HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2011

èíslo 8

roèník 17

cena 2 Kè

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

Nádoby na tøídìný sbìr odpadu

Dìtský filmový festival
22.-25. 8. 2011

Sbìr papíru
Do modrých nádob mùete odhodit:
noviny, èasopisy, kanceláøský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové
obaly (napø. sáèky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak zneèištìný papír, uhlový
a voskovaný papír, pouité plenky a hygienické potøeby
Obaly z papíru bývají oznaèeny:

Sbìr skla
Do zelených nádob mùete odhodit:
láhve od nápojù, sklenìné nádoby, sklenìné støepy
- tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo,
drátìné sklo a zrcadla
Obaly ze skla bývají oznaèeny:

Sbìr plastù
Do lutých nádob mùete odhodit:
fólie, sáèky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, èisticích a kosmetických pøípravkù,
kelímky od jogurtù, mléèných výrobkù, balící fólie od
spotøebního zboí, obaly od CD diskù a další výrobky
z plastù.
Prosím, nevhazujte:
mastné obaly se zbytky potravin nebo èisticích pøípravkù, obaly od íravin, barev a jiných nebezpeèných
látek, podlahové krytiny èi novodurové trubky

Obaly z plastù bývají oznaèeny:

(pokraèování na 2. stranì)
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(více uvnitø novin)

Chovatelé Vás srdeènì zvou
na Výstavu drobného zvíøectva a ptactva

27.-28. 8. 2011
v areálu Hanušovické obchodní, s. r. o.

INFORMACE OBÈANÙM
Dnem 1. 7. 2011 nabývá úèinnost zákon
è. 104/2011 Sb., kterým je novelizován zákon
è. 99/2004 Sb., o rybníkáøství, výkonu
rybáøského práva, rybáøské strái, ochranì
moøských rybolovných zdrojù a o zmìnì
nìkterých zákonù (zákon o rybáøství), ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
S úèinností od 1. 7. 2011 vydávají rybáøské
lístky i obecní úøady obcí s povìøeným
obecním úøadem.
Mìstský úøad Hanušovice bude rybáøské
lístky vydávat pro obce: Kopøivná, Malá
Morava, Staré Mìsto, Jindøichov, Branná,
Vikantice, Šléglov. Formuláøe k vydání
rybáøského lístku jsou k dispozici na
Mìstském úøadì v Hanušovicích v pøízemí –
kanceláø è. 101 – pokladna. Rybáøský lístek se
vydává na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku.
Podle zákona è. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, se za
vydání rybáøského lístku vybírá správní
poplatek ve výši 500,- Kè/10 let, 200,- Kè/
3 roky, 100,- Kè/1 rok. Osobám mladším 15
let, ákùm nebo studentùm odborných škol
s výukou rybáøství, rybáøským hospodáøùm a
rybáøským stráím se tento poplatek sniuje na
polovinu.
V pøípadì, e adatel ádá o vydání prvního
rybáøského lístku, pøedloí osvìdèení o
získané kvalifikaci (vydává organizace
Èeského rybáøského svazu), další rybáøský
lístek se vydá na základì pøedloení
pøedchozího rybáøského lístku nebo jiného
dokladu dokládajícího vlastnictví rybáøského
lístku (èlenská legitimace Èeského rybáøského
svazu, povolenka k lovu).
Cizincùm se mùe vydat rybáøský lístek
také na základì pøedloení dokladu vydaného
ve státì, jeho je obèanem (licence, rybáøský
lístek.) Vydávání duplikátù rybáøského lístku
není povoleno.
Mìstský úøad Hanušovice

