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Provozování kanalizace ve mìstì Hanušovice
Splašková kanalizace ve mìstì Hanušovice je z velké èásti ve vlastnictví spoleènosti
Vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s., z menší èásti ve vlastnictví Mìsta Hanušovice. Splašková voda je odvádìna na èistírnu odpadních vod, která je ve vlastnictví Pivovaru Holba, a. s.
Kanalizaci provozuje na základì smlouvy Šumperská provozní vodohospodáøská
spoleènost, a. s., ta také vybírá stoèné, èást kterého poté vrací vlastníkovi formou nájemného. Provozování se øídí zákonem è. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
v platném znìní (dále jen „ZVK“).
Splašková kanalizace v Hanušovicích je vybudována jako gravitaèní, co znamená,
e splaškové vody odtékají na èistírnu odpadních vod samospádem. Provozování kanalizace sestává z provádìní systematické kontroly a revizí, pravidelné údrby a nezbytných oprav. Smyslem této èinnosti je zajištìní bezchybné funkce a prodluování
ivotnosti kanalizace.
U gravitaèní kanalizace není potøebné pravidelné plošné èištìní a údrba se soustøeduje pøedevším na preventivní prohlídky jednotlivých objektù a stok, pøípadnì na
opravy poškození pøi tìchto prohlídkách zjištìných. Pouze v urèitých lokalitách, kde
jsou stoky ve špatném technickém stavu, s dílèími protispády, a ji vinou špatné výstavby v minulosti, èi zmìnou místních podmínek, dochází k pravidelnému zanášení
tìchto depresí sedimenty, a proto je nezbytné tyto úseky èistit pravidelnì, aby byla zajištìna bezproblémová prùtoènost celého profilu. Rovnì tak jsou periodicky v roèních
intervalech èištìny kanalizaèní šachty, vèetnì likvidace sedimentù.
U správnì fungující kanalizace by nemìl být zápach znatelný, výjimky jsou však
moné v období zmìn poèasí (nízký tlak, pøed deštìm, apod.). Ze strany provozovatele
nám nejsou známy ádné lokality s dlouhodobým pøetrvávajícím problémem obtìujícího zápachu.
Kadoroènì v jarních mìsících je provádìná plošná deratizace. Úèinnost této deratizace je ovšem sníena, pokud deratizaci neprovádí také vlastníci napojených nemovitostí, nejlépe ve stejném èasovém období.
Pøedmìtem provozování však nejsou kanalizaèní pøípojky, které jsou ze zákona ve
vlastnictví odbìratelù, tj. vìtšinou vlastníkù pøipojených nemovitostí. Za provozování
a technický stav pøípojek jsou odpovìdni výhradnì jejich vlastníci. ZVK vlastníkù pøípojek rovnì ukládá nìkteré povinnosti, napø. vlastník kanalizaèní pøípojky je povinen
zajistit, aby kanalizaèní pøípojka byla provedena jako vodotìsná a tak, aby nedošlo ke
zmenšení prùtoèného profilu stoky, do které je zaústìna. Všichni producenti odpadních
vod jsou povinni se pøipojit na kanalizaci, pokud je to technicky moné.
Pøedmìtem provozování rovnì nejsou dešové kanalizace, které v nìkterých lokalitách mìsta odvádí dešovou vodu bez dalšího èištìní do vodních tokù.
Provozování vodovodù a kanalizací pro veøejnou potøebu je ZVK chápáno jako veøejná sluba a snahou naší spoleènosti je provádìt tyto èinností na nejlepší dostupné
úrovni. Kvalitu této sluby lze zlepšit i úèinnou spoluprací s veøejností, proto vyzýváme všechny obèany, aby pøípadné škody na vodovodech èi kanalizacích (napø. vytékající voda, propadlý terén, poškozená šachta, nadmìrný výskyt hlodavcù èi trvalý
obtìující zápach) hlásili na nepøetritou dispeèerskou slubu naší spoleènosti,
tel: 583 317 202. Jan Havlíèek, obchodnì-správní øeditel ŠPVS, a. s.

50 let od otevøení
Domu kultury Hanušovice
více uvnitø novin

Pivovarská ètvrtka 2011
21. 5. 2011
více informací uvnitø novin

Kdy na louce lutou barvu bílá nahradí,
semínka pampelišek jarní vánek pohladí,
pak rozfouká je na padáècích svìta kraj,
všude slunce svítí, vládne mìsíc máj.
-PeF

Vystoupení MŠ Hanušovice ke Dni matek se bude konat ve støedu

4. 5. 2011 v 16,00 hod. v DK Hanušovice.
více informací uvnitø novin
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Zveøejnìní zápisù z jednání rady obce v tisku
Váení spoluobèané, na základì Vašich pøipomínek bych Vás
chtìla informovat o tom, jakým zpùsobem musí obec postupovat pøi
poskytování písemných informací ze zápisù z jednání rady a z usnesení rady.
Obec musí dbát na to, aby nebyl porušen zákon è.128/2000 Sb., o
obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákon
è.101/2000Sb., o ochranì osobních údajù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a dále zákon è.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, a to pøedevším § 178, neoprávnìné nakládání s osobními
údaji.
Souhlasím s Vašimi pøipomínkami, e informace z jednání rady
obce jsou strohé, ale zasedání rady jsou neveøejná a obec musí
dodret výše uvedené zákony. Pro Vaši informaci uvádím, e zápisy
ze schùzí rady jsou uloeny na mìstském úøadì. Máte monost kdykoliv do zápisu z rad nahlédnout. Pokud budete mít zájem o podrobnìjší informace, bude Vám poskytnuta ústní formou, a to rovnì
v mezích zákona.
Dìkuji Vám za pochopení.
Ivana Vokurková, starostka mìsta

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
10. jednání – 21. 3. 2011
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta ohlednì I. rozpoètové zmìny v roce 2011, a to z dùvodu sníení pøíspìvku na výkon
státní správy oproti roku 2010
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku Kynologickému
klubu Hanušovice

- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku hanušovickému reprezentantu ÈR v pøespolním bìhu, a to na zakoupení sportovního
vybavení
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku na zakoupení klecí a
èinnost Èeskému svazu chovatelù ZO Hanušovice
- rozhodla stanovit cenu za pronájem pozemku u ZŠ - stánek na
zmrzlinu
- vzala na vìdomí informaci o nutnosti provedení technické kontroly hasièského vozidla T 815
- vzala na vìdomí Bezpeènostní zprávu o nápadu trestné èinnosti
a stavu veøejného poøádku ve sluebním obvodu OOP Hanušovice
za období r . 2010 a Zprávu o veøejném poøádku ve sluebním obvodu OOP Hanušovice za období r. 2010
- vzala na vìdomí informaci o jmenování do funkce tajemnice
MÚ Hanušovice ke dni 15. 3. 2011
- zamítla nabídku ohlednì pronájmu mostu u elektrárny na ul. Hynèická
- vzala na vìdomí zprávu auditora o hospodaøení ZŠ a MŠ Hanušovice za rok 2010, výsledek hospodaøení byl hodnocen auditorem
bez nedostatkù.
- projednala ádost o pøipojení na veøejnou vodovodní síCola-transport, s. r. o.
- projednala návrh na zrušení komisí mìsta Hanušovice (kulturní, sportovní, bezpeènostní, školství a mládee) a doporuèila projednat jejich zrušení na zasedání zastupitelstva mìsta dne 23. 3.
2011; zastupitelstvo mìsta rozhodlo komise zachovat s tím, e
od 1. 4. 2011 bude pozastaveno financování komisí
- odsouhlasila pronájemnebytového prostoru v domì èp. 115, ul. Hlavní, Hanušovice zájmové organizaci AVZO

Názory ètenáøù
Motto: Vychovávání je nejvìtší a nejtìší problém,který je moné èlovìku uloit. (Im. Kant)

