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Svatý Øehoø

Otvíráme
Dne 16. 2. 2010 se uskuteènilo pøedání zrekonstruované budovy MŠ za
úèasti zástupcù mìsta v èele s panem starostou, dále zástupcù firem, které se
podílely na realizaci rekonstrukce, a v neposlední øadì sponzorù, kteøí se podíleli na dovybavení jednotlivých oddìlení MŠ.

Vedení školy, zvláštì mateøské, dìkuje za všechny dìti a rodièe naší
mateøské školy mìstu Hanušovice v èele s panem starostou, všem firmám a
sponzorùm podílejícím se na provedení kompletní rekonstrukce budovy,
vèetnì výmìny oken a venkovních dveøí. Celá akce stála spoustu úsilí, nervù a
pøedevším pøedstavovala obrovské finanèní zatíení pro celé mìsto.
Podìkování je také nutné vyslovit i všem zamìstnancùm základní školy, kteøí vyšli vstøíc a poskytli „náhradní ubytování“ všem dìtem a zamìstnancùm
školy mateøské.
(pokraèování na 3. stranì)
-fs
Pøi této pøíleitosti si Vás dovolujeme pozvat na

„Den otevøených dveøí mateøské školy“
Bude se konat v sobotu 13. 3. 2010 od 8.30 do 11.30 hod.
Zveme Vás srdeènì na prohlídku zrekonstruované budovy MŠ.

Upozornìní ZŠ a MŠ Hanušovice
Od 1. 3. 2010 probìhla zmìna telefonních èísel.
Nová telefonní èísla jsou následující:
ZŠ - 581 030 200 a stávající 583 231 208,
MŠ - 581 030 215, ŠJ - 581 030 204.
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Jeho svátek slavíme 12. bøezna a s tímto dnem
je spojena i celá øada pranostik. Øíká se, e: „Na
svatého Øehoøe èáp letí od moøe a ába hubu
otevøe“ a snad nejznámìjší: „Líný sedlák, který
neoøe.“
Samotný patron se narodil kolem roku 540
v rodinì øímského senátora. Po studiích se stal
císaøským námìstkem. Lákala ho ale církevní
dráha, a proto rozprodal svùj majetek a odešel
do kláštera. Zastával stále dùleitìjší církevní
posty, a byl roku 590 dokonce zvolen papeem.
O tuto poctu však nestál. Napsal proto císaøi
Mauriciovi do Konstantinopole (Caøihradu)
list, v nìm ádal, aby volbu neuznal. Protoe ji
ale císaø potvrdil, uprchl Øehoø z Øíma a skrýval
se v lesích doufaje, e si lid zvolí papee jiného.
Øímané jeho skrýš vypátrali a dovedli ho slavnostnì zpìt do mìsta, kde byl nucen úøad pøijmout. Peèoval o církev, uèinil první kroky
k samostatnosti mìsta Øíma jako budoucího základu svìtské moci papeù. Upravil bohosluby,
reformoval církevní zpìv, sepsal øadu významných církevních knih, pøedevším „Pravidlo pastýø s k é “ , kter é n a b y lo v ý z n a m u té m ì ø
kanovnické knihy. Zemøel 12. bøezna roku 604.
V èeských zemích byl uctíván jako patron školy a ákù. V den jeho svátku byla v øadì mìst i
obcí povolena koleda uèiteli. áci pøestrojeni do
kabátù, pøes nì si navlékli košile a na opasky si
pøivìsili rozmanité cetky, chodili po vsi. Pozdìji
se áci strojili za „øehoøské vojáky“ doprovázené svatým Øehoøem, vyznaèujícím se obvykle
berlou v ruce a papírovou biskupskou èapkou na
hlavì. Nìkdy je ohlašoval bubeník, prùvod doprovázel té praporeèník a malé dìti obleèené za
andìly. Vojáci tanèili a zpívali, odøíkávali rùzné
prùpovídky a verše, èasto vyzývali rodièe, aby
své dìti posílali do školy.
Od 19. století zase mladí lidé provozovali
„øehoøské voraèky“. Sešli se na jednom místì
v obci, od hlavy a k patì se ovinuli itnou nebo
pšeniènou slámou. Oblièej si zaèernili k nepoznání a na hlavu si dali èepice ze slámy. Potom
v prùvodu pøi hudbì a zpìvu, jásání a výskání
chodili po vsi od domu k domu. Pøed kadým domem zazpívali a zatancovali si s hospodáøem,
hospodyní a chasou a za svùj výkon dostali výsluku, kterou pak spoleènì propili v hospodì.
-hp
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
83. jednání – 25. 1. 2010
- na základì úèetní reformy veøejných financí jmenovala
zodpovìdnou osobu a náhradní zodpovìdnou osobu (ZO,
NZO) pro zajišování zasílání dat do CSÚIS a pøijímání zpìtných informací
- vzala na vìdomí informaci o rozboru pøíjmù a výdajù
mìsta Hanušovice v roce 2009 pøedloenou vedoucí úèetní
- vzala na vìdomí vyúètování za poskytování peèovatelské
sluby v roce 2009 a dle pøiloeného návrhu schválila smlouvu o poskytování peèovatelské sluby na rok 2010
- na základì ádosti schválila pøíspìvek pro AVZO ZO Hanušovice
- vzala na vìdomí materiál „záplavová území toku Krupá“,
který bude pøedloen Odboru výstavby MìÚ Hanušovice
k posouzení
- vzala na vìdomí, e vzhledem k neoèekávaným výdajùm
pøi rekonstrukci MŠ budou zvýšené výdaje øešeny úpravou
rozpoètu 1. rozpoètovou zmìnou
- schválila zaøazení kulturních akcí do plánu na rok 2010 a
2011
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 2282, zahrada,
v kú. Hanušovice