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
16. jednání - 20. 6. 2011
- vzala na vìdomí OZV mìsta Hanušovice è. 1/2011, která se
projednávala na veøejném zasedání Zastupitelstva mìsta
Hanušovice dne 22. 6. 2011
- vzala na vìdomí cenové nabídky firem: PRASTAV ulová,
STAVBA THERM ulová, STAVREL, v. o. s. Hanušovice pro akci
Drenáe kolem objektu MŠ Hanušovice a rozhodla realizovat
odvodnìní kolem objektu MŠ Hanušovice, drenáe, firmou
STAVREL, v. o. s Hanušovice
- rozhodla realizovat dokonèení výmìny oken, fasády,
klempíøské výrobky v budoucnu dle finanèních moností mìsta
Hanušovice
- vzala na vìdomí cenové nabídky na akci Zpevnìní stropu
archivu MÚ Hanušovice firem: KROVSTAV, s. r. o. Hanušovice,
STAVREL, v. o. s. Hanušovice, Hanušovická obchodní s. r. o. a
rozhodla realizovat akci firmou Hanušovická obchodní s. r. o.
- vzala na vìdomí informaci o cenové relaci k monosti realizace
horolezecké stìny v tìlocviènì ZŠ Hanušovice
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì – domovní
studna v místní èásti Hynèice nad Moravou
- schválila provádìní údrby - sekání pøíkopù u cest ve
vlastnictví mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta k bodùm programu,
které budou projednávány na veøejném zasedání Zastupitelstva
mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí poadavek na zajištìní 20 ks nášivek s logem
mìsta Hanušovice na zajištìní reprezentace a uloila zjistit
monosti realizace vèetnì cenových podmínek
- schválila zmìnu pùjèovní doby v mìstské knihovnì bìhem
školních prázdnin
- zamítla ádost na výstavbu chodníku na ul. Praská, výstavba
chodníku v této lokalitì by byla vysoce finanènì nároèná a mìsto
Hanušovice v souèasné dobì nemá dostatek finanèních prostøedkù
ke kladnému vyøízení této ádosti
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì - stavební
úpravy hospodáøské budovy na rodinný domek, Hynèice nad
Moravou
- vzala na vìdomí informaci, e nebylo vyhovìno mìstu
Hanušovice, které ádalo dopravní inspektorát územního odboru
Šumperk, POLICIE ÈR o zmìnu dopravního znaèení ze „Stùj, dej
pøednost v jízdì“ na „Dej pøednost v jízdì“ na úèelové komunikaci pozemek pè. 598/2 a 598/1, kú. Hynèice nad Moravou
- souhlasila s napojením na dešovou kanalizaci mìsta jen za
pøedpokladu, e bude posílena stávající kanalizace pro odvádìní
povrchových vod v souvislosti s rekonstrukcí koleje è. 1 a 3
v eleznièní stanici Hanušovice
- schválila pronájem pè.798/1 TTP v kú. Hanušovice a uloila
uzavøít smlouvu o pronájmu uvedeného pozemku
- schválila pronájem pozemku pè. 247 TTP v kú. Vysoké
ibøidovice a uloila uzavøít smlouvu o pronájmu uvedeného
pozemku
- schválila pronájem pozemku pè. 2260/0, orná pùda, v kú.
Hanušovice a uloila uzavøít smlouvu o pronájmu uvedeného
pozemku
- schválila odpis nedobytné pohledávky - dluh za svoz TDO

Nádoby na tøídìný sbìr odpadu
(dokonèení z 1. strany)

- schválila pøíspìvek na zájezd - Dvùr Králové místní organizaci
zdravotnì postiených za podmínek, e se naplní autobus
- vzala na vìdomí cenové nabídky slueb oslovených auditorù
k úèelu pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice za rok 2010 a
schválila k provedení auditora ing. Alfreda Uvíru, Ostrava
- schválila sazebník úhrad za poskytované informace dle zák. è.
106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím, ve znìní
pozdìjších pøedpisù – aktualizace èástek
- schválila zpracování ádosti na zkvalitnìní systému separace
odpadù ve mìstì Hanušovice
17. jednání RM - 4. 7. 2011
- vzala na vìdomí nabídku mechanizace na údrbu zelenì – fa
Mountfield, a. s. Šumperk s 20% slevou
- vzala na vìdomí hodnocení èinnosti støeleckého krouku za
2. pololetí r. 2010/2011
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì kolny u RD
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì - vrtaná studna
na pozemku pè.1267 v kú. Hanušovice
- schválila provedení zabezpeèení podzemního vedení
telekomunikaèní sítì pøi realizaci akce Prodlouení vodovodu a
kanalizace ul. Jesenická Hanušovice
- vzala na vìdomí návrh koncepce Aktualizace Programu
rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje
- vzala na vìdomí stínost obyvatel domu èp. 215 ul. Dukelská,
Hanušovice na chování nájemníka uvedeného domu a uloila
Hanušovické obchodní s. r. o. stínost projednat
- uloila starostce mìsta Hanušovice projednat se soukromými
subjekty sídlícími v areálu bývalého Státního statku Hanušovice
zajištìní zásobování pitnou vodou
- uloila starostce mìsta Hanušovice podepsat Smlouvu o
dodání radarù IPR1
- uloila starostce mìsta podepsat Dodatek è. 1 ke smlouvì o dílo
ze dne 12.1. 2010 – Provedení drenáí kolem objektu MŠ
Hanušovice, Stavrel, v. o. s Hanušovice
- schválila pøevzetí elektronické spisové sluby a provedení
slueb s tím spojených v rámci projektu Technologické centrum,
elektronická spisová sluba a vnitøní integrace úøadu ORP Šumperk
a uloila starostce mìsta Hanušovice podepsat pøedávací protokol
pøevzetí elektronické sluby
- vzala na vìdomí zprávu Finanèního úøadu Olomouc, pracovištì
Šumperk, oddìlení dotací o daòové kontrole – akce Energetické
úspory ZŠ Hanušovice s vyjádøením: Kontrolní èinností bylo
zjištìno, e se pøíjemce dotace nedopustil porušení rozpoètové
káznì
- uloila starostce mìsta podepsat Dodatek è. 1 ke smlouvì o
podnájmu nebytových prostor - ZUŠ Šumperk
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice ke stavbì – ÈOV a
kanalizace pro rodinný dùm na pozemku pè. 362/1 v kú Vysoké
ibøidovice
- schválila ádost i finanèní podporu na akci Rychtáøské døevosochání 2011

