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

Váení spoluobèané
Konèí volební období a tím i mé dvanáctileté pùsobení ve
funkci starosty mìsta Hanušovice. Pøed nástupem do funkce
starosty jsem osm let pùsobil jako tajemník mìstského úøadu,
devìt let pøedtím ve funkci pøedsedy mìstského národního výboru a o pìt let døíve jako námìstek a náèelník eleznièní stanice
ve funkci èlena rady.
Jde o tak dlouhé období, kdy je opravdu co hodnotit a je
moné se za svojí prací ohlédnout.
Ve funkci pøedsedy mìstského národního výboru se mnì ve
spolupráci s panem Aloisem Mazákem podaøilo zajistit výstavbu nového vodojemu a dostatek pitné vody pro Hanušovice,
které pøed tím trpìly obrovským nedostatkem. Postavili jsme
most pøes øeku Moravu do sídlištì na Na Holbì a tím byla zajištìna výstavba panelového sídlištì. Postavili jsme pøevadìè pro
ÈT 1 a ÈT 2. Toto vše pøispìlo ke zlepšení bydlení v Hanušovicích.
V roce 1997 mìsto postihla povodeò a její následky jsme odstraòovali nìkolik let. Musely se postavit nové mosty do sídlištì
Na Holbì, u Zetoru, do ulice Za Moravou, do Hynèic nad Mor. a
do Potùèníku. Bylo nutno obnovit celou infrastrukturu, která
byla povodní znaènì poškozena.
Opìt jsme dovedli Hanušovice do pomìrnì solidního stavu a
zaèal další problém, co byly èasté poruchy teplovodù, a to hlavnì v sídlišti
u kotelny K1. Ve spolupráci s Hanušovickou obchodní s. r. o jsme se tohoto
úkolu zhostili se ctí a provedli jsme
kompletní rekonstrukci teplovodù
v obou sídlištích.
Spoleènost STAVREL, v. o. s provedla rekonstrukce v Domì kultury a
vyøešil se havarijní stav støech, stav
taneèního sálu, nevyhovující sociální
zaøízení a èást topení. Postupnì jsme
s touto spoleèností realizovali opravu
v Domì s peèovatelskou slubou.
Pøijali jsme nabídku PENNY
MARKETu a ve spolupráci jsme provedli nejen výstavbu nového obchodu, ale i opravu parkovištì a stavbu
nové autobusové zastávky, která byla
v parkovišti nevyhovující.
V dalším období jsme se zamìøili
na zlepšení stavu objektù školství, došlo k výstavbì nové školní jídelny,
dìti ji nemusí bìhat po mìstì do stravovny a zpìt do školy, stravovna
slouí ke spokojenosti i cizím strávníkùm. Podaøilo se nám zajistit finanèní
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prostøedky na zateplení budovy základní školy, na opravu
mateøské školy a na výstavbu 24 bj. pro nízkopøíjmové spoluobèany.
Znaèná èástka finanèních prostøedkù byla proinvestována i
ve stavbách, opravách a údrbì infrastruktury.
Skuteènì toho není málo, co se nám podaøilo, je však nutno
pøiznat, e jsme za svoji práci byli i kritizováni nìkterými spoluobèany, kteøí na nìkteré vìci mìli jiný názor ne my, ale to k takové práci patøí.
Dovolte mi, abych touto cestou podìkoval své manelce,
všem spolupracovníkùm, poslancùm a zastupitelùm, hanušovickým podnikùm, podnikatelùm a všem, kteøí nám po celá období pomáhali v zajištìní chodu a vzhledu mìsta Hanušovice.
Novì zvoleným zastupitelùm pøeji hodnì úspìchù v práci ve
prospìch mìsta Hanušovice.
Petr Malcharczik, starosta mìsta Hanušovice

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
96. zasedání – 26. 7. 2010
- vzala na vìdomí informaci o plnìní pøíjmù a výdajù za I. pololetí roku 2010
- schválila povolení k uspoøádání výstavy drobného zvíøectva v areálu Hanušovické obchodní s. r. o v termínu od 28. 8.
2010 do 29. 8. 2010
- vzala na vìdomí, e dne 21. 8. 2010 se uskuteèní v Králíkách Den sil podpory AÈR – Cihelna 2010
- schválila nabídku pro kulturní akce: Mikulášování, vystoupení Heidi Jankù na mìstském plese, dle pøedloené cenové nabídky
- vzala na vìdomí dopis Vedoucího územního odboru PÈR
Šumperk plk. Milana Pospíška, který se týká èinnosti OOP Hanušovice pøi zajištìní VP ve mìstì dne 12. 6. 2010, uloila informovat zastupitele mìsta
- schválila dohodu o vzájemné prezentaci na webových
stránkách se spol. Evropská databanka
- vzala na vìdomí podmínky pro poskytnutí úvìru na výstavbu kanalizace KB Šumperk
- schválila pronájem pozemkù z majetku mìsta dle pøedloené ádosti a za ceny obvyklé, stanovené RM
- schválila finanèní pøíspìvek na aktivity o. s. HELP–US
- schválila zøízení vìcného bøemene na pozemek pè. 798/1
v majetku mìsta Hanušovice, bøemeno bude slouit pro vybudované pøípojky splaškové kanalizace a vodovodní pøípojky k RD
na pozemku pè. 798/17
- schválila zrušení ukládání odpadu do velkoobjemových
kontejnerù v èásti Vysoké ibøidovice, a to od 1. 1. 2011 s tím, e
od uvedeného data bude zaveden svoz popelnic z uvedené lokality