84. jednání – 8. 2. 2010
- na základì návrhu jednatele H. O. s. r. o. schválila výši
nájemného nebytových prostor uívaných nájemníky mìsta
Hanušovice

- doporuèuje ZM ke schválení prodej pozemku pè. 2038/22
v kú. Hanušovice, který bude slouit k výstavbì dìtského
høištì
- vzala na vìdomí stanovisko Odboru výstavby MìÚ Hanušovice k záplavovému území Krupá, na základì kterého
bude pøedloena zpráva Povodí Moravy, s. p.
- usnesla se, e vzhledem k nákladùm na uvedení pozemku
pro stavbu provozovny toèené zmrzliny do pùvodního stavu nebude pro rok 2010 stanovovat nájem za pozemky pè. 1645/1 a
st. 524/3 pro provozovatele
- vzala na vìdomí materiál pøedloený vedoucí Odboru,
který hodnotí výkon veøejné sluby v roce 2009
- schválila dle pøedloeného návrhu nabídkový rozpoèet
pøedloený firmou Stavrel, v. o. s. na dokonèení opravy DPS
Hanušovice
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí pro zøízení pøípojky NN na pozemek pè. 856/38
- vzala na vìdomí pozvánku starostky Mìsta Králíky na jubilejní 50. karneval v Králíkách
- schválila finanèní podporu pro MSKS ZO Kynologický
klub Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta ohlednì zahájení kontroly NKÚ na stavbu 24 BJ Hanušovice, èp. 72
- na základì návrhu tajemníka MìÚ doporuèila ZM ke
schválení smìnu pozemkù pè. 543/4 ve vlastnictví mìsta Hanušovice a pè. 657/16 ve vlastnictví
KRAFTWERK ZM, s. r. o.
- na základì pøedloeného dopisu soudního exekutora se
pøihlašuje do draby nemovitostí ve vlastnictví Zdenky Rotterové v rámci exekuèního øízení

Nábor mladých
fotbalistù
Všichni zájemci mohou pøijít do tìlocvièny ZŠ Hanušovice
kadé úterý v 15.45 hod.
Více informací na telefonním èísle 605 589 370 p. Petr Kadlec

• Makléøská spoleènost nabízí poradenskou èinnost pøi sjednání ma-

jetku a odpovìdnosti podnikatelù, ivnostníkù a obèanù.
• Pomùeme Vám také vybrat vhodného pojistitele na povinné ruèení a

havarijní pojištìní.
• Poskytneme také servis pøi øešení pojistných událostí.
• kontakt: INSIA, a. s. expozitura Hanušovice, tel.: 608641635