pytlù oznaèených touto oranovou nálepkou.
Obaly z nápojových kartonù bývají oznaèeny:

Sbìr nápojových kartonù
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony
sbírají, odhazujte je do kontejnerù nebo
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
ZŠ a MŠ Hanušovice informuje o uzavøení MŠ v období 18. 7.-14. 8. 2011

Den policistou
Ve ètvrtek 23. èervna 2011 se uskuteènila na Územním odboru Policie
ÈR v Šumperku ve spolupráci s DDM Vila Doris ji tradièní akce: „Den policistou“. Tøíèlenné drustvo ákù 8. tøídy naší Základní školy a Mateøské
školy v Hanušovicích ve sloení Lucie Komendová, Matouš Felner a Vojtìch Ondryáš získali pìkné 3. místo mezi pøihlášenými drustvy.
áci soutìili v zastavování vozidel dle pokynù dopravní policie, snímali
otisky prstù, støíleli ze vzduchovky, podrobili se nároènému fyzickému i
znalostnímu testu. ákùm byla pøedstavena práce Policie ÈR. Následovala
ukázka výcviku psù. Dìti mìly monost prohlédnout si operaèní støedisko
Územního odboru Policie ÈR i cely pøedbìného zadrení.
Den policistou patøil k vydaøeným akcím a získala si oblibu u všech zúèastnìných.
Vladimíra ídková, uèitelka obèanské výchovy

Den Policie ÈR aneb Integrovaný záchranný systém v akci
U pøíleitosti výroèí 20 let Policie ÈR uspoøádal Územní odbor Šumperk Krajského øeditelství
policie Olomouckého kraje ve støedu 22. èervna 2011 v dobì od 9-17 hod. na námìstí Svobody
v Šumperku „Den Policie ÈR aneb Integrovaný záchranný systém v akci“, kterého se zúèastnila
tøída 7. Anaší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích v rámci uèiva obèanské výchovy „Ochrana obyvatel za mimoøádných událostí“ v doprovodu paní uèitelky Vladimíry ídkové a
Jany Winklerové.
Po slavnostním zahájení akce v 9:30 hod. a vyhlášení výsledkù literární soutìe mìli áci
monost zhlédnout statické ukázky techniky a výstroje Policie ÈR a ostatních zúèastnìných
sloek integrovaného záchranného systému. Velkou pozornost a zájem dìtí pøilákal simulátor nárazu v autì pojišovny Generali, který si mohli
odválivci prakticky vyzkoušet. Byla to skvìlá
zkušenost pro všechny zúèastnìné a zároveò pouèení, e je nutné se pøi kadé jízdì automobilem
øádnì pøipoutat, a tak v pøípadì nehody zabránit
smrtelnému úrazu. Dynamické ukázky – psovodi,
pyrotechnici, vojenská policie, zásahová jednotka
Vìznice Mírov, hašení vzníceného vozidla hasièským sborem - byly dìtmi hodnoceny jako velmi
zdaøilé.
Vladimíra ídková,uèitelka obèanské výchovy

