšší moné ceny. Info: tiskárna@komurka.cz, nebo tel.: 724 22 92 92

NABÍZÍM

Mladá hanušovická kapela hledá prostory pro zkušebnu.
Nejlépe v místech, kde by nevadilo vìtší mnoství hluku,
podmínkou je rozvod elektøiny. Kontaktní telefon: 728 969 385
(volat po 5. hodinì, sms vdy). Kontaktní email:

HeartOfTheUniverse@seznam.cz

Hledám k pronájmu menší suchou místnost k uskladnìní nábytku,
ne sklep, pùdu èi gará. Dìkuji. Tel.: 737 712 539

vedení úèetnictví a zpracování všech výkazù pro
spoleèenství vlastníkù jednotek (SVJ) mìsíènì
za zvýhodnìnou cenu 120 Kè/bytová jednotka.
(Pro porovnání: správce v Šumperku poaduje
170 Kè za bytovou jednotku).
Pokud máte zájem, kontaktujte mne na telefonním
èísle: 777 693 345 (Ing. Jana Marešová).
Tìším se na naši budoucí spolupráci.

Prodám DB 2+1 v Hanušovicích Na Holbì. Byt je bez balkonu, panelák po rekonstrukci. Cena 350 000,- Kè. Tel.: 606 421 947

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

Dìti slunce Hanušovice
Èinnost za mìsíc leden 2011
Pestrý program probíhal v klubovnì i venku v terénu.
Stejnì jako v minulých letech, i letos jsme uskuteènili Turnaj
v piškvorkách. Tato prastará hra k nám byla dovezena z Japonska, pùvodnì se jmenuje Go-bang nebo Gomoku. Pro nároènìjší hráèe existuje i jiná varianta piškvorek nazvaná Rejnu. Máme
pravidla, v pøípadì zájmu nás kontaktuje. Letos se vítìzem našeho turnaje stal Honza. Blahopøejeme.
Pexeso zná asi kadý. Ovšem dìti si s ním zahrály i jiné varianty, které jsem vymyslel. V nauèné i zábavné Závodní dráze I
vyhrála Anièka a v Pexesové pøebíjené Ondra. Blahopøejeme.
Dìti si v klubovnì té se zaujetím zahrály stolní hru Aktivity,
kterou pøinesl Honza. Dále velký ohlas sklidila hra Twister, kterou si chlapci i dìvèata vyádali i na pøíští schùzce. Tato hra vás
snadno zamotá do kozelce! Hra Na krále je malé divadlo, pøi
nìm mùete v krátké chvíli hrát roli krále, nebo spadnout do
role sedláka èi se stát mìšanem nebo šlechticem. Zato název
další hry, Nervy, plnì odpovídá jejímu prùbìhu, pro hráèe jsou
to opravdové nervy, zda s provázkem cuknout, nebo nehýbat.
Nejlepší nervy prokázal po nìkolika kolem Ondra. Blahopøejeme.
Chlapci i dìvèata si v klubovnì také vyzkoušeli zvukovou a
svìtelnou morseovku, pomalou, take to lehce zvládli i nováèci.
Venku, v labyrintu ulièek ve snìhu, se zaruèenì zahøejete pøi
Eskymácké honièce. Dìtem se také velmi líbila.

V sobotu 22. 1. se uskuteènila ji jednou odloená stopovaèka Zachuloupsoš, která také patøí ji mezi naše tradièní akce.
Letos se klubáci vili do role policie, která pronásleduje lupièe,
který z muzea uloupil vzácnou zlatou sošku. I kdy se zlodìj
snail zmást pronásledovatele falešnými stopami, policie postupovala stále za ním. V jednoum úseku si odválivci vyzkoušeli
slanit s kopeèka pomocí Dülferova sedu po dvojitém lanì. Nutno podotknout, e tentokrát dìvèata prokázala více odvahy ne
vìtšina hochù. Ve finále stopovaèky došlo k pøestøelce papírovými koulemi mezi policií a lupièem. Èest pronásledovatelù zachránil Honza. Ovšem ukrytý lup nakonec objevila Maruška.
Obìma blahopøejeme.
Poslední sobotu v lednu jsme konali na lesní cestì Závody na
saních a bobech. Celkovì vyhrál Ondra, blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù opìt vyhrál Ondra, blahopøejeme.