Dìti - radost, nebo starost?
Vìtšina rodièù ví,e dìti pøinášejí obojí.Která sloka pøevládne však závisí právì na nich,na rodièích. Domnívám se,e já jsem
svým rodièùm pùsobil více radost. Nekouøil jsem,hrubá slova jsem nepouíval,alkohol mì nic neøíkal,se školou jsem problémy
nemìl.Ale úplný andílek jsem také nebyl. Nìjaký ten pohlavek pøistál na mé hlavì nejednou.Pøeil jsem to bez úhony. Také jsem ho
zaøadil jako pomùcku pøi výchovì svých dìtí. Domnívám se, e realizovaný v pravý èas je jasnì srozumitelný argument,který
pomùe rozeznat co se smí, a co ne.
Staré èeské pøísloví øíká:" Škoda kadé rány,která padne vedle!" Naši pøedkové brali tato slova vánì a doba mìla svùj øád. Otec
byl hlavou a ivitelem rodiny, matka udrovatelkou krbu a dìti chodili do školy laènit po vìdomostech. Tato doba pøinášela plody v
podobì Palackých, Rašínù, Baù, Wichtrlù a dalších svìtoznámých osobností. Postupnì však pøísloví zaèalo zarùstat plevelem a
nìkdy mnì pøipadá,e hlavním principem výchovy v mnoha rodinách je ádná výchova. Jak jinak si vysvìtlit skupinky dìtí, které se
dennì pøed vyuèováním shromaïují po rùzných zákoutích (dokonce i pøed školou) s cigaretou v puse.Tvoøí je dìti od 1. a po 9.
tøídu, a to jak kluci, tak i dìvèata. Za jejich slovník by se nemusel stydìt ani otrlý kanálník. Drzost a hulvátství nìkterých dìtí je snad
neomezená. Mnozí naši starší spoluobèané, které taková skupinka dìtí za huronského smíchu smetla z chodníku, by mohli vyprávìt!
Dnes se jim radìji vyhýbají.
Skuteènì dobrou výchovu mohou dìti získat jenom v dìtství,a to neúnavným drilem ze strany pøísných a dùsledných rodièù,kteøí
jim jdou samozøejmì pøíkladem. Kdo nemá to štìstí a nevyroste v kultivovaném rodinném prostøedí,bude se muset smíøit s tím,e
bude mít v ivotì nemálo zbyteèných problémù. Pravidlùm spoleèenského chování však je moné se nauèit. e rodinné prostøedí,
rodinná výchova zásadnì ovlivòují vlastnosti a tedy i ivot kadého èlovìka se ví u dávno. Bez úcty k rodièùm nemá èlovìk ani v
dospìlosti úctu k nikomu. Ani k autoritám, ani k lidem, kteøí nìco umìjí, k pøírodì,ani k vlastnímu partnerovi. Bohuel,úcty mezi
lidmi dnes mnoho není. Obyèejná slušnost a laskavost se stává nedostatkovým zboím. Jakou kvalitu bude mít generace našich
souèasných dìtí? Jejich budoucnost nepochybnì zaèíná v rodinì. Jene èeské rodiny jsou stále ménì stabilní.Nestabilita rodin
pøináší horší výchovu po všech stránkách, i po stránce citové.
O to peèlivìji musíme sledovat práci školy, která jediná má monost tyto záporné následky alespoò trochu napravit. Z toho co
vidím a slyším od mnohých nespokojených rodièù i ostatních obèanù usuzuji, e se hanušovická škola,bohuel, tomuto poslání stále
více vzdaluje.
B. Grmela
(pøíspìvek je zveøejnìn bez redakèních úprav)
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Slavnostní pøijetí u starostky mìsta
V souvislosti s ukonèením úspìšného projektu: „Aktivní motivace ákù = jistota pro budoucnost øemesel“, známým také pod názvem „Otevøi se dovednostem“, jen se umístil v záøí 2010 na prvním místì v celostátní internetové soutìi 32 soutìících projektù - a v listopadu 2010 mu odborná porota Národního vzdìlávacího fondu udìlila Cenu za pøínos pro rozvoj regionálního partnerství bylo ocenìno 5 projektù z 32 - byli pozváni starostkou mìsta Hanušovice Ivanou
Vokurkovou øeditel školy František Felner a Vladimíra ídková, výchovná
poradkynì, realizátorka projektu. Starostka mìsta podìkovala øediteli školy
za reprezentaci Základní školy v Hanušovicích v rámci Olomouckého kraje
a získané ocenìní v podobì Dìkovného certifikátu za úèast v projektu a významný pøínos pøi øešení klíèových aktivit projektu a splnìní monitorovacích ukazatelù a výchovné poradkyni školy za významný osobní pøínos a
aktivitu pøi realizaci projektu. Ocenìní byla pøedána na slavnostním závìreèném workshopu projektu 20. ledna 2011 v Regionálním centru v Olomouci.
Projekt, realizovaný na Základní škole v Hanušovicích, smìøoval ke zvýšení
zájmu o technické obory a øemeslné obory, navrácení ztracené prestie øemeslu,
zmírnìní pøedsudkù o øemeslech jako o práci špinavých rukou a podøadném zamìstnání. Exkurze pro áky do výrobních podnikù a støedních škol
byly financovány Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky a umonily vhodnì pøedstavit vybrané obory a jednotlivé
profese øemeslného a technického typu. Pøínos projektu také spoèíval ve vytvoøení jednotných metodických podkladù a materiálù, postupù, výukových modulù a propagaèních nástrojù pro vzdìlávání, prezentaci a pøiblíení øemeslných a technických oborù ákùm základní školy. Dìti se zúèastnily ukázkových dnù na støedních školách i ve firmách, pøi výbìru støední školy ocenily besedy s profesními odborníky v hodinách obèanské
výchovy a také mìly pøístup na webový portál zamìøený na propagaci øemesel. Projekt reagoval na aktuální nedostatek technických a øemeslných
pracovníkù, vedl ke zlepšení spolupráce a nastavení aktivní komunikace zástupcù vzdìlávacího a firemního sektoru i k posílení výuky praktických dovedností na základní škole. -zsms

Noc ve škole tøídy 6. A
Dne 11. 3. 2011 naše tøída uskuteènila akci „Noc ve škole“. Sraz
jsme mìli v 16. hod pøed školou, kde si nás tøídní vyzvedl. Z celkového
poètu 23 ákù se nás zúèastnilo 17, zbytek bylo nemocných.
Sotva jsme se pøezuli, odstrojili a odnesli naše zavazadla do tøídy,
tak jsme hned pádili do tìlocvièny pro ínìnky. To jsme ovšem nepoèítali, e potkáme paní uklízeèku na schodech, kterou jsme málem srazily
k zemi :O). Jinak OK. ínìnky jsme odnesli do naší tøídy a nachystali si
nocleh. Poté jsme si všichni objednali pizzu.
Pak jsme se všichni i s panem uèitelem vrhli na turnaj ve fotbálku na
chodbì. Rozdìlili jsme se na 5 týmù po 3 hráèích. Naše názvy týmù
byly napø. FC Barcelona, Sigma, Argentina atd. Celkem jsme hráli dvì
kola. Druhé kolo u jsme rozdìlili na kluèièí a holèièí skupinu. Nikomu
z nás nešlo o vítìzství, jen o to, se odreagovat a dobøe se pobavit. U fotbálku jsme se všichni dobøe „vyblbli“ a dostali chu na objednanou pizzu.
Po fotbalovém turnaji jsme bìhali po škole s baterkami a hráli jsme
hru na zpùsob „schovky“. Vzájemnì jsme se také strašili a pak se nám
schoval i náš pan uèitel a my ho museli najít. Pìknì nás všechny pøevezl. Jde vidìt, e u budovu školy zná více jak my. Nakonec ho našel
Honza Jedlièka a pan uèitel mu za to dal pepsinu. Pak se šel schovat právì Honza a toho jsme našli hned, tedy našla ho Peka Navrátilová. Bìhat po škole ve tmì s baterkami bylo velice záivné a moc nás to bavilo.
Byla to zase taková zmìna oproti tomu, kdy sedíme ve dne v lavicích ve
výuce. Potom jsme ještì chvíli dovádìli po škole a pak jsme se šli do tìlocvièny osprchovat.
Tøešnièkou na dortu byla stezka odvahy, která nás èekala zhruba kolem pùl 11. veèer, kdy jsme museli prokázat naši odvahu po tmì ve škole. Ne všichni byli natolik odvání a stezkou prošli.