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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ŠUMPERSKÁ LIGA MLÁDEE 2011
Do letošní Šumperské ligy mládee ve støelbì ze vzduchových zbraní jsme tentokrát
vstoupili pouze s pìti mladými závodníky, ale pøesto jsme dokázali vybojovat tøi místa na
koneèných stupních vítìzù. Tato mnohaletá jarní soutì sestává z pìti závodù v prùbìhu
kvìtna a èervna a do celkového hodnocení se støelcùm zapoèítávají tøi nejlepší výsledky
jednotlivých kol.
Naši mládeníci v ádném pøípadì nezklamali, vyrovnali si i zlepšili svoje osobní rekordy a dosáhli jsme také zlepšení a zisku výkonnostních tøíd. Šumperské støelecké ligy
mládee 2011 se zúèastnilo celkem 38 mladých sportovních støelcù z 8 organizací
AVZO, ÈSS a HSTS nejen z našeho regionu, ale rovnì z Brna, Ronova pod Radhoštìm, Doudleb nad Orlicí a Olomouce. Zisku II.VT svým výkonem dosáhla Lucie
Brostíková, III.VT pak získal Matìj Vyroubal. Závìreèný protokol letošní ligy nakonec
vyøkl toto hodnocení:
VzPu 30 - dívky do 12 let:
1. místo Iva Nováková DDM Unièov 858 b.
2. místo Lucie Brostíková AVZO Hanušovice 807 b.
3. místo Lucie Kotrašová AVZO Hanušovice 787 b.
VzPu 30 - chlapci do 12 let:
1. místo Petr Køivohlávek SSK Doudleby n/Orl. 893 b.
6. místo Èestmír Jaroš AVZO Hanušovice 819 b.
9. místo Matìj Vyroubal AVZO Hanušovice 799 b.
VzPu 30 - spoleènì do 14 let:
1. místo David Košecký SSK Brno Slatina 897 b.
VzPu 40 - spoleènì do 18 let:
1. místo Tomáš Bank AVZO Hanušovice 955 b.
VzPi 40 - dívky do 18 let:
1. místo Magdalena váèková SSK Ronov p/Rad. 1059 b.
Vz Pi 40 - chlapci do 18 let:
1. místo Roman Blahoudek SSK Šumperk Tem. 1102 b. text i foto -fie
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Pozvánka na festival do Králík
Zdravím všechny ètenáøe Hanušovických novin. Rád bych tímto èlánkem oslovil zvláštì mladé ètenáøe. Ji ètvrtým roèníkem
v Králíkách poøádáme hiphopový festival Jesus break, který si v našem mìstì za uplynulé roèníky získal jméno a oblibu. Vnímáme,
e nechceme festival uzavírat pouze pro místní, a proto vás všechny zveme k nám do Králík, pøijeïte nás podpoøit.
O co vlastnì jde? Jedná se o 3 denní hiphopový festival pro amatérské umìlce. Mùete tu vidìt vystupující ve stylu break dance,
street dance, hip hop, rap a beat box. Jesus break je malý festival, vystupuje na nìm dohromady kolem 40 úèinkujících, návštìvníkù
je sto a dvì stì. Festival navštìvují i ti, kteøí nejsou vyhranìní hiphopeøi. Nehrotíme to, dùleité pro nás je, aby kadý, kdo se festivalu úèastní nebo jen tak nahlédne, se mohl cítit dobøe a uít si nevšední záitek i osobní setkání s akèními mladými umìlci, kteøí
jsou nadšeni do hiphopové kultury. Festival vznikl v Praze a od roku 2003 do roku 2007 se pravidelnì konal v Ústí nad Orlicí. V roce
2008 jsme ho poprvé uspoøádali u nás v Králíkách, kde se setkal s dobrým ohlasem divákù.
Program probíhá od pátku 16. záøí do nedìle 18. záøí 2011. V pátek od 20 hod. se v Sokolovnì uskuteèní úvodní seznamovací setkání, kde se pøedstaví všichni vystupující i úèastníci festivalu, poté otevøeme festivalovou èajovnu s deskovými hrami, co je fajn
pøíleitost k popovídání a seznámení se s lidmi, kteøí dorazili z jiných mìst. V sobotu probíhají vystoupení na námìstí v Králíkách
od 10:30 a od 14 hod. V pøípadì nepøíznivého poèasí se vystoupení konají
v Sokolovnì. Festival vrcholí v sobotu od 20 hod. vystoupením všech úèinkujících v Kulturním domì Na Støelnici. Závìr festivalu patøí jako vdy nedìli dopoledne, kdy od 10 hod. probíhá alternativní neformální festivalová
bohosluba pro mláde s hudební produkcí ve stylu rap.
Bìhem festivalu jsou samozøejmì pøestávky, které je moné vyuít k výletùm po okolí mìsta, které je turisticky zajímavou lokalitou. Pokud vás moje
pozvánka zaujala a chcete proít zajímavý akèní víkend, pøijeïte do Králík.
Vstupné je díky našim sponzorùm dobrovolné. Více informací najdete na
stránkách facebooku pod názvem Jesus break. Festival poøádá Jednota bratrská Králíky ve spolupráci s Klubem Na Støelnici. Mobil na poøadatele je
732 380 283.
Za poøadatele festivalu Petr Appl, Králíky