Pøipravujeme:
Velký turnaj v Netradièní kulièkiádì. V sobotu 19. 3. 2011 ve
13 hod. v klubovnách ÈTU oddílu Kamarádi, nám. J. Zajíce 9
(bývalé ruské kasárny) v Šumperku. Hraje se v místnostech
s pouitím rùzných rekvizit, tudí nejsou potøeba dùlky.
Pouívají se kulièky umìlohmotné, sklenìnky a kovové, které
zajišujeme my – poøadatelé. Cvrnká se palcem nebo ukazováèkem, tzv. hokejka jen zakázaná.
Soutìní kategorie – a) dìti do 9 let, b) dìti 10-15 let, c) hráèi
16 let a starší + dospìláci.
Závìr - po 2-4 hodinách dle poètu hráèù se slavnostní korunovací králù v daných kategoriích.
Vstup zdarma, srdeènì zveme!
Vedoucí klubu M. Pecho

7

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2011

Pozvánka

Jubilea

V mìsíci bøeznu 2011
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Imgarda Sládková,
Vìra Vinklerová, Jaroslava
Sedlaèíková, Marta
Konyariková, Marie
Felnerová, Maria Tribulíková,
Mária Genèurová, Jarmila
Bártková, Judita Kufelová,
Gertruda Ulièníková, Marie
Fišerová, Jana Krausová,
Miroslava Juøenová, Alena
Macková, Alena Winterová,
Františka Petøeková a Kvìta
Vlèková;
pánové Rudolf Bednarik,
František Slimáèek, Josef
Štoppel, Jaroslav Stanìk,
Josef Talaš, Karol Pokorný,
Josef Ridoško, Bohumil Král,
Radek Hauk a Petr Crha.
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

Obèanské sdruení ivot a zdraví vás zve na semináø s názvem

Uzdravme naše vztahy
Lidská spokojenost, štìstí, pozitivní nasmìrování v ivotì a dokonce i fyzické
zdraví závisí na kvalitì našich vztahù. Jak mùeme uzdravit naše vztahy?
Právì o tomto tématu chceme hovoøit na našem semináøi, který se uskuteèní dne
16. 3. 2011 v Domì kultury v Hanušovicích od 17 do 18 hodin.

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.

Milí ètenáøi,
zima pomalu konèí, urèitì mnozí z vás vyrazíte brzy do pøírody s fotoaparátem
- zašlete nám do redakce své nejpovedenìjší snímky, rádi je zveøejníme.
Pøíští èíslo Hanušovických novin bude ji velikonoèní. Pokud máte nìjaký osvìdèený kuchaøský recept váící se k Velikonocùm èi originální nápad na sváteèní výzdobu, podìlte se o nì s ostatními ètenáøi.
Své pøíspìvky zasílejte na podatelnu MÚ Hanušovice èi elektronicky na: noviny©hanusovice.info.
Dìkujeme, redakce HN

Vzpomínka
Dne 6. bøezna 2011 vzpomínáme
1. výroèí úmrtí naší drahé maminky,
babièky, prababièky a tety,
paní Kvìtoslavy Kozákové z Hanušovic.

Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Dìkujeme všem.

Vzpomínka
Dne 21. 3. 2011
by se doil 65 let
pan Jiøí Gája.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Dcery Kvìta, Liba a Ilonka s rodinami.

Vzpomínáme
Na roky s Tebou proité
jen vzpomínky nám zùstaly šastné,
jsou v našich srdcích zaryté,
jsou hluboké a krásné.
Dne 26. 2. 2011 jsme vzpomnìli
nedoitých 81 let našeho
milovaného manela, tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka,
pana Karla Jablonèíka z Hanušovic.
23. bøezna vzpomeneme jeho páté výroèí úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manelka, dìti, vnouèata a pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Dnes zaèneme netradiènì citováním novinového èlánku
z Nìmecka: „Ve ètvrtek 6. ledna 2011, symbolicky právì na Tøi
krále, pøesnì v 9.38 hodin nejvìtšímu pohyblivému zvonu na
svìtì v katedrále v Kolínì nad Rýnem puklo srdce. Zøítilo se
z výšky 53 metrù a rozbilo se na dva kusy na døevìné podlaze
zvonice.“ V novinách bylo ještì uvedeno, e se naštìstí nikomu
nic nestalo. V deset hodin pøitom mìlo jeho zvonìní zahájit slavnosti Zjevení Pánì a uvést tak svátek Tøí králù. Poslední tóny
zvonu pøitom zaznìly pøi generálce na slavnost v devìt hodin a
nic nenasvìdèovalo tomu, k jaké pohromì za pár minut dojde.
V dobì pádu 800 kilogramù váícího srdce jen pár metrù od místa dopadu právì kolínský arcibiskup Joachim Meisner zahajoval
mši. Tìlo zvonu svatého Petra, jemu místní pøezdívají Tlustý
Péa, vyvázlo bez úhony.
Historie zvonu se zaèala psát v roce 1921, kdy tehdejší starosta Kolína Konrád Adenauer (od roku 1949 první kancléø Spolkové republiky) se obrátil dopisem na øíšskou kanceláø o
pøenechání surovin pro výrobu zvonu ze státních rezerv. Pùvodní zvon, odlitý v roce 1873 z ukoøistìných francouzských lafet,
byl za 1. svìtové války zrekvírován armádou a materiál pouit
opìt na dìla. Zvon pro katedrálu odlila zvonaøská firma Ulrich
v duryòské Apoldì. Mimoøádné tìkosti ji doprovázely pøepravu do kolínského pøístavu, kam dorazil v listopadu 1924. Ani jedi-