vit.chladek@iex.cz, www.insia.cz

Rozpis poradních dnù Centra
pro zdravotnì postiené
Olomouckého kraje
regionální pracovištì Šumperk
na rok 2010
Místo konání:
DK Hanušovice, Hlavní tøída,
zasedací místnost
Poradní den:
pátek od 16.30 do 18.00 hod.
bøezen - 26. 3., èerven - 25. 6.,
záøí - 24. 9., prosinec 17. 12.
V tyto poradní dny bude pøítomen
pracovník CZP Olomouckého kraje,
pracovištì Šumperk, poskytující
informace z oblasti sociálnì právní,
daòové i pracovnì právní problematiky
obèanù se zdravotním postiením
(konzultace k vybraným pomùckám
pro sluchovì a tìlesnì postiené
obèany - zesilovaèe, signalizátory,
vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace
k bezbariérovým stavbám dle vyhl.
398/2009 Sb.
Mojmír Jankù,
vedoucí CZP Ol. kraje Šumperk

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.
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Z naší školy

Otvíráme
(pokraèování z 1. strany) foto: František Ambroz

Dùleité upozornìní
Nabízíme všem strávníkùm (dìti ZŠ, MŠ a dospìlí strávníci), aby vyuili naši nabídku nového stravovacího programuplatba stravného pøes bankovní úèet.
Strávník mùe vlastnit úèet u jakéhokoliv penìního ústavu. Více informací v kanceláøi vedoucí ŠJ Hanušovice. Provozní
doba ŠJ: Po-Pá od 5:30 hod. do 14:00 hod.
-at

Douèím a vysvìtlím MATEMATIKU jakékoli úrovnì.
RNDr. Jarmila Olbortová, Jindøichov 72, Tel.: 605 720 992
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Naši støelci na stupních vítìzù

1

Hanušoviètí sportovní støelci poøádali ji podruhé pod hlavièkou Èeského støeleckého
svazu „Otevøený pøebor Olomouckého kraje“ ve støelbì ze vzduchových zbraní. V sobotu 30. ledna se do tìlocvièny základní školy sjelo celkem 41 závodníkù z 10 støeleckých
organizací nejen Olomouckého kraje, ale také z východních Èech a z Ostravska, protoe
pøebor byl organizován jako otevøený. V nejmladších ákovských kategoriích dosáhli
dva závodníci absolutního nástøelu 300 bodù. Jsou to Kateøina Divíšková (do 12 let) a
Aleš Poláèek (do 14 let), oba ze Solnice. V této soutìi splnili støelci limity pro zisk
výkonnostních tøíd - 5x I.VT, 14x II.VT a 6x III. VT. Pøebor byl vyhlášen v devíti kategoriích, v jedné z nich se tradiènì zúèastnili také postiení sportovci - pistoláøi.
Domácích støelcù se pøeboru zúèastnilo šest a získali celkem ètyøi medaile a je2
den pøebornický titul. Dva z našich mladých støelcù (Kristýna Köhlerová a
Èestmír Jaroš) si dobrým výkonem v soutìi pìknì vylepšili svùj nejlepší osobní
výkon. Na závìr závodu potom hlavní rozhodèí vyhlásil tyto výsledky:
Vzduchová puška 30 ran vlee:
mladší áci:
1. místo Kateøina Divíšková Solnice, 7. místo Èestmír Jaroš Hanušovice
starší áci: 1. místo Aleš Poláèek Solnice
Vzduchová puška 40 ran:
dorostenci: 1. místo Michal Vosáhlo, 2. místo Tomáš Bank,
3. místo Kristýna Köhlerová, 4. místo Ondøej Ceh - všichni Hanušovice
juniorky a eny: 1. místo Lenka Navrátilová Šumperk Temenice
Vzduchová puška 60 ran:
junioøi a mui: 1. místo Miloslav John Elán Olomouc
Vzduchová pistole 40 ran:
dorostenci:
1. místo Roman Blahoudek Šumperk Temenice,
3. místo Pavel Juhaòák Hanušovice
juniorky a eny: 1. místo Jarmila Ševèíková Unièov
Vzduchová pistole 60 ran:
junioøi a mui: 1. místo Pavel Berka Unièov
postiení sportovci: 1. místo Vladimír Marèan Elán Olomouc -fie
Popis fotografií - Otevøený pøebor Olomouckého kraje:
Foto 1: Poøadatelé i technika pøipraveni, soutì mùe zítra zaèít
Foto 2: Školní tìlocvièna v zajetí snìhu vítá pøijídìjící závodníky
Foto 3: Závod v plném proudu - od druhého zprava Tomáš Bank,
Ondøej Ceh a Michal Vosáhlo
Foto 4: Vzduchová puška dorostenci - zleva tøetí Kristýna Köhlerová,
vítìz Michal Vosáhlo a druhý Tomáš Bank (všichni Hanušovice), zcela
vlevo hlavní rozhodèí Zbynìk Strouhal
Foto 5: Vzduchová pistole dorostenci - zleva tøetí Pavel Juhaòák
(Hanušovice), vítìz Roman Blahoudek (Šumperk) a druhá Andrea Krbcová (Olomouc)
Foto 6: Vítìzové vyhlášeni a tìlocvièna uklizena - hanušovické
drustvo s diplomy a medailemi, s nìkolika kamarády a poøadateli a hlavnì
s úsmìvem - BLAHOPØEJEME.
Foto: Jiøí Fiedler
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MAS Horní Pomoraví, o. p. s. opìt nabízí
dotace na realizaci místních projektù
Do konce bøezna mohou adatelé pøedkládat projekty naplòující strategii území MAS
Horní Pomoraví s názvem „V harmonii s pøírodou“.
Ve druhé výzvì je rozdìlováno celkem 8 mil. Kè.