Taneèní nadšenci z øad dìtí, zbystøete!
Máte monost zúèastnit se taneèních hodinových kursù. Jednalo by se o smìs tancù, napø. orientální styl, zumba...
Kurs by mìl zaèít bìhem záøí. Pøípadní zájemci se mùou nahlásit v prodejnì Elektro Indra Hanušovice nebo v Informaèním centru mìsta Hanušovice. Minimální poèet je alespoò 15 dìtí.
Následnì pøidáme informaci o cenì a organizaci.

Nadšenci zumby

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

Upozornìní
Veškerá stávající inzerce nebude v záøijových novinách
zveøejnìna, pokud nepoádáte o její prodlouení. -red

Telefon: 737 274 331

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 douèování matematiky a fyziky pro áky ZŠ
a studenty SŠ. Tel.: 724 539 804.

Pronajmu pozemek v Hanušovicích na Holbì. Pozemek se nachází na rovinì u silnice, v blízkosti je mìstský
vodovod i elektøina. Pod dohodì monost i prodeje.
Mobil: 606 771 424.
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Nabízíme zachovalá, pøed 5 lety
natøená, døevìná okna
z rodinného domu.
Bliší informace na telefonním èísle:
721611743 nebo 728773997.

Koupím chalupu k rekreaci do 15 km
od Králik. Tel: 777 114 004
Koupím zemìdìlské pozemky,
KDEKOLIV! Tel: 725 524 115

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.

Prodám drustevní byt 3+1 v Hanušovicích Na Holbì.
Cena: 490 000,- Kè. Tel.: 731 130 422.
V Relax centru Andìlka v Hanušovicích je opìt otevøena kosmetika,
na Vaši návštìvu se tìší kosmetièka
Lucie Heèková, tel. 731 250 281.
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

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

Prodám v Hanušovicích byt 3 + 1
v panelovém domì na Zábøeské ulici.
Byt je ve 4. patøe bez výtahu, dùm je zateplený
a po celkové rekonstrukci.
Volný v èervenci, cena 550 000 Kè. Tel. 583 231 709

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

Pronajmeme byt v Hanušovicích 3+1,
Hlavní èp. 413 (Tipsport). Tel. 732 477 848

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

Nabízím
pùjèky

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,

od 10.000,- Kè do 100.000,- Kè

E-mail:zacek.pl@seznam.cz

pro zamìstnance, dùchodce,

PRONAJMU (PRODÁM) BYT 2+kk
v Hanušovicích, zdìný byt v centru
vedle Penny Marketu. Cena: 6300,- Kè
(kompletní cena za pronájem
mìsíènì)/630 000,- Kè (prodej).

OSVÈ a eny na MD.

Tel.: 724 539 804
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Tel.: 777 609 441 (odpoledne).

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 srpnu 2011 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní ofie Benešovská,
Františka Kadlecová, Rùena
Pijáková, Kvìtoslava
Raczková, Boena Šimková,
Dana Urbanová, Vìra
Hanáková a Miroslava
Faturová;
pánové Josef Cikryt, Lubomír
Mašinda, Ervin Scholz,
Antonín Vinkler, František
Vyhnálek, Josef Neoral a
Antonín Zavadil.