Toulky po okolí
V tøetím pokraèování se dnes podíváme do Mohelnice.
V únorových novinách jsme si povídali o prùmyslových podnicích a menších firmách ve mìstì.
Dalším zamìstnavatelem, který pøinášel práci pro obyvatele
mìsta a blízkého okolí byla Firma Gessner a Pohl, která se od
roku 1838 zabývala tìbou grafitu. Tu ale bohuel pro zamìstnance v roce 1912 odkoupil kníe Jan Schwarzenberg. Ten zaèal
s omezováním dolování a po krátké dobì podnik zavøel úplnì.
Jediným opravdu velkým a profilujícím prùmyslovým odvìtvím ve mìstì se stala elektrotechnická výroba. U kolébky
podniku na výrobu elektrických zaøízení L. Doczekal a spol.
stála zábøeská podnikatelská rodina Bassù. Ta v roce 1904 do
nìj vloila kapitál z prodeje mohelnického pivovaru a mimo jiné
se podílela i na stavbì mìstské elektrárny v roce 1910. Zpoèátku
pomìrnì malý podnik se ji bìhem první svìtové války znaènì
rozšíøil a tento vývoj pokraèoval i po roce 1918, kdy se továrna
dostala do rukou známé øíšskonìmecké firmy Siemens. Nejvìtší
p o è e t z a mì s t n a n c ù d o s á h l p o d n i k s n á z v e m S i emens–Schuckert po pøechodu na váleènou výrobu za druhé svìtové války. Práci zde mìlo na delší dobu pøes 400 zamìstnancù.
Výroba zde úspìšnì pokraèovala i po znárodnìní v roce 1948 ji

ný schopný jeøáb, schopný zvednout ho na speciální nákladní vagon, nezklamal.
Arcibiskup kardinál Joseph Schute ho pøed portálem dómu
pokøtil jménem sv. Petra, a aby ho pøitom slyšel mnohatisícový
dav, poprvé v dìjinách pouil tlampaè. Tìkosti však nebraly
konce. Protoe kolos 3,20 metrù vysoký, 24 tun váící a 3, 22 metru v prùmìru nemohl projít vraty chrámu, museli øemeslníci odstranit støední pilíø hlavního portálu. Kdy se na Štìdrý den 1924
vìøící shromádili v katedrále, zvon dlouho mlèel. Nakonec vydal
první tøi tóny, avšak pøetrhl se bandalír – závìsný koený pás, a
Tlustý Péa opìt ztichl. Po mìsících práce na srdci a zavìšení se
koneènì podaøilo 10. øíjna 1925 zvon rozeznít, synchronnì se
všemi zvony svatostánku.
A na závìr nìco o nejvìtších zvonech. Ten nejvìtší – Car kolokol je umístìn na námìstí v Moskvì. Váí 193 !! tun a je vysoký
6 metrù. Nikdy však nezvonil, nebo ne mìl být zavìšen, pukl
ještì na zemi pøi poáru Kremlu. Zmiòovaný Péa je nejvìtším
pohyblivým zvonem na svìtì, pøestoe na pøelomu našeho století ve Francii odlili zvon o hmotnosti 30 tun. Zatím se však pro nìj
nenašla dostateènì stabilní zvonice. Nejvìtším zvonem u nás je
Zikmund v chrámu sv. Víta v Praze. Odlitý byl v roce 1549, váí
16,5 tuny a v nejvìtším prùmìru mìøí 260 cm.
-hp

pod novým názvem MEZ, tedy Moravské elektrotechnické závody, a to a do roku 1990. Tehdy se o podnik zaèala opìt zajímat nìmecká firma Siemens. Po dlouhých jednáních
mohelnický komplex odkoupila a dodnes zde vyrábí hlavnì nízkonapìovou spínací techniku a elektromotory všech velikostí.
Vedle elektrotechnické továrny by bylo mono ve mìstì jmenovat ještì nìkolik malých závodù a ivností rùzných odvìtví.
Nejvìtší tradici mìly ve mìstì mlýny, pily, cihelny, výrobny lihovin a sodovek, mléka a sýrù a bylo zde nìkolik pekáren chleba
a peèiva. Byla zde také továrna na pøesné nástroje, své provozovny zde mìly výrobny nábytku, razítek a logaritmických pravítek (údajnì jediná v republice). Nechybìla zde ani brusírna
skla a zrcadel, doèasnì zde byla i výroba fotografických desek a
filmù.
Nezanedbatelnou souèástí ivota obyvatel Mohelnice byla i
zemìdìlská výroba. Kvalitní pùda z úrodné Hané zajišovala
odjakiva vysoké výnosy, a tím i zisky místních sedlákù a malorolníkù, kteøí hospodaøili na ploše o rozloze 1 200 hektarù. Po
kolektivizaci se polnosti rozdìlily do jednotlivých JZD a Státních statkù. Mìsto navíc vlastnilo a dodnes vlastní 520 ha lesního majetku.
Pokraèování pøíštì.
-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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Oddíl kopané FK Hanušovice si Vás dovoluje srdeènì pozvat
na kulturnì spoleèenskou akci