Projekty mohou být pøedkládány ve ètyøech oblastech
1) Investice do staveb a technologií v ivoèišné èi rostlinné výrobì, podpora je urèena zemìdìlským podnikatelùm na projekty o výdajích v rozmezí 100 tis. – 2 mil. Kè. adatelé mají monost získat a 50% dotaci.
2) Investice do rekonstrukcí, modernizací staveb budov k zajištìní obèanského vybavení a slueb v oblastech školství, zdravotnictví, kultury, sociálních slueb, péèe o dìti, sportovních a volnoèasových zaøízení, dále budování informaèních a školicích center
a investice na poøízení materiálnì-technického zázemí pro spolkové, sportovní, kulturní a církevní aktivity. adatelé mohou být
obce, svazky obcí, neziskové organizace, církve apod. Dotace na jeden projekt je a 90 % z celkových nákladù projektu v rozmezí
50 tis. – 2 mil. Kè
3) Obnova a zhodnocování kulturního dìdictví venkova – rekonstrukce kulturních objektù a prvkù místního významu – køíe,
kaple, aleje, solitérní døeviny apod. Podporováno bude také budování výstavních expozic a muzeí v regionu. adatelé mohou být
z øad obcí, svazkù obcí, neziskových organizací, církví apod. a mohou získat a 90% dotaci na realizaci svého zámìru. Min. a max.
zpùsobilé výdaje projektu jsou 50 tis. – 2 mil. Kè.
4) Vzdìlávání a informace – obce, svazky obcí a neziskové organizace s právní subjektivitou mohou ádat a 100% dotaci na
podporu realizace vzdìlávacích akcí souvisejících s naplnìním strategického plánu rozvoje území MAS Horní Pomoraví. Min. a
max. zpùsobilé výdaje projektu jsou 50–200 tis. Kè
Více informací o dotaèním programu a monostech èerpání dotací na vlastní zámìry získáte na www.hornipomoravi.eu / LEADER/ Výzva è. 2 SPL. Konzultace jsou poskytovány po domluvì s manaerkami pro realizaci SPL v kanceláøích organizace v Hanušovicích, Hlavní 137 nebo v Zábøehu na ulici Farní 14.
Ing. Anna Bartošová, manaerka pro realizaci Strategického plánu Leader MAS Horní Pomoraví

Další kolo zimního ètyøboje
Krajské kolo zimního ètyøboje Pardubické KASPV, na které se umístìním z regionálního kola kvalifikovali Dan Novák a
Blanka Podvolecká, se uskuteènilo na zaèátku mìsíce února v Pardubicích. V regionálním kole získala Blanka Podvolecká
støíbrnou medaili za 159 bodù (viz foto),
Dan Novák ètvrté místo za 175 bodù a souèasnì tøetí místo ve skoku pøes švihadlo.
Tentokrát v kategorii mladšího actva
startovalo nejlepších 16 dívek a 14 chlapcù
z celého kraje. Oba naši zástupci si ještì
zlepšili své výkony. Dan získal 180 bodù a
celkovì 9. místo, Blanka 174 bodù, co i
pøes výrazné zlepšení tentokrát na medaili
nestaèilo. Pøesto je 5. místo velmi dobrým
umístìním. V doplòkové disciplínì, skoku
pøes švihadlo, obsadil Dan 5. místo, Blanka
se ze zdravotních dùvodù soutìe nezúèastnila.
-pod