- schválila finanèní pøíspìvek pro Oddíl stolního tenisu Hanušovice na
zakoupení sportovního vybavení

97. jednání – 9. 8. 2010
- odsouhlasila podmínky poskytnutí úvìru KB, a. s. Šumperk a doporuèila ZM ke schválení poskytnutí pøedmìtného úvìru urèeného na dostavbu kanalizace v Hanušovicích s dobou splatnosti úvìru 10 let
- schválila poskytnutí pøíspìvku spoleènosti RES-SEF Šumperk
- vzala na vìdomí ádost obèanù o úpravu sjízdnosti komunikace do
Vysokých ibøidovic na pozemku pè. 1615/1 v kú. Vysoké ibøidovice
s tím, e tato komunikace je ve vlastnictví Olomouckého kraje a mìsto
Hanušovice vypracuje ádost na úpravu sjízdnosti s úpravou èasù pro
vjezd a osazení nebezpeèných úsekù svodidly
- schválila nabídkovou cenu pro odkup pozemkù pè. 901/4 a 897/5
v kú. Hanušovice od insolventního správce SLEZAN Frýdek-Místek, a. s.
- schválila sníení nájmu bytu
- doporuèila ZM ke schválení omezující podmínky Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových v souvislosti s bezúplatným pøevodem
pozemkù v kú. Hanušovice, jedná se o pozemky pè. 862/9, 1561/1, 2034 a
2193/3
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemkù pè. 889/14 a pè. 889/17
v kú. Hanušovice
- schválila bezúplatný pronájem èásti pozemku pè. 856/49 v kú. Hanušovice pro umístìní informaèní tabule pro adatele VHZ Šumperk, a. s.
- schválila dle návrhu øeditele ZŠ a MŠ zøízení školního bufetu v prostorách ZŠ Hanušovice

Oznámení o dobì a místì konání voleb
do zastupitelstev obcí
Starosta mìsta Hanušovice dle § 29, zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky Ministerstva vnitra è. 59/2002 Sb., o
provedení nìkterých ustanovení zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù
oznamuje:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteèní dne 15. øíjna 2010
v dobì od 14,00 hod. do 22,00 hod. a dne 16. øíjna 2010 v dobì od
8,00 hod. do 14,00 hod.

Místa konání voleb
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, èp. 92, ul.
Hlavní, 788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku volí obèané
podle místa trvalého pobytu: Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu
k benzinové èerpací stanici, ul. Praská, Za Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Údolní, U Skalky, U Rychty a Habartická.
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice
a leb.

Okrsek è. 2: budova Domu kultury v Hanušovicích, è.p. 182, ul.
Hlavní, 788 33 Hanušovice.
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k podjezdu ÈD, ul. Poárníkù, Dukelská Na Vinici, Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození, Nádraní, Sportovní a Úzká.
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovar Holba, a. s., èp. 261. ul. Pivovarská, 788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku volí obèané
podle místa trvalého pobytu : ul. Zábøeská, Na Holbì, Pod Lesem,
Zahradní, Pivovarská a Pod Hradem.
Tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí hlasovací
lístky, v den voleb mùete hlasovací lístky obdret ve volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna
pøeprava, jízdní øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná
Hlasování bude umonìno volièi, který se prokáe platným cestovním dokladem nebo platným obèanským prùkazem.
Neprokáe-li voliè svou totonost a státní obèanství Èeské republiky, nebude mu hlasování umonìno.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Konzultaèní den pro právnické a fyzické podnikající osoby o povinnostech vyplývajících ze zákona
185/2001 Sb., o odpadech ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Mìsto Hanušovice ve spolupráci s firmou SITA CZ, a. s. nabízí monost konzultace a následnì uzavøení èi doplnìní smluv na odstranìní odpadù a dalších povinností vyplývajících z výše uvedeného zákona. Toto setkání se zástupcem firmy SITA CZ, a. s. probìhne dne 13. øíjna 2010 od 9,00 do 11,00 hodin v budovì MÚ Hanušovice, kanceláø è. 206, 1. patro.
mú
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice

Go akce pro 6. roèník

Námoøníci z lodi
„PÍSNIÈKA“
Prázdniny se staly minulostí a první
záøijový den neoblomnì pøitáhl áky zpìt
do školních tøíd. Pro prvòáèky to byl den,
kterým si prázdninový èas o trošku prodlouili, protoe se na chvíli stali
námoøníky. Na lodi jménem „Písnièka“
vypluli na dobrodrunou plavbu, pøi ní
plnili rùzné kapitánovy úkoly. Odmìnou
za tvrdou práci byl poklad v podobì
sladké odmìny.
Podìkování patøí úèinkujícím: Vít
Warenich, Lukáš Sedlaèík, Daniel
Èermák, Klára Sedlaèíková, Veronika
Musilová, Karolína Borùvková.
Scénáø a reie - A. Janoèková, hudba A. Suchánková, scéna - p. Šemro, kamera
- T. Rajnoha

Podìkování od Mateøské
školy Hanušovice
Dne 18. 9. 2010 se uskuteènil Dìtský
karneval, který poøádal Hasièský sbor ve
spolupráci s DK Hanušovice.
Chtìla bych podìkovat všem, kteøí se
na této akci pro naše nejmenší podíleli.
Vím, e organizace takové èinnosti není
jednoduchá, proto bych chtìla vyjádøit
obdiv všem zúèastnìným. Tímto velice
dìkuji jménem celé MŠ za pøíspìvek
z výtìku na vánoèní dárky pro dìti. Jsme
Vám velice vdìèní a pøejeme spoustu
úspìchù ve Vaší nároèné práci. Ještì jednou… dìkujeme.

Dne 2. a 3. záøí 2010 probìhl na naší škole projekt „Zaèínáme spolu na II. stupni“.
Vedoucí tohoto projektu byli tøídní uèitelé šestých tøíd, p. uè. Tomáš Rajnoha a pí. uè.
Aneta Suchánková. áci byli o tomto projektu informování ji na konci mìsíce èervna
loòského školního roku, a tak se mohli tìšit na trochu jiné vkroèení na II. stupeò naší
základní školy.
Cílem tohoto projektu bylo vzájemné seznámení tøídního uèitele, ákù, rodièù, vedení školy, výchovné poradkynì a metodika prevence. Snahou tohoto projektu
bylo také navázání budoucí vzájemné spolupráce mezi áky, tøídními uèiteli a rodièi.
V tomto projektu dostali áci a jejich rodièe dostateèné informace o organizaci šk. roku
2010/2011, o zmìnách, které se na naší škole v tomto šk. roce zavedly. Rodièe i dìti
mìli monost zeptat se na spoustu informací a nemuseli tak èekat a na první
rodièovské schùzky.
Rodièe i áci mìli také monost dozvìdìt se, jak mohou øešit vzniklé problémy a
kam a na koho se mohou obrátit. Rodièe tímto mohli zjistit, kteøí spoluáci budou s jejich dìtmi chodit do tøídy. V neposlední øadì se také rodièe dozvìdìli o monostech
spolupráce se školou.
áci se dozvìdìli, jak probíhá výuka na II. stupni, jaké zmìny je èekají, kteøí uèitelé
je budou uèit a jaké nároky na nì budou na II. stupni kladeny.
V programu této akce se tedy objevily rùzné hry na spoluseznámení, nalezení své
role v kolektivu. Hry také navodily pozitivní atmosféru pro další docházku do školy.
Po skonèení této akce obdreli áci diplomy za úspìšné vstoupení do 6. tøídy a spoleènì s diplomem také malou sladkost.
Vìøíme, e projekt splnil alespoò èást našich cílù, se kterými jsme do nìho šli, a vìøíme, e nìkde uvnitø našich nových šesákù to bude zafixované a e jim to pomùe vytvoøit dobrý kolektiv kamarádù, který spolu popluje a do devátého roèníku.
Podìkování patøí vedení školy za spolupráci a nápomoc pøi pøípravì a realizaci projektu, dále paní výchovné poradkyni pí. uè. Vladimíøe ídkové a metodikovi prevence
pí. uè. Janì Winklerové za pøipravenou øeè ohlednì studijních, ale i mimostudijních
problémù.

na

Zpìtná vazba od ákù po skonèení akce:
Anonymnì:
„Akce byla fajn, bylo to zase jiné vkroèení do nového školního roku“
„Protoe jsem nová ákynì z Jindøichova, hodnì mnì to pomohlo poznat své spoluáky a zapamatovat si jejich jména.“
„Bylo to dobré, nejlepší hra byla kufr, ta mì bavila“
„Nejlepší na tom byla ta diskotéka na závìr, kde jsme se mohli vyøádit a pøíjemnì
naladit.“
„Pøíští akce by mohla být o nìco delší a s více hrami.“
„Bavila mì hra, kde jsme si museli pamatovat jména svých spoluákù s nìjakou
vlastností èi vìcí.“

www.zshanusovice.cz

Za organizátory projektu Tomáš Rajnoha, tø. uè. 6. A, a Aneta Suchánková, tø. uè. 6. B

P. Sedlaèíková,
ved. uè. MŠ Hanušovice

Více informací

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: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.