„Šibøinky 2011“
konanou dne 26. 3. 2011 v DK Hanušovice
od 20.00 hod.
Hudba: hlavní sál – OMICRON
kinosál – Disco
Vstupné s místenkou 120,- Kè
Pøedprodej vstupenek od 1. 3. 2011 na tel. èíslech:
Tomáš Kubíèek
777 637 444
Jiøí Osladil
776 829 339
Výteèné obèerstvení a bohatá tombola zajištìny!
Na vaši návštìvu se tìší poøádající klub FK Hanušovice

Sèítání lidu, domù a bytù 2011
Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na 26. bøezna 2011. Poprvé v historii se budou sèítat všechny zemì EU z naøízení Evropské komise
v jeden spoleèný rok. Náklady na sèítání lidu jsou v Èeské republice pøiblinì 250 Kè na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho
obyvatele, co je pøi tomto zpùsobu sèítání èástka v Evropské Unii obvyklá ).
Novinky sèítání lidu 2011
Sèítání lidu, domù a bytù v roce 2011 pøinese celou øadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informaèní technologie,
ale také se zkušenostmi z pøedchozích sèítání:
• Formuláøe prunì reagují na vývoj ve spoleènosti a s tím související legislativní opatøení, novì tak pøibude napø. dotaz na registrované partnerství.
• Èeský statistický úøad pøi sèítání lidu 2011 ádným zpùsobem nezjišuje vybavenost domácností ani jejich pøíjmy a
výdaje. Ve sèítacích formuláøích tak nejsou ádné otázky na vlastnictví lednièky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších
vìcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku dùleitá pouze otázka, zda má rodina monost vyuívat osobní poèítaè a
pøipojení k internetu.
• Novì bude moné vyplòovat elektronické sèítací formuláøe na internetu a odesílat je on-line nebo prostøednictvím datových
schránek. Tento zpùsob pøedávání informací patøí v souèasnosti mezi nejbezpeènìjší vùbec.
• Sèítacími komisaøi budou asi v 95 % pøípadù pracovníci Èeské pošty.
• Právnickým osobám bude ÈSÚ ve vìtšinì pøípadù posílat domovní a bytové listy prostøednictvím datových schránek.
• V dobì ostrého sèítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteøí budou pøipraveni pomoci se všemi dotazy o sèítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskuteènilo tzv. Minisèítání, ve kterém si mohli áci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje uiteèné a zajímavé.

Generálka na Sèítání lidu
V Èeské republice se loni od 6. dubna do 7. kvìtna uskuteènilo zkušební sèítání lidu. Celkem 6,4 % obyvatel vyuilo
monost odeslat formuláøe elektronicky pøes internet, ostatní zvolili klasickou cestu a vraceli formuláøe komisaøùm nebo
je posílali poštou.
Pro zkušební sèítání vybrali statistici 0,5 % obyvatel Èeské republiky, aby provìøili všechny potøebné procesy pøed ostrým sèítáním v tomto roce, otestovali srozumitelnost a pøehlednost formuláøù a vyzkoušeli nové techniky skenování dat. „Sèítání lidu se na
našem území provádí pravidelnì od roku 1869. Nyní se poprvé v historii testovalo i elektronické vyplòování sèítacích on-line formuláøù na internetu, které bude pøi sèítání úplnou novinkou,“ upozoròuje místopøedseda Èeského statistického úøadu Stanislav
Drápal. „Samotné informace z dotazníkù nebyly pøi zkušebním sèítání tím nejdùleitìjším, zamìøili jsme se hlavnì na srozumitelnost otázek a formuláøù. Výstupem byla zpráva, jaké procesy je potøeba pro ostré sèítání zlepšit a kde jsou slabá místa nových
systémù.“