Po stezce odvahy jsme hráli kolektivní hry ve tøídì a pomalu jeden
po druhém zaèali usínat. Ráno jsme se postupnì zaèínali probouzet. Ti
nejèilejší u kolem 6 hod. ráno. Udìlali jsme si èaj a kafe, posnídali,
uklidili své noclehy a ještì tak rùznì debatovali, èetli èasopisy a poslouchali hudbu. Nìkteøí hráli rùzné hry, jak na chodbì, tak ve tøídì, jiní
jen tak posedávali a koukali.
V prùbìhu celé akce nás pøišel dvakrát navštívit i pan øeditel, prohodil s námi pár slov a zase šel. Na celé akci bylo dobré to, e jsme se zase
o nìco více poznali i z jiné stránky, byli jsme spolu také delší dobu ne
ve vyuèování a mohli jsme poznat mnoho dalších vìcí na našich spoluácích. Pøedevším jsme také poznali naši budovu školy i v jiném smìru ne jenom ve vyuèování, co bylo velice pøíjemné.
Tato akce se nám velice líbila, myslíme si, e pro nás byla urèitým
pøínosem a proto bychom ji nìkdy v dalších roènících chtìli zase zopakovat, napø. s nìjakým jiným scénáøem.
Chtìli bychom podìkovat pøedevším našemu tøídnímu uèiteli Tomáši Rajnohovi, ale také vedení školy panu øediteli Františku Felnerovi
za svolení této akce a za obìtování svého volného èasu pro náš kolektiv
tøídy 6. A.
Akce se zúèastnili tito hrdinové:
Tom Hošek, Míša Javora, Honza Jedla, Honza Šimek èili náš šnek,
Válci Adam a Denis, Petula Zatloukal, Zimoláè Dominik, Natka Bugnová, Monèa Folwareczná, Leòa Geistová – náš Runy, Lenèa Jarošová,
Anet Kolárová, Pea Navrátilová, Nikola Odstrèilová, Verèa Reblová a
náš tøíïas Tomáš Rajnoha.
Autorky èlánku:
Lenka Jarošová, Petra Navrátilová, Monika Folwareczná, Natálie
Bugnová

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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Zaèal XIV. roèník hanušovických deblù
Prvním turnajem smíšených dvojic, poøádaným Sportovním
klubem Hanušovice, zaèal v dubnu ji XIV. roèník hanušovických volejbalových deblù. Letošní roèník je oproti pøedchozím
sloen pouze z turnajù mixù, a to celkem ze ètyø. Turnaje muù a
en se v tomto roce neuskuteèní.
První letošní turnaj byl v I. kategorii plný vyrovnaných zápasù.
Témìø tøetina všech zápasù nemìla po výsledku 1:1 svého vítìze.
Medailová umístìní z posledního turnaje neobhajovaly páry z Loštic,
které se tohoto turnaje nezúèastnily. Z medailistù tedy zùstali pouze
domácí Podvolecký, Faturová, kteøí ovšem pro zranìní nedohráli, po
vítìzství v 1. setu, 2. set posledního zápasu z bruntálskou dvojicí Navrátil, Pavelková. Vítìzstvím i ve druhém setu by své 2. místo obhájili. Nakonec tedy nejlepší domácí pár obsadil 4. místo. Daøilo se
také dalšímu domácímu páru Grivalský, Rajnohová, který bodoval
ve tøech zápasech (2 vítìzství a 1 remíza) a nakonec obsadil skvìlé
6. místo.
Ve II. kategorii se stali vítìzi Hubyè, Ondrouchová ze Starého Mìsta.
Další turnaje se uskuteèní v èervenci, øíjnu a listopadu.

Svatodušní svátky
Tyto dnes ji málo známé køesanské svátky se oznaèovaly jako letnice, také se jim øíkalo rozálie, nebo pøi nich byly
oltáøe v kostelech bohatì zdobeny kvìty, pøedevším rùemi.
Svatodušní svátky se slavily a v nìkterých oblastech naší
vlasti se tradiènì slaví 50 dnù po Velikonocích. Svùj pùvod
mají podle Starého zákona v den, kdy Mojíš na hoøe Sinaj
obdrel Desatero. Toto seslání Ducha svatého slavila starokøesanské církev záhy, ale první ovìøená zpráva pochází
a ze 3. století. Èeská kronikáø Kosmas psal v roce 1092 o
Kníeti Bøetislavovi II., e vyhánìl ze zemì èarodìjníky, vìštce a hadaèe pohanské. Vykoøenil také „obyèeje povìreèné,
které vesnièané, posud polou pohané, o letnicích v outerý
nebo ve støedu zachovávali, pøinášejíce dárky k studánkám,
obìti zabíjeli a zlým duchùm obìtovali“.Ve støedovìku pak
ji letnice kromì køesanských oslav doprovázely bujaré
oslavy, hostiny s velkým mnostvím jídla a pití. Proto proti
nim velmi brojili zaujatí odpùrci a mravokárci. V sobotu
pøed svátkem se provádìl kompletní úklid celého stavení a
jeho okolí, vše se navíc vyzdobilo zelenými ratolestmi a kvìty. Svátky byly spojeny s vyhánìním neèistých sil a èarodìjnic. Proto chasníci vycházeli v podveèer na náves a
práskáním bièù je ze svého okolí vyhánìli. Na mnoha místech se zase konaly obchùzky mezí a hranièních kamenù, patøící k obci. Ty se kontrolovaly, opravovaly a pøitom se èasto
øešily i sousedské spory. Mnohde bylo také zvykem, e u významných mezníkù dostávali chlapci symbolický výprask,
protoe tak prý bylo zaruèeno, e si budou pamatovat, kde
hranice leí.
Se svatodušními svátky jsou spojovány také slavné jízdy
králù. Mají sice trochu jiný pùvod, ale jsou jejich souèástí,
dnes hlavnì na Slovácku. Jde vlastnì o královský prùvod,
v nìm je samotný král na útìku pøed svými pronásledovateli pøevleèen do bílých dívèích šatù. Král má nejlepšího konì
a aby se neprozradil hlasem, má v ústech rùi. Kolem sebe
má asi dvacetièlennou druinu na koních a ti s ním jezdí po
vsi a vybírají pro nìj dary. Být králem je pro chlapce ve vìku
14-15 let velká èest. Odjakiva to byl syn bohatého nebo
váeného obèana, nebo s touto poctou je spojeno mnoho
povinností a hlavnì velké mnoství finanèních prostøedkù.
Rodièe platí vyzdobení vlastního domu, celé druiny mladého krále i pohoštìní pro hosty a spoluobèany. Nìjaká èástka
vybraná jeho druinou se vrátí zpìt, ale je jisté, e být jednou
v ivotì nejdùleitìjší osobou v obci dnes pøijde na 60 a
80 tisíc korun.
- hp
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Kategorie I:
1. Jankù, Rybková (Lanškroun)
12 bodù
2. Navrátil, Pavelková (Bruntál)
11 bodù
3. Fadrný, Mokrošová (Bruntál)
9 bodù
4. Podvolecký, Faturová (Hanušovice, Staré Mìsto) 9 bodù
6. Grivalský, Rajnohová (Hanušovice)
5 bod

Èinnost SK Hanušovice je v roce 2011
realizována také za podpory Olomouckého kraje.