Cestování za vìdou
Ve dnech 27. a 28. èervna 2011 se konal v Olomouci v prostorách Pøírodovìdné fakulty a blízkém okolí Pøírodovìdný jarmark. V pondìlí 27. èervna se jej zúèastnili i
nìkteøí debrujáøi ze ZŠ v Hanušovicích.
Program byl velmi pouèný. Seznámili jsme se s mnoha poznatky z optiky a
funkèními modely strojù. Shlédli jsme i spoustu zajímavých pokusù z chemie a fyziky,
nìkteré jsme si i sami vyzkoušeli. Øešili jsme také rùzné hlavolamy. V poledne všichni
úèastníci jarmarku na povel poøadatele zapískali na svou vlastnoruènì vyrobenou
debrujárskou píšalku (toto bude prý zapsáno v knize rekordù).
Po této akci jsme si prohlédli Olomouc – putovali jsme k Pøemyslovskému paláci,
podívali jsme se do Dómu sv. Václava, dále k radnici a na Dolním i Horním námìstí
jsme si prohlédli ozdobné kašny i pøekrásné sousoší nejsvìtìjší Trojice (zapsané v seznamu památek UNESCO).
S Olomoucí jsme se rozlouèili pohledem z 18. patra výškové budovy na sluncem
ozáøené mìsto.
Za Klub AMD, V. Vasilová

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

Vzpomínka

Toulky po okolí
Po návštìvì výrobny loštických tvarùkù a palonínských zdobených svíèek se podíváme do další firmy, kde se tentokrát vyrábí nìco pro naše mlsné jazýèky.

Tìko se s Tebou louèilo,
tìko je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále budeme mít.

Dne 30. èervence 2011
vzpomeneme 5. výroèí
tragického úmrtí mého syna
Michala Urbana.
S láskou vzpomíná maminka a
sourozenci.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2011

Dnes tedy navštívíme dvì výrobny firmy Kremo, kde se vyrábí, v celém širokém
okolí známé, staromìstské máslové trubièky. Ale zaèneme od zaèátku. První pravé staromìstské kremrole zaèala pøed necelými dvaceti lety péct v malém dnešní majitelka
firmy paní Olga Gøundìlová v rodinném domku. Vyuila tehdejšího nápadu, e trh je
málo zásoben právì tímto oblíbeným zákuskem, a jak se pozdìji ukázalo, nápad to byl
výborný. Výroba se nejprve rozšiøovala ve Starém Mìstì. Pak ji nabídl spolupráci majitel hanušovické pekárny pan Král, a tak se trubièky dostaly do rozsáhlejší distribuèní
sítì. Díky kvalitì trubièek a velkému zájmu o nì ji nestaèila jedna výrobna zájem
zvládnout, a tak se majitelka rozhodla rozšíøit firmu. A tak vznikla druhá výrobna na
námìstí v obci Branná. V obou provozovnách nyní pracuje 25 stálých zamìstnancù,
v pøípadì zvýšené poptávky o kremrole firma najímá 10 a 15 brigádníkù.
Staromìstské máslové trubièky se od ostatních liší tím, e zùstávají v kvalitì èerstvosti, pøi dobrém uskladnìní v chladu, i po dobu jednoho mìsíce. Ponechávají si køehkost, jemnost a nezmìnìnou chu. K výrobì se toti pouívá pouze èerstvé máslo
z Litovle a èerstvá vejce z Bernartic. Dùleitou surovinou je mouka, která musí obsahovat dostatek lepku. To ovlivòuje i poèasí v daném roce. Odráí se na kvalitì pšenice,
tím pádem na finálním výrobku.
(pokraèování na 8. stranì)
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Cestování po Evropì
Máme za sebou polovinu prázdnin a dovolených a tak
nezaškodí se podívat tam, kam právì v tomto období míøí
mnoho našich turistù. Navštívíme Chorvatsko a konkrétnì ostrov Braè.
Je to ostrov bez chleba, bez vody a bez vína – tak oznaèil tento tøetí nejvìtší z ostrovù zemì kdysi dávno chorvatský básník Vladimír Nazor. To u dnes neplatí, hladem a
ízní tam nikdo netrpí, právì naopak.
Dìjiny Braèe jsou doloeny a od doby pøed pøíchodem
Øímanù. Avšak tøi kilometry od pobøeí v kopcích nad
mìsteèkem Splitska je osada Škrip, která je údajnì nejstarší osídlenou osadou na ostrovì (11.- 9. stol. pø. n. l.).
Jsou zde zbytky tzv. kyklopské zdi, pùvodního opevnìní
postaveného z obrovských balvanù. Zbylo z nìho jen
málo, ale pøece dost, aby na nìm Øímané ve 3. století postavili mauzoleum, v nìm byly pochovány manelka a
dcera císaøe Diokleciána a další rodinní pøíslušníci. Dalšího zdokonalení obranného opevnìní se místo doèkalo za
vlády Benátského impéria, kdy zde byly postaveny další
nové hradby a nové obranné vìe. Vše se budovalo proto, aby se zabránilo dobytí ostrova Turky. Dodnes se tato
pevnost zachovala v dobrém stavu, take návštìvníci zde
mohou obdivovat nejen dokonalé obranné sídlo, ale i Radojkovièùv palác, v nìm sídlí Braèské muzeum. V nìm
naleznete veškeré historické dokumenty o ivotì na ostrovì, zbranì, nástroje místních pastevcù a zemìdìlcù
apod.