3

www.hanusovice.info

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2010

Chovatelská pøehlídka
Místní organizace Èeského svazu chovatelù uspoøádala ve dnech 28. a 29. srpna
2010 v prostorách Hanušovické obchodní spoleènosti Výstavu drobného zvíøectva.
Vystavovalo 34 vystavovatelù. Návštìvníci mohli obdivovat 114 králíkù, 20 voliér
holubù a 22 voliér drùbee. Výstava byla uspoøádána za pomoci èlenù z okolních organizací - Bludov, Nový Malín, Bušín, Zábøeh a Bìlá pod Pradìdem, velmi pomohli i
sponzoøi - Mìstský úøad Hanušovice, HO s. r. o., Pivovar Holba Hanušovice, Zemìdìlská a. s. Bludov a celá øada místních sponzorù. Všem chceme touto cestou podìkovat za jejich ochotné pøispìní ke zdárnému prùbìhu výstavy.
Na výstavì probìhla té tombola s 37 hodnotnými cenami, které pocházely právì
od našich sponzorù.
Pøíprava i prùbìh výstavy byly nároèné na práci i èas pro malý poèet èlenù místní
organizace, do ní bychom rádi pøivítali další, hlavnì mladé zájemce z Hanušovic a
blízkého okolí. Výstavou vyvrcholila roèní èinnost v našich chovech a je nutno
uvaovat o další èinnosti v pøíštím roce, abychom se mohli znovu setkat na další výstavì.
Sponzoøi výstavy
Mìsto Hanušovice, Pivovar HOLBA, a. s. Hanušovice, Jandrt Vlastimil, zemìdìlská farma, Hanušovická obchodní s. r. o., Farma Morava, PRO-BIO, spol. s r.o.,
Staré Mìsto pod Snìníkem, Farma Pohoda - Staré mìsto pod Snìníkem, Marcel
Krobot, s. r. o. Staré mìsto pod Snìníkem, elezaøství Indra Oldøich, S.CH.W. service - Schwarzer Pavel, Døevotvar Hanušovice, p. Svoboda, Pokrývaèská firma
Novák+syn, Vobus, v. o. s. Hanušovice, Leomix p. Hatoò,
Kamnáøství Jauernig, Hospodáøství Vikantice, p. Koudelka, Veterinární lékaø MVDr. Slimáèek, Stolárna Grabovský, Stavebniny H. B. S. MONT spol s r. o., p. Svaèinková,
Oil TEAM, a. s., p. Schwarzer Radek, Kolobìky KOSTKA Marek, Horská farma p. Skøivánková, Øeznictví Pytel
Štefan, Kamenictví Kováè, Dols, s. r. o. Šumperk, Pila
Babka Vašek, Malina Radek, Miroslav Grivalský,
Ještì dìkujeme všem sponzorùm a tìšíme se na další
spolupráci.
Výbor ZO ÈSCH Hanušovice

Poradna pro rodinu Šumperk
Posláním poradny pro rodinu je odbornou poradenskou èinností podporovat rodiny a jejich èleny ve schopnostech poradit
si v rodinných èi rodinu a její èleny poškozujících problémech a
tyto situace samostatnì zvládat.
Charakteristika poskytovaných slueb:
Poradna pro rodinu Šumperk pøi PCSSOK, p. o. poskytuje
poradenství, psychickou podporu a pomoc pøi øešení:
- narušených vztahù v rodinì
- manelských krizí (rodiny ohroené rozvratem)
- domácího násilí
- mezigeneraèních vztahù
- rodinných problémù spojených s nezamìstnaností
- otázek mezilidské komunikace
- osobních a sociálních traumat
- tìkých ivotních situací
Kde nás najdete?
M. R. Štefánika 20, Šumperk, 787 01
(budova bývalého okresního úøadu – vedle okresního soudu)
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Telefon: 583 213 141
Mobil do kanceláøe: 731 447 454
E-mail: sumperk@poradnaprorodinu.cz
Web: www.sumperk.poradnaprorodinu.cz
Kontaktní osoba: Bc. Kateøina Linhartová, DiS.
– sociální pracovnice
Otevírací doba
Po 7.30-17.00
Út 7.30-15.30
St 7.30-17.00
Èt 7.30-15.30
Pá 7.30-15.00
Praktické informace
Kapacita sluby: do poradny je nutno se pøedem objednat
(osobnì nebo telefonicky)
Cena sluby: pro klienty bezplatná
Bezbariérovost: ano
Doplòující sluby: poradenství a pomoc v oblasti
rodinného práva