Støelci ještì jednou
V sobotu 20. února se dvojice mladých sportovních støelcù AVZO Hanušovice
zúèastnila soutìe „Neplachovická tøicítka“ v Neplachovicích (u Opavy). V kategorii
mladších ákù obsadil Èestmír Jaroš páté místo a v kategorii mladšího dorostu se pak
na krásném tøetím místì umístila Kristýna Köhlerová.
-fie
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Gratulace
Petra Hájková, reprezentantka Èeské
republiky a èlenka ZO AVZO Hanušovice zaznamenala další významný úspìch
ve své sportovní kariéøe. Poøadatele Pøeboru Olomouckého kraje ve støelbì ze
vzduchových zbraní, který se konal poslední lednovou sobotu v Hanušovicích,
sice mrzela neúèast velmi nadìjné mladé
závodnice, ale ta ve stejném termínu bojovala na mezinárodní støelecké soutìi
v Mnichovì, která byla vedením èeské
reprezentace urèena jako kvalifikaèní závod pro úèast na nadcházejícím Mistrovství Evropy ve støelbì ze vzduchové
pušky v Norsku a souèasnì jako kvalifikace pro úèast na Mistrovství svìta.
Petra byla jako vdy na soutì velmi
dobøe pøipravena a podaøilo se jí splnit juniorský i enský kvalifikaèní limit. Výkonem 397 (!!!), respektive 500,3 bodu
ve finále si vystøílela úèast jak na Mistrovství Evropy, tak i na Mistrovství svìta.
Všichni hanušoviètí støelci Petøe k jejímu vynikajícímu výkonu a úspìchu blahopøejeme a tìšíme se, e opìt zavítá na
støelecké závody k nám do Hanušovic.
Antonín Hájek
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Ze školy

Jsem básník?
Soutì ákù III. A
Zima
Adam Tabaèár
Pøíjde zima zas a zas
zase pøíjde dìda mráz
zase pøíjdou Vánoce
zase jednou po roce.

Zima
Filip Chrudina
Fièí, fouká fujavice,
Filip vyšel na zajíce,
fííí, bum, støílí ve miku,
flintu má z pùl rohlíku.

Mrazík
Sára Morongová
Mrazík cení zoubky,
chtìl by jít do chaloupky.
Co dovede, to my víme,
dovnitø si ho nepustíme.
A maluje pìknì zvenku,
bílé kytky na okénku.

Zima
Pavlína Staòková
Hurá, u je tady zima,
to zas bude všechno prima.
Všude bude bílý sníh,
budu jezdit na lyích.
Postavíme snìhuláky,
knoflíkaté pajduláky.

Snìhulák
Klára Sedlaèíková
Snìhulák u nám roztál
a dìti staví dál.
Snìhuláky stavím hroznì ráda,
a vdycky u toho mám
kamaráda.
Na snìhuláky jsem šikula
a jsem malinká pinïula.

Sýkorky
Denisa Šolcová
V krmítku je nasypáno,
pro sýkorky udìláno.
Pro sýkorky budku máme,
teï sýkorky šastné jsou,
teï se právì radujou.

Snìhulák
Matìj Vyroubal
Snìhulák stojí pøed domem
a já nesmím vùbec ven.
Jaro zaène nastávat
a snìhulák roztávat.
Pøíští rok postavím ho zas
a to bude krásný èas.

Zima
Zdenek Pavlín
Zima, zima, zimièka,
naèechrá si peøíèka.
Pìkná, hnìdá, støapatá,
oèka malá kulatá.
Kdo to tady èimèaruje?
Na mrazíèku poskakuje?
Do zobáèkù zob, zob, zob,
vrabèák dìlá hop, hop, hop.

Sníh
Gabriela Mikšíková
Snìí, snìí malièko,
pousmìj se, Anièko.
Snìit bude ještì více,
pes se schová za poklice.
A a tu sníh nebude,
jaro zase pøibude.