Zveme všechny maminky, tatínky,
babièky i dìdeèky
na besídku naší školièky

„Krteèek“
abychom spoleènì oslavili
svátek všech maminek.
Vystoupení se bude konat ve støedu
4. 5. 2011 v 16,00 hod.
v DK Hanušovice.
Na úvod probìhne slavnostní
zahájení a pøipomínka otevøení
DK Hanušovice,
od kterému právì letos
ubìhlo padesát let.

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

Telefon: 737 274 331
V Relax centru Andìlka v Hanušovicích je opìt otevøena
kosmetika, na Vaši návštìvu se tìší kosmetièka
Lucie Heèková, tel. 731 250 281.
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Šumperk - Støední odborné uèilištì, ul. Generála Krátkého (u Kauflandu)
Králíky - námìstí
Hanušovice - Pivovar Holba
Startovné: 50 Kè dospìlí, 30 Kè dìti, starší 70 let bez poplatku

V kvìtnu odstartuje tradièní
Pivovarská ètvrtka
sedm tras horskou krajinou
s návštìvou zajímavých míst Jeseníkù
Tradièní pochod za ryzím pivem z hor, v poøadí ji 14. Pivovarská
ètvrtka letos odstartuje v sobotu 21. kvìtna. Ètvrtka je ojedinìlou turistickou akcí, kterou poøádá pivovar Holba. Kadoroènì se na ní
sjídìjí pøíznivci turistiky a ryzího piva z hor z celé republiky, aby absolvovali pìší túry na vyznaèených trasách a souèasnì zavítali do hanušovického pivovaru.
Loni se pochodu zúèastnilo i pøes nepøízeò poèasí více ne 1500
lidí, v letošním roce, pokud nám poèasí bude pøát, oèekáváme návštìvnost okolo 2000 lidí. Podobných akcí toti ubývá, vìtšina se jich
toti orientuje hlavnì na zábavu. Pivovarskou ètvrtku vítají nejen turisté a pøíznivci ryzího piva z hor, ale všichni, kdo rádi vyrazí do pøírody. Letos si mohou vybrat ze sedmi tras podle nároènosti, které
pivovar pøipravil ve spolupráci s Klubem èeských turistù. Nejkratší
tùra je dlouhá 10 km a je to v podstatì pøíjemná vycházka, naopak
nejdelší jsou dvì trasy. Ta nejnároènìjší vede kolem pramene Tiché
Orlice pøes Jeøáb a nabízí jedineèné výhledy do okolí. Jeøáb se toti
zvedá do výšky pøes 1000 m a jeho vrchol protíná hranice krajù Olomouckého a Pardubického. Trasy kolem Zámeèku a zøíceniny Nového hradu navíc nabízejí programová pøekvapení v souvislosti s místy
opøedenými povìstmi i záhadami.
Úèast v letošním pochodu je moné zaregistrovat prostøednictvím
internetu na www.pivovarskactvrtka.cz. „Loni se on-line registrovalo
800 úèastníkù a to pomohlo k rychlejšímu odbavení pøímo na startovních místech,“ øíká Lenka Krellerová z marketingu pivovaru Holba.
Mnoství dosud registrovaných zatím ukazuje na vysokou úèast letošního roèníku. „Vìøíme, e nám bude pøát poèasí, aby si našlapané
kilometry všichni pìknì uili,“ dodává Krellerová. Letos pivovar posílí nejen hlídky na startu, ale také odbavení v cíli na nádvoøí pivovaru.
Tady všichni absolventi obdrí turistický glejt spolu s drobným
dárkem. Vhod urèitì pøijde èerstvì naèepovaná Holba, monost obèerstvení i pøíjemné posezení u pivovarských rybníkù s hudbou. Pro
zájemce jsou pøipraveny prohlídky pivovaru s odborným výkladem.

Startující obdrí mapu s trasou, poukázky na obèerstvení po trase a
kupon do tomboly.
Trasy
1) Králíky – Hanušovice 21 km
Novinka, nejnároènìjší, vede pøes pramen Tiché Orlice a Jeøáb, kde
je pøi jasném poèasí nádherný výhled do okolí. Vrchol Jeøáb se zvedá do
výšky témìø 1003 metrù a jeho vrchol protíná hranice krajù Olomouckého a Pardubického.
Trasa vede pøes klášter Hedeè v Králíkách dále Horní Orlice – pramen
Tiché Orlice – Jeøáb – Svatá Trojice – Severomoravská chata – Poèátky –
Vršava – Pivovar Holba.
2) Králíky - Hanušovice 20 km - Trasa vede pøes klášter Hedeè
v Králíkách, dále Horní Orlice –– Svatá Trojice – Severomoravská chata
– Poèátky – Vršava – Pivovar Holba.
3) Šumperk - Hanušovice 18 km – Trasa s pøekvapením na zøíceninì
Nový Hrad (povìst o bílé paní).
Trasa vede ze Šumperka od støedního odborného uèilištì – Nové
Domky – rozcestník Pod Lomem – rozcestník Nad Lomem – Nad Skálami – Osikov – Pod Smrkem – Luná – Nový Hrad – Pivovar Holba
4) Hanušovice - Hanušovice 10 km – Trasa s pøekvapením na zøíceninì Nový Hrad. Trasa vede z Pivovaru Holba pøímo k Novému Hradu a
zpìt do pivovaru.
5) Hanušovice - Hanušovice 12 km - Trasa s pøekvapením na Zámeèku. Trasa vede z pivovaru k rozcestníku Pod Vršavou a dále na Zámeèek a odtamtud zpìt do pivovaru.
6) Hanušovice - Hanušovice 16 km - Trasa s pøekvapením na zøíceninì Nový Hrad.
Trasa vede z pivovaru do Hynèic, dále Kopøivná – Pod Smrkem –
Luná – Nový Hrad – pivovar Holba.
7) Hanušovice - Hanušovice 21 km – Trasa s pøekvapením na zøíceninì Nový Hrad
Trasa vede z pivovaru do Hynèic na Potùèník – Køíový vrch – Luná
– Nový Hrad – pivovar Holba
-hm

Start od 8.00 do 10.00 hodin ze startovacích míst:

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

Dìti slunce Hanušovice
Èinnost za mìsíc bøezen 2011
Bìhem mìsíce probìhl na nìkolika schùzkách nácvik šifer a
morseovky. Hráèi si pøi nich procvièují kromì základních znalostí
také postøeh, pamì a pøi zvukové morseovce i sluch.
Ve støedu 2. bøezna 2011 (o jarních prázdninách) jsme podnikli
výpravu na jednu chatu za Bohdíkovem. Dopoledne se uklízelo
chrastí a øezaly vìtve na topení. Také zapoèala výroba nové døevìné
kozy na øezání døeva. Po obìdì byly na programu soutìe se
snìnými hady. Jsou to døevìné metrové hùlky ozdobené vruboøezy. Pøi soutìích se hùlky rùznými zpùsoby házely rukou èi vykopávaly nártem do dálky. Pøi další soutìi hráèi zavøeli oèi a já jsem
odhazoval jednoho hada rùzným smìrem do louky, po jeho dopadu
hráèi vystartovali, kdo jej najde døíve. Hry vyvrcholily bojem dvou
drustev o hady. Bojovka i celá akce se pìknì vydaøila, škoda jen e
bylo málo hráèù.
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Kvùli nemocem èlenù odpadly další dvì akce, a tak jsme se sešli a na
Netradièní kulièkiádì, v sobotu 19. 3. v Šumperku. Poøádal ji náš klub spoleènì s oddílem ÈTU Kamarádi. Netradièní byla kulièkiáda v tom, e se
nehloubily dùlky, ale s kulièkami se hrálo v místnosti s pouitím rùzných
rekvizit. V kategorii 10-15 let vyhrál 1. místo náš Honza, blahopøejeme!
V druhé pùli mìsíce jsme venku hráli pohybové hry: pøihrávky s ringo
kroukem, vyvolávanou s míèem, Na pukavce atd.
Koncem mìsíce jsme provedli generální úklid klubovny a zahráli jsme
si novou stolní vìdomostní hru.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Honza, který také získal za
splnìní zásad K putovní odznak Roye. Ve speciální soutìi o klubové nálepky bojovali: Ondra nálepky è. 3 a 4, Honza è. 2 a 3, Maruška è. 1. Blahopøeji.
Na kvìten pøipravujeme: víkendovku na chatì za Bohdíkovem, výpravu do Zábøehu na Bambiriádu.
Chlapci a dìvèata, pøidejte se k nám a proijte krásnì a smysluplnì svùj
volný èas. Plán èinnosti najdete u naší klubovny – ul. Dukelská u èp. 112,
místnost mezi garáemi nebo v Mìstském informaèním centru.
Vedoucí klubu M. Pecho