Historie sèítání lidu
Sèítání lidu patøí k nejstarším statistickým akcím vùbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvoøily u ve støedovìku, kdy
slouily panovníkùm k vojenským a daòovým úèelùm. Zpoèátku zahrnovaly pouze èást populace. Za vùbec nejstarší dochovaný
soupis na èeském území je povaován soupis majetku litomìøického kostela z roku 1058, který je souèástí zakládací listiny kníete
Spytihnìva II.
Za významný mezník pak lze oznaèit rok 1753, kdy byl vydán patent císaøovny Marie Terezie o kadoroèním sèítání lidu. Novou
kapitolu v historii sèítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sèítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo souèasnì
a jednotnì na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se zaèala významnì zvyšovat od roku 1869, kdy se uskuteènilo první moderní sèítání lidu na našem území. Jediné sèítání, které se v novodobé historii Èeskoslovenska nekonalo, bylo v roce 1940 kvùli 2. svìtové válce.
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Sèítání lidu krok za krokem
1) Blíí se první návštìva komisaøe
Ještì pøed tím, ne sèítací komisaøi zaènou roznášet sèítací formuláøe, najde kadá domácnost ve své schránce letáèek se základními informacemi o sèítání lidu. Spolu s tímto letáèkem bude v kadé schránce lísteèek Informace o kontaktních osobách a místech,
kde bude uvedeno jméno sèítacího komisaøe, který formuláøe pøinese, èíslo jeho prùkazu a termín, kdy do domácnosti pøijde. Jméno
komisaøe a èíslo obvodu, ve kterém provádí sèítání, bude moné ovìøit v kadé obci na úøední desce. Èas návštìvy budou volit komisaøi nejèastìji v pracovní den v podveèer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály budou komisaøi roznášet do schránek od 26. února do 6. bøezna 2011.
2) Jak poznám sèítacího komisaøe?
Sèítací komisaø se bude pøi roznosu formuláøù prokazovat speciálním prùkazem sèítacího komisaøe, který bude pøedkládat pøi
návštìvì v kadé domácnosti spoleènì s obèanským prùkazem. Zároveò bude mít pøes rameno modrou tašku s velkým lutým logem Èeské pošty.
3) Komisaøi roznáší formuláøe.
Sèítací komisaøi navštíví v dobì od 7. do 25. bøezna kadou domácnost v ÈR a pøedají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam
ijí (vèetnì návštìv èi podnájemníkù, kteøí budou v dobì rozhodného okamiku v domácnosti tøeba jen pøechodnì).
Komisaø pøinese do domácnosti celkem tøi formuláøe s vysvìtlivkami:
• Zelený sèítací list osoby (kadý èlovìk v domácnosti dostane svùj vlastní)
• lutý bytový list (kadá domácnost dostane jeden)
• Oranový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci domù)
Osoba starší 15 let mùe pøevzít formuláøe pro všechny èleny domácnosti. Formuláøe vám komisaøi pøedají osobnì proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisaø v místì vašeho trvalého bydlištì, bude u na formuláøi dopøedu pøedtištìno vaše jméno a pøíjmení.
Pokud vám bude formuláøe pøedávat na jiné adrese, vyplní komisaø údaje v hlavièce ruènì do prázdného formuláøe.
Pøi pøedání formuláøù se vás komisaø zeptá, jakým zpùsobem budete chtít vyplnìné formuláøe odevzdat, a nabídne vám tøi základní monosti:
1) On-line vyplnìní a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaøi (pokud preferujete tuto cestu, komisaø si s vámi hned domluví termín schùzky, kdy pøijde formuláøe vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ÈSÚ (pokud vyberete tuto monost, pøedá vám komisaø pøedtištìnou obálku formátu
A4, ádné poštovné v tomto pøípadì domácnost neplatí)
Pokud komisaøe kdokoliv poádá o pomoc s vyplnìním, vdy mu vyjde vstøíc a pomùe.
Pro cizince a národnostní menšiny budou pøipraveny vysvìtlivky v osmi jazycích (angliètina, nìmèina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
3) Co kdy se mi navrený termín návštìvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sèítací komisaø nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doruèení sèítacích formuláøù, kde bude opìt uvedeno jméno komisaøe, èíslo prùkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, mùete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný èas návštìvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisaø nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doruèení sèítacích formuláøù s informací, e si mùete formuláøe vyzvednout na tzv. sbìrném místì do 14. dubna. V praxi bude sbìrným místem jedna z vìtších pošt ve vašem regionu.
4) Rozhodný okamik
Tím je pùlnoc z 25. na 26. bøezna 2011. Pùlnoc z 25. na 26. bøezna je tzv. rozhodným okamikem sèítání. Informace do sèítacích
formuláøù se vyplòují podle skuteènosti platné v tento rozhodný okamik.
Pøíklad:
Pokud se miminko narodilo dvì hodiny po pùlnoci, ještì nebylo v rozhodný okamik na svìtì a do sèítání se nepoèítá. Pokud se
ale narodilo hodinu pøed pùlnocí, v rozhodný okamik mezi námi bylo a je tøeba jej do sèítání uvést.
Po rozhodném okamiku zaèíná sbìr formuláøù.
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5) Sbìr vyplnìných formuláøù
U pøi návštìvì komisaøe jste se dohodli, jestli vyplníte formuláøe on-line, pøedáte je komisaøi osobnì a nebo zda je odešlete
v obálce. A zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat èi odevzdat formuláøe do 14. dubna 2011.
a) Vyplnìní formuláøù on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší zpùsob, jak formuláøe odeslat, je internet. Od rozhodného okamiku bude moné na www.scitani.cz
vyplòovat a odesílat formuláøe on-line.
Abyste mohli vyplnit sèítací formuláøe na internetu, potøebujete papírové formuláøe, které Vám pøinesl sèítací komisaø. Na papírových formuláøích najdete vpravo dole u èárového kódu dva unikátní kódy (jeden èistì èíselný a jeden, který kombinuje èísla a písmena). Tìmi se na www.scitani.cz pøihlásíte, otevøe se vám váš formuláø a mùete zaèít vyplòovat. V závìru kliknete na tlaèítko
odeslat. Po odeslání obdríte automatické potvrzení o tom, e formuláøe byly statistikùm v poøádku doruèeny.
Z dùvodu co nejvyšší bezpeènosti je pro on-line vyplnìní potøeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém poèítaèi
niší verzi, bude pøímo na stránkách, kde se formuláøe vyplòují, odkaz na bezplatné staení potøebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaøi a pomoc sèítacího komisaøe s vyplnìním
Pokud jste se se sèítacím komisaøem domluvili na osobním odevzdání formuláøù, pøijde komisaø v domluvený èas formuláøe vyzvednout. To je také okamik, kdy vám pomùe s vyplnìním, pokud o tuto pomoc poádáte.
Mùe se stát, e se cokoliv ve vašem programu zmìnilo a nebudete mít monost být v domluvený èas doma. Pokud vás komisaø
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sbìru vyplnìných sèítacích formuláøù s návrhem, kdy se komisaø pro formuláøe zastaví v termínu novém. Opìt bude na tomto Oznámení uvedeno èíslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je moné navrený
termín druhé návštìvy zmìnit podle vašich potøeb.
Pokud by vás komisaø nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s pøedtištìnou adresou P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sbìru vyplnìných sèítacích formuláøù, kde bude popsáno, jak mùete formuláøe odeslat v obálce.
6) Kdy budete potøebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informaèní linka projektu Sèítání lidu domù a bytù 2011
(v provozu dennì 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz, web: www.scitani.cz
Komisaø: Úkolem sèítacího komisaøe není pouze roznést a sebrat formuláøe, ale také pomoci kadému, kdo nebude nìkteré z kolonek rozumìt èi nebude mít sílu sám formuláøe vyplnit. V takovém pøípadì jsou komisaøi pøipraveni nechat si údaje napø. od nemocného, staršího èi nevidomého èlovìka nadiktovat a formuláøe za nì kompletnì vyplní.