Toulky po okolí
(dokonèení ze 7. strany)
Za týden expeduje firma Kremo pøiblinì 40 tisíc kusù máslových trubièek. Dodávají se kromì našeho regionu do východoèeského i jihomoravského kraje. Distribuèní sí je ji tak
rozsáhlá, e v tìchto místech, také díky výhodné cenì, je najdete
prakticky ve všech prodejnách, pekárnách, kavárnách a cukrárnách. Nutno té dodat, e soukromým zájemcùm o vìtší zakázku na rùzné oslavy, svatby apod., vychází ve firmì pøednostnì

Za zhlédnutí také stojí klášter Blaca. Zaloila ho trojice
mnichù, kteøí sem v 16. století uprchli z dalmatské pevniny pøed Turky. Jeskynì a skalní pøevisy poslouily jako
základ komplexu v podobì pevnosti, který se do dnešní
podoby utváøel tøi sta let. Mniši zde poskytovali za stravu a
byt práci nìkolika desítkám lidí, kteøí pìstovali olivy a vinnou révu, starali se o vèely, chovali ovce a kozy. Klášter
fungoval a do roku 1962 a v posledních desítkách let ho
spravoval u jen pøedstavený Nikola Milièiè. Ten vystudoval ve Vídni astronomii a v roce 1926 zakoupil u firmy
Weiss teleskop (tehdy nejvìtší v Evropì). Na ostrovì pak
ve své hvìzdárnì objevil nìkolik komet a dvì hvìzdy, vedl
obsáhlou korespondenci s pøedními astronomickými
ústavy na celém svìtì.
Nesmíme také zapomenout navštívit nejvyšší horu
v celém Jaderském moøi. Nachází se na Braèi, jmenuje se
Vidova Gora a tyèí se do výšky 778 metrù nad moøem. A
na vrchol vede pohodlná silnice, na temeni hory se
mùete obèerstvit v pøíjemné hospùdce. A hlavnì, je zde
nádherný pohled na všechny svìtové strany.
A na závìr jednu perlièku. Místní legenda tvrdí, e se
na ostrovì narodila Helena, matka císaøe Konstantina.
Právì ta pøimìla svého syna, aby ve své Øíši øímské vyhlásil køesanství za oficiální náboenství. Za to byla Helena prohlášena za svatou.
- hp

vstøíc. No a pro ty ostatní, kteøí jedou pøes Staré Mìsto nebo Brannou vzkazují, e se mohou u provozovny zastavit a obdrí ty
nejèerstvìjší trubièky.
Není proto divu, e se tento výrobek stal jedním z prvních,
který získal znaèku Jeseníky originální produkt. Pro firmu je to
hlavnì ocenìní dobré práce zamìstnancù, kteøí vyrábìjí výrobek z místních surovin. Jde i o dobrou reklamu a propagaci na
internetových stránkách a tím neustálý zájem o nabízenou pochoutku.
-hp