www.hanusovice.info
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
PRODÁM DB 2+1
v Hanušovicích Na Holbì.
Byt ve 2. patøe, panelák po celkové
rekonstrukci.
Cena 330 000,- Kè.
Tel.: 606 421 947

SOUKROMOU INZERCI

V Hanušovicích nebo blízkém okolí
koupím chalupu k rekreaci.
Tel: 777 114 004

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.

Sháním ke koupi rodinný dùm na pìkném
místì v okrese SU. Tel: 734 622 739

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

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

NABÍZÍM
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

Hledám podnájem bytu 1+kk, 1+1 nebo 2+1 v Hanušovicích a okolí,
zaøízený i nezaøízený.
Prosím bez realitní kanceláøe. Tel.: 607 746 088, E-mail: zacek.pl@seznam.cz
Kdo daruje starší funkèní lednici s menším mrazákem?
Tel.: 607 238 665, i SMS

Obèerstvení U Nádraí
PO-PÁ 10.00-17.00 hod.
Pizza, langoše, hamburgery
! Tìšíme se na Vaši návštìvu !

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pronájem bytu 3+1
Pronajmeme byt 3+1 v Hanušovicích,
Na Vyhlídce 373. WC, koupelna, spí,
sklep, ÚT, zimní zahrada.
Nájemní smlouva na 1 rok
s moností prodlouení nájmu.
Cena 4.500.-Kè za mìsíc
bez energií.
Bliší informace podá Lesní správa
Hanušovice,
tel.: 583231271
mob.: 725048943
Ing. Krupièka.
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Jubilea

V mìsíci kvìtna 2011
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Andìla Kubáníková,
Zdeòka Koelová, Rùena
Pavlù, Hanièka Lanèová,
Ludmila Kováèová, Anna
Zatloukalová, Silvia
Strašilová, Vìra Kramešová,
Emilie Horáèková, Aneka
Olejníková, Irena Zychová,

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.

Vzpomínáme
Dne 2. 5. 2011 si pøipomeneme 8. výroèí úmrtí
našeho tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Oldøicha Vojtka

Marie ídková a Hana
Weiserová;
pánové František Zubík,
Jozef Pavèo, Miloslav Hampl,
František Nezbeda, Michal
Pribol, Miloš Hrdlièka, Jiøí
Berlínský a Jan ídek.

a dne 9. 5. první smutné výroèí úmrtí naší drahé
maminky, babièky a prababièky,
paní Jaroslavy Vojtkové.

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

Všichni, kdo jste je znali, vzpomeòte s námi.

S úctou a láskou vzpomínají syn Oldøich s rodinou
a dcery Eva a Ivana s rodinami.

Vzpomínka
Dne 7. 4. 2011 jsme si pøipomnìli 20. smutné výroèí úmrtí
naší maminky a babièky, paní Terezie Látalové

Vzpomínka
Kdy na Tebe vzpomínáme, stále slzy v oèích máme.
Vzpomínka je jako ivá, snad se na nás z nebe díváš.
Co za lásku Tvou a starost mùeme dát?
Jen kytièku kvìtù a hoøící svíci,
tiše se modlit a s láskou vzpomínat.
Smutný pro nás zùstane 31. kvìten 2003, co odešla od všeho,
co mìla ráda, naše milovaná maminka, babièka a prababièka,
paní Anna Oriòáková z Vysokých ibøidovic.

Dne 21. 5. 2011 si pøipomeneme 40. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka, pana Lea Látala.

Dne 4. èervence 2011 vzpomeneme její
nedoité 71. narozeniny.
Kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte se námi.
S láskou vzpomínají synové Kurt, Leo, Mirek, Antonín
a Bøetislav s rodinami. Dìkujeme za tichou vzpomínku.
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S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery a syn
s rodinami a vnouèata.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Velkolepé karnevaly se nekonají pouze v Riu de Janeiro a Benátkách. Dnes si povíme nìco o tom, který se kadoroènì poøádá v hlavním mìstì Dánska Kodani, vdy koncem kvìtna.
Kodaò má asi 1,2 milionu obyvatel, ale v dobì karnevalu do
mìsta zamíøí dalších 100 tisíc návštìvníkù. Ti musí nìkde bydlet, a
tak ti movitìjší si zajišují ubytování v hotelech a penzionech dlouho dopøedu. Ti ostatní také nemívají problémy s ubytováním. Dánové jsou velmi srdeèný a pohostinný národ a na dobu karnevalu si
berou klidnì za malý peníz návštìvníky k sobì do bytu.
Vše zaèíná v podveèer, kdy se mìsto naplní návštìvníky a taneèníky. Ulice jsou a do rána plné lidí, restaurace a veškeré
atrakce mìsta jsou otevøené také nonstop. Lidé korzují po ulicích, tanèí, konzumují dobrá jídla a alkohol. A ráno to zaène. Zatímco jiné zmiòované karnevaly jsou pøehlídkou okázalosti a
pøipomínkou historie, v Kodani jde vlastnì a od roku 1982 o jednu obrovskou párty. Celý støed mìsta je uzavøen pouze pro taneèníky a taneènice v køiklavých kostýmech, které zakrývají
opravdu jen málo. Dopoledne se tanèí na desítkách pódiích a
v pravé poledne pak vyjde honosný prùvod více ne 2000 úèinkujících ze 120 nejlepších taneèních škol. Úzké kodaòské ulice
jsou tak napìchované k prasknutí a není vùbec jednoduché najít
místo, ze kterého na svùdné pohyby taneènic uvidíte. Prùvod

Toulky po okolí
Dnes se podíváme do malebné vesnice Jamné nad Orlicí, která se nachází ve východní èásti Orlických hor pod Suchým
vrchem.
Obec se rozkládá po obou stranách Jamenského potoka, který
se v dolní èásti vsi vlévá do Tiché Orlice. Jamné je dlouhé 4,5 km
a na této délce pøekonává výškový rozdíl a 300 metrù. ije zde
pøiblinì 700 stálých obyvatel, jejich poèet pravidelnì zvyšují
majitelé 55 rekreaèních chalup.
První zmínky o obci se datují do poloviny 13. století. Na poèátku 15. století se stává souèástí panství Lanškroun, v 19. století je pak pøipojena k okresu amberk. Mìnil se i název obce,
nejèastìji se pouíval Jamná, Jamný a dnešní Jamné, ke kterému
se pøidával pøídomek „nad Orlicí“, podle øeky, do které se místní
øíèka vlévá. O pùvodu jména obce je nìkolik verzí. Jedna øíká,
e je pøipomenutím povrchového dolování na úpatí Suchého
vrchu. Podle jiného výkladu jméno obce pochází od „jamníkù“,
sekty, která se sem pøistìhovala ve 13. století z alpských zemí a
skrývala se v jamách. Tøetí verzí je, e název pochází od jam, do
kterých místní obyvatelé chytali vlky, a nebo od jam, které
vznikly èinností místního potoka.