Sèítání lidu: bezpeènost na všech frontách
Ochrana osobních údajù a zajištìní bezpeènosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ÈSÚ pøi sèítání lidu
má. Celé sèítání lidu pøipravujeme ve spolupráci s Úøadem pro ochranu osobních údajù, jeho specialisté se úèastnili pøípravy textu zákona o sèítání lidu vèetnì dalších právních norem, které se sèítáním souvisejí. Úøad provede také kontrolu
zpracování osobních údajù získaných pøi sèítání.
„Ochrana informací, které lidé do formuláøù vyplní, je pro nás velmi dùleitá. Bezpeènostní opatøení jsme zaèali pøipravovat u
dva roky pøed samotným sèítáním a na projektu pracuje nìkolik bezpeènostních specialistù,“ uvádí pøedsedkynì ÈSÚ Iva Ritschelová.
Ochrana sbìru dat
Kadá z cest, jak je moné vyplnìné formuláøe odevzdat, je zabezpeèena jiným zpùsobem.
Osobní pøedání sèítacímu komisaøi
• Sèítací komisaøi budou pracovníci Èeské pošty, tedy lidé, kteøí mají zkušenost a praxi s doruèováním penìz i cenných zásilek i
s manipulací s osobními údaji.
• Sbìrná místa všech formuláøù jsou pošty, které jsou pod speciálním ètyøiadvacetihodinovým dohledem.
• K dopravì vyplnìných formuláøù bude Èeská pošta pouívat pouze zabezpeèená vozidla a bude s formuláøi nakládat jako
s cennými zásilkami s mimoøádnou ochranou.
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On-line vyplnìní na internetu
Pro on-line vyplnìní sèítacích formuláøù je potøeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který umoòuje vysoký stupeò zabezpeèení. Pøi on-line odesílání je zajištìna maximální ochrana osobních údajù a pøedávané informace jsou chránìny proti zcizení i neoprávnìnému zásahu jakékoliv tøetí strany.
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby
Vyplnìné papírové formuláøe svezou speciální vozy Èeské pošty do zabezpeèeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpeèeného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledkù
Jakmile budou papírové formuláøe naskenovány, dojde pøed samotným zpracováním k jejich anonymizaci. To v praxi znamená,
e budou z databází odstranìna všechna jména a rodná èísla. Z výsledkù sèítání tak pouze zjistíte, e napø. v Bruntále v Jiráskovì
ulici ije ena, které je 35 let, má dvì dìti, kadý den dojídí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se
v Ostravì, ale nikdo u nikdy nezjistí, jak se jmenuje, ani jaké má rodné èíslo.
Po oskenování budou všechny papírové formuláøe uschovány ve speciálnì zabezpeèených objektech a budou skartovány specializovanou firmou, která má potøebné bezpeènostní certifikáty od Národního bezpeènostního úøadu. Zákon o sèítání lidu øíká, e
ÈSÚ je povinen skartovat papírové formuláøe do tøí let od rozhodného okamiku sèítání. V praxi poèítá ÈSÚ s tím, e papírové formuláøe skartuje nejpozdìji do jednoho roku.
„Na závìr budou naskenované a anonymizované formuláøe v elektronické podobì pøedány k trvalému uloení do Národního archivu,“ doplòuje Iva Ritschelová. „Bliší informace o zabezpeèení jednotlivých fází sèítání lidu nám bezpeènostní specialisté nedovolí z pochopitelných dùvodù zveøejnit.“