www.hanusovice.info
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Pivovarské slavnosti v Holbì pøilákaly 7 tisíc lidí
Vstupným pivovar pøispìje na výstavbu dìtského høištì
V pátek a v sobotu se do pivovaru sjelo 7 tisíc lidí, a to i pøes chladné poèasí,
které v Jeseníkách panovalo. Nejvìtším lákadlem bylo dobré pivo a koncert skupiny Olympic.
Z nìkolika desítek výèepních zaøízení tekla nejen Holba, ale také Zubr, Litovel
a dokonce slovenský Steiger. Nejen fajnšmekøi si mohli vychutnat také Holbu Šerák Speciál, kterou pivovar uvaøil speciálnì pro tuto pøíleitost. Slavnosti
letos zahájily salvy z historických zbraní, po nich následoval pøípitek
Holbou Šerák z právì naraeného sudu. Souèástí zahajovací ceremonie se
stal také køest knihy O Hanušovicích, okoøenìný zábavným komentáøem
známého bavièe Josefa Aloise Náhlovského. Køtilo se jak jinak ne Holbou Šerák s pøáním zdárného uvedení knihy do ivota.
Velký ohlas mìly soutìe karaoke, které lákaly nové talenty na zlatou
odmìnu v podobì kartonu Holby. Pivovarské slavnosti probìhly ve znamení dobrého piva, hudby, tance a zajímavých vystoupení. Tradiènì patøí
k nejvýznamnìjším spoleèenským akcím v regionu, navíc s dobroèinným
podtextem. Èást výtìku ze vstupného toti pivovar vìnuje na výstavbu
dìtského høištì v Hanušovicích.
-hm

Dìkujeme

ètenáøùm, kteøí nám poslali své fotopøíspìvky do novin.
redakce
Dobrý den,
zasílám pár fotek z houbaøení po místních lesích, kdy nám byla pomocníkem naše
fenka irského setra Nefertiti Redweed.
S pozdravem, Pavel Svoboda

Drzost slimákù je bezmezná, u si
stìoval i náš osmiletý kocour, e mu lezou do granulí!
Zdravím, M. Trnka

Fotopozdrav
od Hany Klemešové
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Hanušováèek u má z brännballu i zlato
Po úspìšném „støíbrném“ vystoupení ákovského brännballového drustva SPV Hanušováèku na èervnovém republikovém finále a loòském a letošním dosáhnutím vìku nìkolika hráèù pro pøechod do juniorské kategorie se nabízela monost sestavení
drustva, které by se pokusilo ji letos o úèast na republikovém finále juniorù. Toho se úèastní vítìzové krajských kol nebo krajské
výbìry z nìkolika odborù. Ze dvou odborù bylo na ákovském a nakonec také juniorském turnaji sestaveno napø. drustvo z Ústeckého kraje.
Hanušováèek po zralé úvaze ještì letos svou snahu o samostatné drustvo z mnoha dùvodù vzdal a sestavil spoleènì s Olomoucí
krajský výbìr, ve kterém mìl zastoupení dvou juniorù (A. Cakirpaloglu, M. Fibich) a dvou ákù, kteøí na èervnovém turnaji actva
patøili k oporám týmu (F. Ambroz a T. Drlík).
Takto sestavené a nesehrané drustvo odjelo v polovinì záøí do Pasohlávek, aby se pokusilo „urvat“ nìjakou medaili. Jene rozlosování turnaje nedopadlo nejlépe. Devìt drustev bylo rozlosováno do dvou skupin, kde hrály systémem kadý s kadým. Nejlepší dva týmy postupovaly do finálové skupiny, a to i se svým vzájemným zápasem. A los našemu drustvu urèil pìtièlennou
skupinu a ještì se dvìma favority lutavou a Slavkovem u Opavy, jediným letošním pøemoitelem Hanušováèku v kategorii actva. Se Slavkovem náš tým senzaènì vyhrál o tøi body, naopak se lutavou o tøi body prohrál. A protoe zápasy se zbývajícími dvìma týmy ve skupinì byly jednoduché pro nás, lutavu i Slavkov, musel rozhodnout o postupujících vzájemný zápas Slavkova se
lutavou. A nemohl dopadnout lépe. Slavkov zvítìzil výrazným rozdílem a poslal do finálové skupiny nejen sebe, ale i naše
drustvo, navíc s jedním vítìzstvím. Ze druhé skupiny postoupil další z favoritù Bystrc a Ústecký kraj, se kterým naše drustvo doslova „zametlo“ ještì v sobotu odpoledne, a tìšilo se na nedìlní rozuzlení. Medaile ji byla jistá, ale zápas s Bystrcí a vzájemný zápas Slavkova s ústeèáky mohl ještì vše nepøíjemnì zamotat. Jene nezamotal. Výhrou nad Bystrcí se stal Olomoucký kraj vítìzem
republikového finále v brännballu juniorù pro rok 2010 a „urval“ ty vytouené zlaté medaile. Støíbro si odvezl Slavkov, bronz Bystrc a naši jediní pøemoitelé ze lutavy obsadili 5. místo (pouze a jen s jednou porákou).
- hp
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
PRODÁM BYT 3+1 v Hanušovicích v
osobním vlastnictví, byt se nachazí v pøízemí, v tìsnì blízkosti Penny Marketu.
Cena 750000 Kè nebo pøevzeti hypotéky
cca 731000 Kè.
Více na tel: 732 535 782
Realitky prosím nevolat!