prochází jak nejvìtší pìší zónou Evropy, která nese jméno Stroget, tak nejvìtším kodaòským námìstím Kongres Nytory. Právì
zde pøedvádí svá vystoupení všechny taneèní skupiny, zatímco
pøihlíející se obèerstvují hlavnì zlatým mokem v pivních stáncích.
Karnevalové veselí pokraèuje a do pozdních noèních hodin,
by vìtšina taneèníkù vymìní kostýmy za pohodlnìjší obleèení.
Následující den ráno je mìsto a do poledních hodin doslova vymetené. Úèastníci karnevalu odpoèívají a dospávají probdìlé
noci a kromì uklízecích èet nepotkáte v ulicích ani iváèka. Po
obìdì se ale mìsto opìt zaplní karnevalu chtivých lidí a všichni
do veèera pokraèují v naèatém karnevalovém tempu. Opìt je tu
to známé dunìní bubnù a hudební pøehlídka stovek kapel, vyluzující taneèní hudbu pro taneèníky. V noci pak vše jako po mávnutí kouzelným proutkem utichne a mìsto se vrací zpìt do svého
normálního ivota.
Kdy u jsme v Dánsku, øekneme si nìco o pøísloví: „Pije jako
Dán“. Neví se, jak vzniklo, ale není vùbec pravdivé. Ve spotøebì
piva a tvrdého alkoholu se tísní a u konce evropského ebøíèku.
Na rozdíl od nás Dánové skoro vùbec nechodí do pivnic a restaurací, nebo takové vysedávání je pøijde dosti draho. Zato zdejší
pivaøi dávají pøednost popíjení piva z plechovek na ulici a doma.
-hp

Nejznámìjší památkou stojící uprostøed obce je kostel Nejsvìtìjší Trojice, postavený v roce 1882. Na zdejším høbitovì je
pochován i místní rodák Msgr. Dominik Filip, který se zaslouil
nejen o vybudování kostela, ale i fary a pøilehlého høbitova.
Díky jeho dobroèinnosti byly poøízeny postranní oltáøe kostela
a vìní hodiny. Na protilehlé stráni zase mùeme obdivovat torzo 800–900 let starého tisu, který je opøeden mnoha místními
povìstmi. U vchodu do místní školy je umístìna pamìtní deska
Františka Filipa, který se narodil bez rukou. S tímto postiením
dokázal psát na psacím stroji, øídil auto, podnikal a dokonce pøispíval svými èlánky do novin. „Bezruký Frantík“, jak mu všichni místní øíkali, mìl díky svému uèiteli speciálnì upravenou
školní lavici, kterou si jako místní raritu mùete prohlédnout na
místním obecním úøadì.
Mezi zajímavosti obce lze také zaøadit fakt, e zde ije mnoho
obyvatel v rodinách Filipových, Èernohousových a Moravcových. Nìkteøí jsou a jiní nejsou v pøíbuzenském vztahu. Dá se
ale øíci, e velké mnoství obyvatel obce toto pøíjmení buïto
má, nebo má s tìmito pøíjmeními pøíbuzenský stav. Aby se v minulosti pøedešlo nedorozumìním, dali místní kadé rodinì charakteristickou pøezdívku. A tak ještì dnes se tøeba u Filipù øíká:
u Václava zahradovýho, u Vincù, u Kristkù, u kostelníkù, u písaøù, u truhláøù a podobnì. Èernohousùm s zase pøidává: „u
Albínù, u mlejnù, u Kylšù, u Amálky, u Kašparù, u Milána, u
Karlíèkù, u Jana apod.
-hp

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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Recyklace – cesta k úsporám i ochranì ivotního prostøedí
Za pìt let fungování zpìtného odbìru a recyklace elektroodpadu obyvatelé Èeské
republiky prokázali, e mají zájem o své ivotní prostøedí, chápou význam tøídìní
elektroodpadu a také k nìmu dnes u vìtšina z nich pøistupuje odpovìdnì.
Z nových èlenských zemí Evropské unie je to právì Èeská republika, kde se
elektroodpad recykluje nejvíce. Jeho mnoství doposud meziroènì rostlo o
30-40 %. V loòském roce u kadý zrecykloval 5,6 kilogramu elektrošrotu.
ELEKTROWIN zajišuje zpìtný odbìr a zpracování poloviny veškerého elektroodpadu – celkem se nám za 5 let existence podaøilo ekologicky zpracovat ji
více ne 100 000 tun vyøazených chladnièek, sporákù, mixérù, mikrovlnek èi vrtaèek. Napøíklad vyslouilých chladnièek dodal k ekologickému zpracování na
1,7 milionu.

Obce mohou ušetøit nemalé finance
V minulosti se o zpracování elektroodpadu staraly obce samy, od roku 2005 se
mohly zaèít tìchto starostí zbavovat a pøenášet je na bedra vznikajících kolektivních
systémù. Mezi nimi ELEKTROWINu pøipadla úloha zajišovat zpìtný odbìr a recyklaci velkých a malých domácích spotøebièù a elektrického náøadí. Kromì toho, e
obce zbavil starostí, souèasnì jim zaèal šetøit finance, které døíve musely vynakládat.
Samosprávy, které s kolektivním systémem ELEKTROWIN spolupracují, tak bìhem
pìti let ušetøily témìø 750 milionù korun. Dalších témìø 60 milionù od nìj získaly na
podporu zpìtného odbìru, aby jej svým obèanùm co nejvíce usnadòovaly a zároveò
je ke správnému nakládání s elektroodpadem motivovaly. ELEKTROWIN tak obcím
pøispìl a nadále pøispívá napøíklad na zlepšení dopravní obslunosti zpevnìním plochy sbìrných dvorù, na poøízení mechanického èi elektronického zabezpeèení sbìrného místa èi poøízení prostøedkù na sbìr malých nebo uskladnìní velkých
spotøebièù. Jen v roce 2010 ELEKTROWIN tímto zpùsobem rozdìlil témìø 2 miliony
korun na podporu 70 projektù.