Základní termíny sèítání lidu
26. února 2011
Zaèíná fungovat call centrum pro veøejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohlednì sèítání kadý den od 8:00 do 22:00.
Sèítací komisaøi zaènou zároveò roznášet domácnostem do schránek informaèní letáky o blíícím sèítání. Zároveò s letákem vhodí komisaø do schránky lísteèek s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti pøinese sèítací formuláøe. Kadá domácnost najde ve
schránce letáèek nejpozdìji 6. bøezna.
7. bøezna 2011
Sèítací komisaøi zaèínají navštìvovat domácnosti a roznášet formuláøe. Kadý obèan dostane zelený SÈÍTACÍ LIST OSOBY.
Majitelé a uivatelé bytù dostanou navíc lutý BYTOVÝ LIST a majitelé èi správci domù ještì oranový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formuláøù konèí 25. bøezna 2011.
25./26. bøezna 2011
Pùlnoc z 25. na 26. bøezna je tzv. rozhodným okamikem sèítání. Informace do sèítacích formuláøù se vyplòují podle skuteènosti
platné v tento rozhodný okamik. Pøíklad: Pokud se miminko narodilo dvì hodiny po pùlnoci, tak ještì nebylo v rozhodný okamik
na svìtì a do sèítání se nepoèítá. Pokud se ale narodilo hodinu pøed pùlnocí, tak bylo v rozhodný okamik mezi námi a je tøeba tuto
radostnou novinu do sèítání uvést.
26. bøezna 2011
V tento den je moné zaèít odevzdávat vyplnìné sèítací formuláøe. Existují tøi základní cesty:
• Internet
• Pøedání sèítacímu komisaøi
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poštì
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláøe – a u je budou odesílat pøes internet, poštou v obálce nebo osobnì
pøedávat sèítacímu komisaøi.
20. dubna 2011
Konèí èinnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sèítání lidu èíslo Èeského statistického úøadu 274 057 777, které je v provozu v úøedních dnech. Stále bude také fungovat informaèní email info@scitani.cz.
Ondøej Kubala, tiskový mluvèí projektu Sèítání lidu, domù a bytù 2011
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Jak sèítání pomáhá
Pevnì vìøíme, e do øady situací, ve kterých se výsledky sèítání pouívají, se vùbec nedostanete (povodnì, evakuace pøi ivelných pohromách, zásahy hasièù…), ale pøesto, èlovìk nikdy neví… K èemu se tedy výsledky pouívají a jak se promítne vyplnìní èi nevyplnìní sèítacího listu do vašeho bìného ivota?
Hasièi Informace ze sèítání lidu budou velmi dùleité pro hasièe a další sloky integrovaných záchranných systémù. Poskytují informace, kolik
je v kterém domì bytù, z èeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké pøípojky jsou pøipojeny (napø. plyn), jak je dùm vysoký, kolik má pater. To vše potøebují záchranáøi znát, aby mohli lidem v daném domì co nejrychleji pomoci. Zároveò jsou data ze sèítání velmi
dùleitá pøi zpracování krizových a evakuaèních plánù.
Povodnì Data ze sèítání jsou dùleitým nástrojem k tvorbì protipovodòových opatøení a jsou také dùleitá pøi operativních zásazích a evakuacích pøi všech pøírodních ivlech. Jenom sèítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech ije lidí, jaká je jejich vìková struktura a zároveò jaké jsou
jejich domy a z èeho jsou postaveny – tedy jak dlouho napøíklad dokáou øádìní pøírodního ivlu odolat.
Dopravní obslunost Podle informací, jak èasto a kam lidé cestují za prací èi do školy, se sestavují tzv. mapy dojíïky, podle kterých se plánuje
dopravní obslunost v ÈR – tedy kolik je kde potøeba autobusù, vlakù èi tramvají a jak èasto mají jezdit.
Školy a školky Podle dat ze sèítání (a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno vypoèítat, ve kterých lokalitách budou v pøíštích letech školní
èi pøedškolní dìti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tøíd ve školkách a školách pøípadnì, kde bude potøeba školky
otevírat, a kde rozhodnì není dobrý nápad školku èi školu zavøít.
Péèe o seniory Data ze sèítání umoní naplánovat kapacity v domovech dùchodcù, hospicích a dalších sociálních zaøízeních pro seniory. Stejnì
tak podle nich mùe být optimalizována nabídka sociálních slueb pro seniory (napø. donášky obìdù).
Vakcíny pro oèkování dìtí Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sèítání plánuje, kolik má objednat oèkovacích vakcín pro dìti v Èeské republice. Data ze sèítání jsou klíèová pøedevším pro správné poèty vakcín. Pokud se jich objedná pøíliš moc, utrácí stát zbyteènì peníze, pokud se
jich naopak objedná málo, hrozí, e po nìjakou dobu nebudou k dispozici.
Nabídka a poptávka na pracovním trhu Údaje o sèítání lidu pøinesou podrobné informace, jak je v kterých místech ÈR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi dùleitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úøadù práce, kdy se rozhodují, kde otevøou svoji poboèku èi