Zima
Jakub Barèík
Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice,
sánì, boby a èepice.
Vybìhneme rychle ven,
na snìhu se zahøejem.
Zapsala tøídní uèitelka Eva Kubíèková

Snìhulak
Luboš Jelínek
Venku padá sníh,
dìti jezdí na saních.
A aby se nenudily,
snìhuláka postavily.
Snìhuláku, pojï si hrát,
budeme spolu bobovat!

K

J

K

Pivovar Holba otevøe první Pivovarnické
muzeum na Moravì
Letos v záøí pøivítá první Pivovarnické muzeum v Hanušovicích své první návštìvníky. Muzeum vzniká v budovì bývalé školy,
øadu let nevyuívané, kterou pivovar odkoupil od mìsta. Nyní objekt prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Výsledkem bude moderní
spoleèenské centrum s muzeem, restaurací, informaèním centrem a pøilehlými venkovními plochami pro sport i relaxaci.
V souèasné dobì je ukonèena pøístavba, hrubé stavební práce a pracuje se na vnìjším zateplení. Na to plynule naváí topenáøské
a poté dokonèovací práce uvnitø objektu a na jaøe získá budova novou fasádu.
„Práce nyní komplikují velmi nízké teploty. Pivovarnické muzeum i restauraci chceme toti otevøít u v záøí a do té doby je tøeba
dokonèit výstavbu teras, dvorany i zatravnit terén,“ vysvìtluje Vladimír Zíka z pivovaru Holba.
Celková investice pøesáhne 17 mil. korun, z toho èást pokryjí finance z evropských fondù na podporu regionu.
Pivovar loni navštívilo na 12,5 tisíc turistù a zájem podívat se do pivovaru kadý rok roste. Unikátem hanušovického pivovaru je
monost spatøit tradièní výrobu klasicky vaøeného piva v reálném prostøedí, zatímco ve vìtšinì ostatních pivovarù prohlídky zprostøedkovávají izolovaná návštìvnická centra.
„Chceme podpoøit národní tradici pivovarského øemesla i jeho historii a pøedstavit ho široké veøejnosti,“ komentuje zámìr Vladimír Zíka z pivovaru Holba.
(pokraèování na 7. stranì)
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Návštìvnost IC loni vzrostla
Vyšší poèet návštìvníkù vyhledal v loòském roce Informaèní centrum (IC) v Hanušovicích ne v roce 2008. Zdejších slueb vyuívají nejen turisté, ale také místní obyvatelé. Ti zde mohou kopírovat, vyuít internetového pøipojení èi zjistit rùzné
praktické informace.
V roce 2008 zamíøilo do IC od èervence do prosince celkem 909 návštìvníkù.
V prùbìhu celého minulého roku u navštívilo prostory centra 2 589 lidí. Nejvíce napilno je v IC v letních mìsících, kdy do Hanušovic míøí turisté, a to nejen tuzemští, ale
také zahranièní. Velmi èasto pøijídí Poláci a Nìmci. Nedávno k nám dorazili pro informace i ruští návštìvníci, co je v naší oblasti ménì obvyklé.
Návštìvník z nejvzdálenìjší zemì pøicestoval z americké Kalifornie. Jeho návštìva
byla kuriózní také proto, e se jmenoval Holba. Proto si chtìl odtud odvézt propagaèní
materiály zdejšího pivovaru, které se u nás prodávají. V zimì se nejèastìji turisté ptají
na dobré lyaøské podmínky a pøíznivé ceny a v létì je to pøedevším dotaz na cyklotrasy, pìší trasy a zajímavá místa v Hanušovicích a blízkém okolí.
Místní obyvatelé ocení praktické sluby, které hanušovické IC poskytuje. Vedle
pøedprodeje vstupenek na rùzné kulturní èi spoleèenské akce na Hanušovicku a prodeje zboí rovnì kopírování, internet na 15 minut zdarma, skenování a posílání
e-mailù. Pracovnice IC vyhledají vhodné spoje autobusové èi vlakové pøepravy nebo
seenou firmu poskytující poadované sluby èi výrobky.
Do budoucna zvauje IC lepší oznaèení, aby se cizí návštìvníci lépe zorientovali a
IC bez problémù nalezli.