Významná je také úspora surovin a elektrické energie
Recyklaci elektroodpadu si vìtšina lidí zcela správnì spojuje s ochranou ivotního
prostøedí. Z vyslouilých elektrozaøízení se dá vytìit velké mnoství uiteèných materiálù, které se znovu upotøebí ve výrobì a které by bylo jinak nutné získat tìbou.
Napøíklad z obyèejné praèky se dá opìtovnì vyuít 23 kilogramù eleza, pøes 20 kilogramù betonu a témìø 10 kilogramù plastu. Napøíklad recyklací bìné chladnièky se
dá ušetøit a 20 kg eleza a 16 kg plastù. Kromì toho se ušetøí na 216 kWh elektøiny a
více ne 20 litrù ropy, èím se do ovzduší dostane o 57 kg ménì emisí oxidu uhlièitého. V závislosti na konkrétním typu elektrospotøebièù lze vyuít 60-90 % jejich hmotnosti.
Souèasnì se tím ušetøí také velké mnoství energie. Podle propoètù na základì
modelu norských odborníkù ELEKTROWIN sbìrem 100 000 tun vyslouilých spotøebièù za 5 let své èinnosti ušetøil více ne 609 000 MWh elektøiny, co je prùmìrná roèní spotøeba více ne 76 000 domácností. Recyklace elektrozaøízení výraznì sniuje
také produkci oxidu uhlièitého, který je hlavní pøíèinou globálního oteplování a dalších
klimatických zmìn. ELEKTROWIN ji zabránil vzniku témìø 1 200 tisíc tun C02.
Recyklace se opravdu vyplatí. Chraòme tak spoleènì naše ivotní prostøedí!
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Mistrovství Èeské republiky AVZO posedmé v øadì
STØELECKÝ VÍKEND V HANUŠOVICÍCH
MÈR - úvod
Ji posedmé v øadì za sebou byli sportovní støelci ZO AVZO Hanušovice povìøeni svým vrcholovým orgánem uspoøádat Mistrovství Èeské republiky AVZO TSÈ ÈR ve støelbì ze vzduchových zbraní. Tento
sportovní svátek se tradiènì konal o posledním bøeznovém víkendu, tedy
v sobotu a v nedìli 26. a 27. 3. 2011 v tìlocviènì Základní školy Hanušovice, která, obraznì øeèeno chvílemi praskala ve švech. Letos musela
vydret nápor 128 sportovních støelcù z 25 organizací AVZO z celé Èeské
republiky. Neúprosnì, leè v duchu fair play tito závodníci bojovali o 19 titulù Mistr ÈR ve støelbì ze vzduchové pušky i vzduchové pistole a v kategoriích od nejmladších ákù a po dospìlé. Poèet zúèastnìných
støeleckých drustev (25) je v dosavadních sedmi roènících MÈR v Hanušovicích rekordní. Úèast opìt potvrdila, e o sportovní støelbu je zájem stále i pøes její èasovou a finanèní nároènost, a je velmi potìšitelné, e se to
týká i nejmladších støelcù v ákovských kategoriích. Zdá se, e o budoucnost je tedy postaráno. V Hanušovicích byly i v letošním roce dosaeny
výborné výsledky a troufám si konstatovat, e dvoudenní støelecký maraton mìl opìt velmi dobrou sportovní i spoleèenskou úroveò. K naší veliké
radosti se domácí hanušoviètí závodníci v soutìním poli v ádném pøípadì neztratili a získali celkem 6 medailí.

foto è. 1

foto è. 2

MÈR - den první
První den – tedy v sobotu dopoledne se tradiènì utkávají ti nejmladší v disciplínì vzduchová puška 30 ran vlee. Ve ètyøech kategoriích (mladší a starší
ákynì i áci) nastoupilo na palebnou èáru 49 závodníkù, z toho 16 dìvèat. Dva
mistrovské tituly získali støelci z Horní Cerekve a po jednom z Neplachovic a
z Moravských Budìjovic. Mladí støelci svými výkony dosáhli celkem 18x zisku
I. výkonnostní tøídy a plnou polovinu všech medailí si odvezla Horní Cerekev,
její závodnice napøíklad v kategorii starší ákynì obsadily všechna tøi medailová místa. Nejlepšího výkonu zde dosáhli starší áci Jaroslav Šálek z Moravských Budìjovic a Aleš Poláèek ze Solnice shodným nástøelem 299 bodù.
Støíbrnou medaili vybojovala také Iva Nováková pro Hanušovice.
Ve stejný den – v sobotu odpoledne potom ke svému mistrovskému závodu
nastoupili dorostenky a dorostenci v kategoriích vzduchová puška 40 ran a
vzduchová pistole 40 ran. Pro zisk osmi mistrovských titulù zaujalo své postavení celkem 27 støelcù, z nich bylo 14 dìvèat, 15 puškaøù a 12 pistoláøù. Mezi puškaøi získali opìt dvì nejvyšší mety mládeníci z Horní Cerekve, po jednom titulu
pak Chrastava a Kopøivnice. Nejhodnotnìjších výkonù zde dosáhli Petr Sváèek
(391 bod) a Monika Vránková (389) oba z Horní Cerekve. Pistoláøi si své mistrovské tituly rozdìlili rovnomìrnì – po jednom Pøerov, Kopøivnice, Horní Benešov a Šumperk-Temenice. Shodnì 364 bodù nastøíleli Ondøej Škarka
z Kopøivnice a Roman Blahoudek ze Šumperku. V dorosteneckých kategoriích
dosáhli støelci 6x zisku I. výkonnostní tøídy a zásluhou pistoláøù Hanušovice získaly dokonce dvì støíbrné medaile – v mladším dorostu Radek Vavrda a ve starším dorostu Pavel Juhaòák.
MÈR - den druhý
Druhý den mistrovství – v nedìli patøila palebná èára kategoriím juniorek a juniorù, en a muù. Na start se postavilo celkem 52 støelcù, z nich bylo 11 dìvèat a en,
24 støelcù ze vzduchové pušky a 28 pistoláøù. Mezi puškaøi dva
mistrovské tituly ze ètyø putovaly do Nového Mìsta na Moravì a
po jednom do Meziboøí a Teplic. Nejlepších výkonù dosáhli Ivana
Krejèová z Teplic (380 bodù) a Jiøí Materna z Nového Mìsta
n/Mor. (576 bodù). Tøi mistrovské tituly mezi pistoláøi si rozdìlili
støelci z Nového Mìsta na Moravì, z Tøebíèe a ze Šumperku. Jana
Hlaváèková z Nového Mìsta n/Mor. Dosáhla výkonu 355 bodù a
Aleš Maštera z Tøebíèe 568 bodù. Celkem bylo 3x dosaeno nástøelu I. výkonnostní tøídy. Znaèný rozdíl v dosaených výkonech
je zpùsoben skuteèností, e juniorky a eny støílí své poloky na 40
ran, junioøi a mui potom na 60 ran. Zásluhou støelcù ze vzduchové
pušky mají domácí Hanušovice opìt tøi medaile. Støíbrnou vystøílela v juniorkách Kristýna Köhlerová a bronzovou pak v juniorfoto è. 6
kách Veronika Schwarzerová a v juniorech Michal Vosáhlo. â
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Mistrovství Èeské republiky AVZO posedmé v øadì
MÈR - hra èísel
Jak ji bylo pøedesláno v úvodu, letošního Mistrovství ÈR
AVZO se zúèastnilo 128 sportovních støelcù z 25 støeleckých
organizací skuteènì z celé Èeské republiky napøíè Moravou a
Slezskem, z východních, severních i jiních Èech, z Vysoèiny.
Ze všech zúèastnìných závodníkù bylo 41 dívek, dìvèat a en a
40 støelcù ze vzduchové pistole. Potìšitelné je také, e 76 sportovcù bylo ve vìku do 18 let. Nejpoèetnìjší výprava (20 støelcù) do Hanušovic dorazila z Horní Cerekve, dále ze Šumperku
16, 13 závodníkù domácích a po 10 pøijelo z Chrastavy a z Kopøivnice. Za oba dny bylo vystøeleno 5.450 soutìních ran, pøi
kterých diabolky o váze cca 2,8 kg nalétaly tìlocviènou dráhu
54,5 km. Alespoò jedno medailové umístìní získali støelci ze 17
soutìních drustev a ziskem titulu Mistr ÈR se mohou chlubit
ve 12 organizacích. V takovém malém hodnocení národù byli
nejúspìšnìjší støelci z Horní Cerekve se ziskem 11 medailí
(4+3+4), dále z Nového Mìsta na Moravì (3+1+0) a z Hanušovic (0+4+2). Pøi prostém souètu poètu získaných medailí by se
naše domácí drustvo umístilo dokonce na místì druhém za
Horní Cerekví. Nejlepším jednotlivcem byl Roman Blahoudek
ze Šumperku-Temenice se ziskem dvou zlatých medailí a našly
se i dvì super rodiny – Krejèovi z Teplic (zlato a bronz) a Novotní z Horní Cerekve (2x bronz). Støelci svými výkony ve všech
kategoriích a disciplínách dosáhli celkem 27x zisku I. výkonnostní tøídy.
MÈR - oblast Šumperk-Jeseník
Z našeho nejblišího regionu nás na Mistrovství Èeské republiky AVZO ve støelbì reprezentovalo 31 závodníkù ze 3 organizací – Hanušovice, Šumperk-Temenice a Bìlá pod
Pradìdem. Naši borci získali celkem 10 medailových pozic,
z toho dva mistrovské tituly pro Šumperk, 4 støíbrné a 4 bronzové medaile. Vcelku úspìšná sportovní mise.