závod, aby v daném regionu našli zamìstnance s potøebnou kvalifikací.
Peníze z EU Evropská unie bude èlenským zemím novì pøerozdìlovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledkù sèítání lidu v roce 2011.
Zemì, která dodá nekvalitní, neúplné èi chybné údaje, se mùe pøipravit o desítky milionù eur z evropské pokladny.
Èást výnosù z daní, která pøipadne obcím Ministerstvo financí vyuívá data ze sèítání (prùbìnì upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k pøerozdìlení podílu výnosu z daní, který pøipadne obcím. Èím více osob je v obci seèteno, tím vìtší má obec nárok na peníze. V ÈR se zatím tyto finance pøerozdìlují podle trvalého bydlištì, ale velká èást zemí EU u výnosy z daní pøidìluje obcím podle tzv. faktického bydlištì, tedy
podle toho, kolik lidí ije v dané oblasti skuteènì, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitì trvale hlášeni.
Naši poslanci v EU Evropská unie aktuálnì zvauje, e by podle výsledkù sèítání lidu 2011 ve všech zemích EU pøepoèítala mandáty v Evropském parlamentu.
Hluk Data ze sèítání jsou dùleitá pøi posuzování hlukové zátìe a pøi tvorbì hlukových map, které ukazují, jaká èást obyvatel je (a nebo v pøípadì nových projektù mùe být) zasaena nadmìrným hlukem. Podle tìchto map se pak pøipravují protihluková opatøení a zároveò slouí jako
podklad pro ádosti o dotace na protihluková opatøení.
Faktické bydlištì Poprvé v historii sèítání zjistí tzv. faktické bydlištì, tedy místo, kde lidé skuteènì ijí. Trvalé bydlištì je v rámci EU èeské
specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydlištì se zdruje stále ménì lidí a vùbec u tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé skuteènì ijí. Faktické bydlištì je velmi dùleitou informací pro starosty, kteøí tak poprvé oficiálnì zjistí, kolik lidí skuteènì v jejich obci bydlí bez ohledu
na to, zda jsou tam hlášeni. Podle tìchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zaøízení, veøejnou dopravu, obèanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydlištì a podle poètu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdìlovat evropské dotace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.
ivnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sèítání velmi dobrý pøehled, ve kterých lokalitách budou lidé potøebovat jejich sluby. Data o
technickém stavu domù a bytù a jejich stáøí jsou velmi pøínosná napøíklad pro øemeslníky a prodejce zboí potøebného pro rekonstrukce, kdy se
rozhodují, kde budou podnikat a jaký sortiment zboí lidé v dané oblasti potøebují.
Národnostní menšiny Sèítání lidu je naprosto klíèové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve formuláøích sèítání
lidu sice dobrovolná, ale pokud se v nìkteré z obcí pøihlásí k urèité národnostní menšinì alespoò 10 % obyvatel, získávají podle zákona è. 128/2000
Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 Sb., O právech pøíslušníkù národnostních menšin právo na vícejazyèné názvy a oznaèení a obec musí zøídit
výbor pro národnostní menšiny. Menšiny mají v ÈR také právo na uívání jazyka národnostní menšiny v úøedním styku a pøed soudy, právo na výchovu a vzdìlávání v jazyce národnostní menšiny a další. Sèítání lidu a poèty pøihlášených k dané národnostní menšinì jsou zásadním ukazatelem
pøi prosazování práv národnostních menšin v ÈR.
Pár zajímavostí Na závìr nabízíme nìkolik malièkostí, které ovlivòují náš kadodenní ivot a moná si ani neuvìdomujeme, e jde o servis,
který vznikl díky sèítání.
Telefonní automaty Telecom vyuil tato data v obcích ke splnìní ustanovení zákona o instalování veøejných telefonních automatù v závislosti
na hustotì obyvatel.
Odpad Jedna z firem, zabývající se odpadovým hospodáøstvím, vyuila výsledky ze sèítání lidu (konkrétnì informace o vytápìní tuhými palivy) k odhadu mnoství komunálního odpadu v jednotlivých obcích a v øadì mìst slouily informace o zpùsobu vytápìní ke zpracování energetických koncepcí.
Parkovištì Data o dojíïce ze Støedoèeského kraje do Prahy byla pouita k urèení míst a kapacit záchytných parkoviš na okrajích hlavního
mìsta.
Hlídání dìtí Pouze ze sèítání lze zjistit poèty en na mateøské dovolené za obce èi mìstské èásti, data se èasto vyuívají v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování slueb pro maminky s malými dìtmi (napø. hospodynì docházející do domácností, hlídání dìtí…).
Ondøej Kubala, tiskový mluvèí projektu Sèítání lidu, domù a bytù 2011
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