Prodám postel
160x200 cm, èerné døevo (rošty a kvalitní
matrace), dva roky pouívaná. Pùvodní
cena 7 000 Kè,-, nyní 3 000,- Kè.
Tel.: 737 712 539

Byl/a jste poškozena na zdraví pøi dopravní nehodì? Bylo Vám vyplaceno odškodné? Dostali jste vše, na co máte ze
zákona nárok? Je moné se vrátit a 4
roky zpìt! Vyøídím za Vás! ádné platby
pøedem! Nenechávejte leet své peníze v
pojišovnì!
Volat 603 155 952
nebo: mller2@seznam.cz
Koupím byt 4+1 v Hanušovicích.

Tel. 739 685 733

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

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

Poradna pøi finanèní tísni
Jsme obecnì prospìšnou spoleèností poskytující dluhové
poradenství. Sluby poskytujeme fyzickým osobám (nepodnikatelùm), které se dostaly do finanèní tísnì v dùsledku neschopnosti splácet své závazky (zejména ze smluv o úvìru, pùjèce,
leasingu apod.).
Poskytujeme bezplatnì zejména následující sluby:
- rady, jak postupovat v pøípadì hrozící platební
neschopnosti
- rady, jak postupovat v situaci, kdy platební neschopnost
ji nastala
- konzultace k oddluení podle insolvenèního zákona
- pomoc pøi vyplòování a podávání návrhu na povolení
oddluení (osobní bankrot)
- konzultace k prùbìhu soudního a exekuèního øízení
Sluby Poradny jsou poskytovány:
- bezplatnì – a to za všech okolností
- nestrannì – neupøednostòujeme zájmy ádného úèastníka,
naší snahou je najít nejlepší øešení pro všechny
- diskrétnì – s osobními údaji nakládáme plnì v souladu se
zákonem è. 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù
- nezávisle – na jakýchkoli jiných institucích
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Kontakt:
Bezplatná zelená linka: 800 722 722
(v provozu kadé pracovní pondìlí
od 8.30 do 11.30 hod. a od 13.30 do 17.30 hod.)
Poradenské linky:
Praha: 222 922 240
Ostrava: 595 532 740
Ústí nad Labem: 411 135 200
e-mail: poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz
Poradna neposkytuje ádné finanèní produkty ani
konkrétní informace o nich, ani sluby podléhající
zákonu è. 85/1996 Sb., o advokacii, a nezastupuje
klienty v øízení pøed soudy.
Poradna je èlenem Evropské asociace pro øešení
spotøebitelských dluhù – ECDN.
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Pozvánka

Jubilea

V mìsíci øíjnu 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Jarmila Anderlová, Anna
Zrníková, Eva Winterová,
Ludmila Joklová, Josefa
Hegerová, Jiøina Votavová,
Vìra Matìjèková, Taána
Fialová, Alena Kadlecová,
Jaroslava Janková, Elfrida
Masná, Kvìtoslava Smejkalová,
Vìra Zaèalová a Soòa Turková;
pánové František Felner,
Emanuel Macek, Milan Záhora,
Miroslav Dub, Rostislav Cacek,
Michal Koch a Vladimír
Zikopulos.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Váení ètenáøi,
aè se to mùe zdát pøedèasné, blíí se
letošní vánoèní svátky a s nimi i prosincové èíslo Hanušovických novin, jako vdy
z velké èásti vìnované Vánocùm.
Pokud byste chtìli pøispìt do tohoto
èísla svými nápady, recepty, fotografiemi, inspirací, váícími se k tìmto svátkùm, zašlete prosím své pøíspìvky na
podatelnu MÚ Hanušovice nebo na adresu noviny@hanusovice.info.
Pøedem Vám dìkujeme. Redakce

Dne 27. srpna 2010 jsme se
rozlouèili s panem
Boøivojem Zaèalem.
Byl jedním ze zakládajících èlenù a
bývalým pøedsedou naší
organizace.
S úctou vzpomínáme a za obìtavou
práci dìkujeme.

Obèanské sdruení ivot a zdraví vás zve na cyklus semináøù vìnovaný úspìšnému
svìtovému programu zamìøenému na prevenci a léèbu civilizaèních onemocnìní. Semináøe budou probíhat v Domì kultury Hanušovice a jsou urèeny kadému, kdo chce
zlepšit svùj zdravotní stav, psychickou a fyzickou kondici. Cyklus bude zahájen 13.
10. 2010 v 17:00 semináøem Osm cest ke zdraví. Další semináøe jsou:
10. 11. 2010 Základy zdravé výivy
8. 12. 2010 Mezilidské vztahy a pozitivní myšlení
12. 1. 2011 O pohybu a odpoèinku
9. 2. 2011 Nejlevnìjší „terapie“ teèe z kohoutku
Vstup na semináøe je zdarma.

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 v Domì kultury v Hanušovicích.