MÈR - pøehled Mistrù ÈR
Vzduchová puška 30 ran vlee:
mladší ákynì
Koøistková Amálie, AVZO Neplachovice - 295 b.
mladší áci
Petrák Jiøí, AVZO Horní Cerekev - 295 b.
starší ákynì
Heèsková Pavlína, AVZO Horní Cerekev - 298 b.
starší áci
Šálek Jaroslav, AVZO Moravské Budìjovice - 299 b.

Nezhybová Nikola, AVZO Pøerov - 328 b.
mladší dorostenci
Škarka Ondøej, AVZO Kopøivnice - 364 b.
starší dorostenky
Skladanová Pavla, AVZO Horní Benešov - 326 b.
starší dorostenci
Blahoudek Roman, AVZO Šumperk-Temenice - 364 b.
eny
Hlaváèková Marie, AVZO Nové Mìsto n/Mor. - 355 b.
Vzduchová puška 60 ran:
junioøi
Øádek Lukáš, AVZO Nové Mìsto n/Mor. - 551 b.
mui
Materna Jiøí, AVZO Nové Mìsto n/Mor. - 576 b.
Vzduchová pistole 60 ran:
junioøi
Blahoudek Roman, AVZO Šumperk-Temenice - 562 b.
mui
Maštera Aleš, AVZO Tøebíè - 568 b.
MÈR - umístìní domácích závodníkù
VzPu 30 - mladší ákynì
2. místo - Nováková Iva, Hanušovice/Unièov
5. místo - Brostíková Lucie
6. místo - Kotrašová Lucie
mladší áci
9. místo - Štencl Lukáš - Hanušovice/Unièov
13. místo - Vyroubal Matìj
VzPu 40 - starší dorostenky
4. místo - Köhlerová Kristýna
5. místo - Schwarzerová Veronika
starší dorostenci
4. místo - Bank Tomáš
juniorky
2. místo - Köhlerová Kristýna
3. místo - Schwarzerová Veronika
VzPi 40 - mladší dorostenci
2. místo - Vavrda Radek, Hanušovice/Unièov
starší dorostenci
2. místo - Juhaòák Pavel
VzPu 60 - junioøi
3. místo - Vosáhlo Michal
â

Vzduchová puška 40 ran:
mladší dorostenky
Janèaøíková Šárka, AVZO Kopøivnice - 382 b.
mladší dorostenci
Novák David, AVZO Chrastava - 357 b.
starší dorostenky
Vránková Monika, AVZO Horní Cerekev - 389 b.
starší dorostenci
Sváèek Petr, AVZO Horní Cerekev - 391 b.
juniorky
Bucková Michaela, AVZO Meziboøí - 359 b.
eny - Krejèová Ivana, AVZO Teplice - 380 b.
Vzduchová pistole 40 ran:
mladší dorostenky
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MÈR - závìrem
Co dodat závìrem? Další vrcholný støelecký závod je za námi a je hlavnì na úèastnících jak ho oceòují. Pøedpokládám, e však
mohli být spokojeni s prùbìhem mistrovství i s prostøedím naší tìlocvièny, stejnì jako s ubytováním „Na Trojce“ v Pustých ibøidovicích i se stravou tentokrát novì v „Panské hospodì“ v Hanušovicích. Obìma podnikùm podìkování. Je zde nutné rovnì podìkovat všem zúèastnìným støelcùm za jejich podané výkony i za bezpeèný prùbìh soutìe. Pro vìtšinu poøadatelù to byl maraton práce
a s podìkováním si zaslouí i odpoèinek a do podzimní Velké ceny Hanušovic. Neocenitelnou pomoc pro nás jako vdy pøinesla
èinnost sboru rozhodèích a jury v èele se Zbyòkem Strouhalem, Janou Pourovou a Antonínem Kalábem. Všichni mladí støelci z Hanušovic zde podali maximální výkon a za jejich pøístup k soutìi jim rovnì patøí dík i obrovská gratulace. Všem, a ji získali post
na stupních vítìzù nebo ne. Naše drustvo letos rozhodnì ostudu neudìlalo. Jsme velmi rádi, e máme ve své èinnosti maximální
podporu vedení Základní školy Hanušovice i Mìstského úøadu Hanušovice v èele s paní starostkou Ivanou Vokurkovou, která se
osobnì úèastní slavnostních zahájení našich soutìí.
Úplným závìrem tedy podìkování všem organizacím a
sponzorùm, kteøí letošní Mistrovství Èeské republiky
AVZO ve støelbì tak èi onak, více èi ménì podpoøili. Ani
bez nich by se nemohlo uskuteènit. Jsou to: Mìstský úøad
Hanušovice, Olomoucký kraj, Základní škola Hanušovice, Republikové kolegium AVZO, pivovar Holba Hanušovice, JSB Match diabolo Bohumín a pan Milan Štìpán.
-fie

MÈR AVZO 2011 – popis fotografií:
Foto Milan Štìpán
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Foto 1: Øeditel závodu Miroslav Havelka (vlevo) právì zahájil Mistrovství ÈR AVZO ve støelbì a sledují ho
zprava starostka Hanušovic paní Ivana Vokurková, dále
rozhodèí Jana Pourová, Václav Kozár, Zbynìk Strouhal a
Antonín Kaláb.
Foto 2: Mladší ákynì si rozdìlily první sadu medailí –
zleva Kateøina Štefánková Orlová – 3. místo, Amálie Koøistková Neplachovice – 1. místo, Iva Nováková Hanušovice/Unièov – 2. místo.
Foto 3: Všechny medaile starších ákyò putovaly do
foto è. 10
Horní Cerekve – zleva Jana Svobodová, Pavlína Heèsková, Michaela Matìjková.
Foto 4: V akci je dorost – zleva naše dìvèata,
Veronika Schwarzerová a Kristýna Köhlerová.
Foto 5: Zleva domácí dorostenky Veronika Schwarzerová
a Kristýna Köhlerová.
Foto 6: Sportovní støelci v zajetí vlajek a znakù.
Foto 7: Mistrovství ÈR vévodil velký znak mìsta Hanušovice.
Foto 8: Mladší dorostenky – zleva Lucie Drdová Horní Cerekev –
2. místo, Šárka Janèaøíková Kopøivnice – 1. místo, Michaela Novotná
Horní Cerekev – 3. místo.
Foto 9: Starší dorostenci pistoláøi: zleva Pavel Juhaòák Hanušovice –
2. místo, Roman Blahoudek Šumperk Temenice –
1. místo, Vojtìch Klech Horní Benešov – 3. místo.
Foto 10: Nedìle probìhla v reii juniorù a dospìlých.
Foto 11: Uprostøed naše dvì dìvèata, tentokrát
jako juniorky.
Foto 12: Také junioøi to mají za sebou: zleva Tomáš
Rajnoha Chrastava – 2. místo, Lukáš Øádek Nové Mìsto
na Moravì – 1. místo, Michal Vosáhlo Hanušovice –
3. místo.
Foto 13: Juniorky po závodì s úsmìvem na rtech:
zleva Kristýna Köhlerová Hanušovice – 2. místo,
Michaela Bucková Meziboøí – 1. místo, Veronika
Schwarzerová Hanušovice – 3. místo.
foto è. 12
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