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

moderní sportovní karate
Cvièení bude probíhat kadou støedu ve školním roce 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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Z èinnosti obèanského sdruení SPV Hanušováèek
Miniolympiáda pøedškolních dìtí
Dne 16. 6. 2011 poøádalo obèanské sdruení SPV Hanušováèek ve spolupráci s MŠ Hanušovice ji tradièní „Miniolympiádu“
pøedškolních dìtí. Akci pro naše „malé a šikovné sportovce“ tentokrát pøálo poèasí, a tak se místem sportovních klání stala zahrada
školky. Pøipravené disciplíny všichni zvládli bez problémù a hlavnì s nadšením a úsmìvem na rtech. Malí závodníci byli po úspìšném dokonèení všech disciplín odmìnìni diplomy a krásnými cenami. Odmìnou poøadatelùm byla veliká radost dìtí a jejich sportovní nadšení. Snad jim vydrí i do dalších let nebo alespoò do záøí, kdy opìt zaènou pravidelné hodiny cvièení pøedškolních dìtí.

Soustøedìní actva
V mìsíci èervenci se v Hynèicích pod Sušinou uskuteènilo sportovní soustøedìní actva.
V rámci témìø týdenního pobytu se úèastníci nauèili spoustu nových a zajímavých her a sportù nebo si zasoutìili v tìch ji známých. Na programu byl napø. brännball, tchoukball, støelba ze vzduchové pušky a pistole, lukostøelba, lanové pøekáky, horské kolobìky a minikáry, výšlap na Králický Snìník, orientaèní závod atd. Úèastníci se také postarali o malý rekord, kdy všechny
brännballové zápasy odehráli na høišti v nadmoøské výšce témìø 850 m. n. m.

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2011 realizována
také za podpory Olomouckého kraje.
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„15 let SK Hanušovice“
V polovinì mìsíce èervence se uskuteènilo za podpory mnoha subjektù, napø. Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice a OZP, v rámci
akce „15 let SK Hanušovice“ nìkolik turnajù v netradièních sportech a hrách (kubb, bollo ballu, ringu, möllkách, speedmintonu a
kin-ballu). Zúèastnili se hráèi z Èech, Moravy i Slovenska. Vdy pøed uspoøádáním turnaje mìli všichni pøíchozí zájemci monost
se hry nauèit a vyzkoušet. Vìtšinou se jednalo o nenároèné a velmi lehké hry vhodné i pro seniory, malé dìti i osoby pohybovì handicapované. Na høišti se potkali také úplní zaèáteèníci a zkušení hráèi. Ale na výsledcích to nebylo znát. Zaèáteèníci se neztratili
napø. v ringu (2. místo mezi medailisty z Mistrovství ÈR), ve speedmintonu (3. místo v kategorii en i muù, hned za letošními úèastníky MS v Berlínì, pro které byl turnaj pøedposlední turnajovou pøípravou pøed odjezdem, navíc enská kategorie mìla nejvìtší obsazení ze všech turnajù dosud poøádaných v ÈR a muská i enská kategorie byla poprvé v ÈR s mezinárodní úèastí), v möllkách
(1. místo mezi 18 úèastníky) atd. Kin-ballový turnaj byl zatím nejvìtším turnajem dospìlých v ÈR.
V turnaji rodièù a dìtí v kubb a bollo ballu se „neztratily“ ani hanušovické rodinné týmy. Novákovi, pøedevším díky dobrému
umístìní v kubb, obsadili 2. místo, Šinkovští se dìlili o tøetí místo. Hanušovice získaly další „medaile“ také za 2. místo v kubb a bollo
ballu, 1. místo v ringu, kin-ballu a speedmintonu muù. Velice úspìšná byla také výprava ze slovenské Prievidze, která si odvezla
3. místo z turnaje v kubb a bollo ballu a také ze speedmintonu muù a 2.místo v möllkách.

Další turnaj volejbalových deblù
Ji druhý turnaj má za sebou XIV. roèník hanušovických volejbalových deblù. Èervencového turnaje se zúèastnily pouze moravské páry. Vítìzství „zùstalo“ v Hanušovicích díky páru Podvolecký, Faturová, støíbro putovalo do Starého Mìsta s dvojicí Lysák
Mir., Lysáková Jana a bronz si odvezl do Bruntálu pár Schreier, Navrátilová. Další turnaje v kategorii smíšených dvojic se uskuteèní
v mìsících øíjnu a listopadu. Termíny a propozice na www.hanusovice.info.
Èinnost Sportovního klubu Hanušovice
je v roce 2011 realizována také za podpory Olomouckého kraje.
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