Cvièení TAJ-ÈI vstupuje do tøetího roèníku
a zaèíná ji zaèátkem øíjna
Ve ètvrtek 7. 10. 2010 od 17.30 do 19.00 hodin zaèíná další, ji tøetí roèník cvièení
Taj-èi, které se bude konat kadý ètvrtek v sále Domu kultury v Hanušovicích a do
konce kvìtna 2011. Tentokrát je cvièení urèeno úplným zaèáteèníkùm a postupnì bude
probrána základní sestava 24 prvkù stylu JANG. Ale hlavnì pùjde o pohodové cvièení
pro kadého, kdo nechce jen sedìt u poèítaèe èi televize a chce pozitivnì ovlivnit svoje
zdraví.
Taj-èi je tradièní èínské cvièení, kde se pomalými koordinovanými pohyby dosahuje zlepšení zdravotního stavu cvièencù a zvýšení jejich ivotní energie. V první polovinì cvièení je protahovací a uvolòovací rozcvièka, v druhé pak probíhá nácvik prvkù
sestavy. Cvièení povede zkušený trenér II. tøídy Jaroslav Voráè, MBA ze Šumperku,
který je lektorem Taj-èi v DDM Vila Doris v Šumperku a je èlenem Èeského centra tradièních èínských cvièení Praha (www.wudang.cz).
Zájemci o cvièení se mohou dostavit pøímo na cvièení a ve volném cvièebním odìvu
a sálové obuvi absolvovat první tøi kurzy zdarma. Pokud jim cvièení bude vyhovovat,
teprve pak se mohou závaznì pøihlásit a uhradit cenu kurzu, kde hodina cvièení stojí
32,- Kè. Studenty do 26 let a seniory od 60 pøijde hodina cvièení jen na 28,- Kè. Výhodné ceny cvièení bylo dosaeno i vstøícným pøístupem Domu kultury v Hanušovicích,
který tímto zve obèany si zacvièit a uèinit tak nìco pro své zdraví.
Dana Urbanová, vedoucí knihovny

Vzpomínka
Odešel nám, jak osud si to pøál,
v našich srdcích však ije stále dál.
Èas plyne a nevrátí, co vzal,
jen smutnou vzpomínku nám zanechal.
Dne 31. srpna 2010 jsme vzpomnìli
11. smutné výroèí úmrtí manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jana Jurdièe.

Místní organizace
Svaz tìlesnì postiených
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S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka,
synové a dcera s rodinami.
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Cestování po Evropì
Máme tu sice ji podzim, ale nedaleko našich hranic se nachází místa, kde se mùeme koupat v teplé vodì po celý rok. Navštívíme Maïarsko, a to konkrétnì dvì z nejznámìjších
lázeòských støedisek, Hévíz a Zalakros, leící v jihozápadním
cípu Balatonu.
Vzhledem ke svému unikátnímu pøírodnímu bohatství, léèebným ústavùm, lázeòské kultuøe, která se vytváøela po nìkolik
generací, je Hévíz mezinárodnì uznávaným støediskem. Mimoøádným bohatstvím je hlavnì nejvìtší termální jezero v Evropì o
ploše témìø pìti hektarù, jeho mírnì radioaktivní voda obsahuje síru, alkalické látky, uhlièitany, a zejména soli vápníku. Pramen poskytuje 86 miliónù litrù vody dennì, take voda v jezeøe
se úplnì vymìní kadých 28 hodin. Pramen tryskající z kráteru
udruje vodní hmotu jezera v neustálém pomalém pohybu, další
pohyb zpùsobuje cirkulace chladnìjší vody z povrchu, která klesá ke dnu a horká voda vystupují z hloubek. Teplota jezera je
33-34 °C v létì a 26-28 °C v zimì. Oblak jemné páry nad jezerem
vytváøí neobvyklý pohled – vysoké odpaøování èiní koupání pod
širým nebem pøíjemnìjší i v nejchladnìjších zimních dnech, ale
také ovlivòuje klima širokého okolí jezera.
Vynikající léèebné úèinky vody byly doporuèovány u ve støedovìku a ji v roce 1795 bylo na bøehu jezera vybudován jedno

z prvních koupališ v Evropì. Koupací kúra je vhodná pro léèení
kloubových onemocnìní, revmatických potíí, nemocí ohybového ústrojí a páteøe a pøí gynekologických potíích. Jako pitná
kúra pomáhá pøi léèbì poruch v zaívacím systému.
Novìjším lázeòským støediskem je asi 30 km vzdálený Zalakros. Tamní 85-99 °C horké prameny byly objeveny pøed nìkolika
desítkami let pøi hledání ropných loisek. Jeho prameny poskytují léèebnou vodu s obsahem jódu a brómu a mají ze všech maïarských lázeòských vod nejvyšší obsah fluóru. Jsou tu tøi bazény
pod širým nebem a vanové koupele pro veøejnost. Po celý rok se
mùete vykoupat v pùlhektarovém termálním jezeøe, jeho èást
je pro pohodlí hostù krytá speciálním pøístøeškem. Léèí se zde
pacienti se stejnou diagnózou jako v Hévízu, navíc sem jezdí lidé
na rehabilitace po operacích všeho druhu.
Kadé lázeòské støedisko má svoje reklamní heslo. U nás platí, e: „Na srdce jsou Podìbrady“, „Pro eny jsou Františkovy
Láznì“ a podobnì. Ve vìtšinì maïarských termálních lázních
mají na kadém kroku trochu skromný slogan: „Kudy teèe, tudy
léèí“. Myslí tím samozøejmì vodu z léèivých pramenù, nikoliv
proud penìz.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ

jen pøipomíná památku èlena finanèní stráe J. Navrátila, který
byl v roce 1938 pøi pøepadení finanèního úøadu zastøelen
henleinovci.
V roce 1939 mìla obec 732 obyvatel, z nich bylo 642 nìmecké národnosti, 45 Èechù a 45 ostatních. Díky vystìhování
vìtšiny Nìmcù a malým poètem nových osídlencù zde ilo
v roce 1950 pouze 210 obyvatel.
V cestopisných pøíruèkách se uvádí, e v Bartošovicích prý
zaèalo lyování v Orlických horách. Zdejší koláø vyrábìl jasanové lye ji pøed první svìtovou válkou. I proto má zde lyování dlouhou historii. Mezi prvními zde bylo vybudováno nìkolik
sjezdovek i skokanský mùstek. Dnes jsou Bartošovice v Orlických horách známé pøedevším jako dobøe vybavené zimní støedisko, a u pro sjezdové lyování, nebo pro bìkaøe. Je tu
nìkolik kvalitních sjezdovek pro zaèáteèníky i ty nejnároènìjší
a nìkolik dobøe upravovaných bìeckých tras.
Obec té protíná nìkolik turistických a cyklistických tras.
Jedna vede i do polského Niemojowa. Musíte ale pøejít vzácný
historický kamenný most, který „hlídá“ socha sv. Jana Nepomuckého, postavená zaèátkem 18. století. V souvislosti se vstupem ÈR do Schengenského prostoru byl most èásteènì
rekonstruován, take vypadá témìø jako pøi svém vzniku.

Po nìkolika mìsících zavítáme opìt do sousedního kraje a
navštívíme málo známé Bartošovice v Orlických horách.
Støedisková obec, pod kterou patøí i osady Vrchní Orlice, Neratov, Podlesí a Nová Ves, patøí mezi nejvìtší znovuosídlenou
vesnici v údolí Divoké Orlice na èesko-polské hranici. I kdy je
obec zøejmì nejstarším sídlištìm v údolí øeky, nelze vznik pùvodní osady poloit do 13. století, jak je vìtšinou udáváno. První prokázaná písemná zmínka pochází toti a z r. 1548, kdy se
jmenovala Bartoušovice, nebo jejím základem byl dvùr patøící
kladskému hejtmanovi Janu Bartoušovskému z Labounì.
V roce 1881 mìly Bartošovice 214 domù s 1107 obyvateli. Byla
zde škola, pošta a barokní jednolodní kostel z roku 1673 zasvìcený sv. Maøí Magdalenì. Na jeho místì stál a do roku 1548 pùvodní døevìný, který „do gruntu vyhoøel“. Datum postavení
nového není známo, tøetí jeho verze z r. 1673 byla u kamenná.
Chrám byl pak zaèátkem minulého století opìt mírnì ponièen
poárem a obnoven v r. 1906, jak dokládá pamìtní deska u vchodu do svatostánku. Pøed kostelem stojí málo vídaná høbitovní
brána z r. 1740. Jedná se o hranolovitou stavbu s bání krytou klasickou krytinou té doby – šindelem. Vedle stojí i barokní kamenná kalvárie (umìlecké zobrazení ukøiování Jeíše
Nazaretského) z r. 1793. V osadì Vrchní Orlice stojí pomníèek,

-hpm

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

moderní sportovní karate
Cvièení bude probíhat od 6. øíjna 2010 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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KDU-ÈSL
Váení obèané,
naše kandidátka vstupuje do øíjnových komunálních voleb za Místní organizaci KDU-ÈSL.
Naše vize a budoucí snahy se dají shrnout do tohoto:
Chceme a budeme se o to zasazovat, aby Hanušovice byly pøíjemným místem pro ivot nás všech, aby ti, kteøí o to stojí,
mìli dùstojné ivotní podmínky, dostateèné materiální zázemí, monost kulturního i sportovního vyití.
Budeme podporovat zájmy našich rodin a rozšíøení volnoèasové nabídky ve spojení se školstvím jak dìtí, tak dospìlých.
Všechny záleitosti a problémy, jejich øešení budoucí mìstské zastupitelstvo èeká, chceme øešit s objektivitou a s ohledem
na prospìch Vás, našich spoluobèanù.
František Felner, MO KDU-ÈSL
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