Nabídka slueb Informaèního centra v Hanušovicích
Kopírování ÈB – A4, A3
Kopírování barevné – A4
Èernobílý a barevný tisk
Krouková vazba
Scanování

Laminování za tepla
Prodej CD, DVD nosièù
Prodej baterií – AAA, AA, C, D..
Veøejný internet
-hab

Pivovar Holba otevøe první Pivovarnické
muzeum na Moravì
(dokonèení ze 6. strany)
V nové budovì se poèítá také s degustaèní místností pro návštìvníky pivovaru a vybavenými uèebnami pro odborná školení.
Celý objekt je øešen jako bezbariérový s vyuitím vertikální plošiny pro imobilní
osoby.
Venkovní plochy se zatravnìnou piknikovou loukou a festivalovou dvoranou poskytnou zázemí pro spoleèenské akce, které pivovar kadoroènì poøádá. Souèástí
bude i dìtské høištì a minigolf s 18 drahami. Oddychová zóna pøinese monost relaxace a sportovního vyití nejen místním obyvatelùm, ale také návštìvníkùm mìsta.
Jedná se o významnou investici do mikroregionu Hanušovicko, která zvýší jeho
atraktivitu a tím podpoøí návštìvnost. Celá rekonstrukce se provádí s ohledem na pùvodní historickou podobu areálu pivovaru a souèasnì s vyuitím moderních øešení pro
zajištìní komfortu návštìvníkù.
-hm

Výzva pivovaru HOLBA pro sbìratele
na Moravì a ve východních Èechách
V muzeu pivovarnictví pivovar Holba vystaví celou øadu historických pøedmìtù
souvisejících s pivovarnictvím. K rozšíøení výstavy mùe pøispìt kadý, kdo vlastní
starý pivovarnický nástroj nebo pøedmìt, který s výrobou piva nebo jeho konzumací
souvisí. Pokud jste ochotni pøedmìt do muzea zapùjèit, kontaktujte pivovar Holba:
Ing. Lenka Kellerová, krellerova@holba.cz, tel. 583 300 879 nebo 724 776 879.
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ZDOLEJ Šerák
s HOLBOU Šerák
Pøíznivci Holby Šerák mají nyní další
dùvod dát si jedno. Kromì jedineèných
chuových proitkù jim oblíbená jedenáctka nyní pøináší velkou soutì „Zajdi
si na Šerák“.
Staèí pokoøit 1350 „pivních“ metrù
s Holbou Šerák a tím se zaøadit do finálového losování.
30 vítìzù získává víkend v Jeseníkách
svýletemnaŠerák apolopenzípro 2 osoby!
Podle jakých pravidel se hraje?
Za kadá 3 vypitá piva nyní získáte stírací los a kadý los vyhrává cenu, kterou
jste si setøeli, tzn. pivo, šálu, trièko nebo
otvírák. Výhry obdríte ihned na místì
konzumace.
Pokud váš los po setøení ukazuje 3 stejné
symboly hor, tato trefa Vás posune o 50 m
blíe k cíli s výškou 1350 m. Ve skuteènosti
Šerák leí v 1351 metrech n. m., ale jeden
metr Vám z dùvodu snadnìjšího sèítání odpustíme.
-hm
Šastnou cestu k cíli!

Velikonoce mùete oslavit
s Holbou Šerák Speciál
Šerák Speciál v hanušovickém pivovaru vaøí pouze pøi slavnostních pøíleitostech jako jsou Vánoce nebo
pivovarské slavnosti. Letos poprvé bude
k mání také o Velikonocích. Svìtlý Šerák
Speciál se symbolickou stupòovitostí
13,51právì nyní dozrává v leáckých
sklepích.
Ve srovnání s bìným pivem vyaduje
Šerák Speciál vyšší podíl sladu.
„Mnoství i druh sladu je dùleité pøesnì
stanovit a zajistit tak chuová specifika
speciálního piva,“ øíká sládek Ludìk Reichl. Zvláštní je také receptura chmelení.
I kdy má speciál vyšší hoøkost, musí zùstat jemná a lahodná. Toho se dá docílit
nejen správným výbìrem chmelových
odrùd a vynikající kvalitou chmele, ale
pøedevším zpùsobem chmelení a to je tajemství kadého sládka. Šerák Speciál
má také mimoøádnì dlouhou dobu výroby, jen v leáckých sklepích, kde dozrává
a dokváší, stráví 2 mìsíce a tak získává
svoji plnou chlebnatou chu a výborný
øíz. Zásadou je, e Holba vaøí speciál,
stejnì jako ostatní druhy piva, na pøedem
danou stupòovitost tzn. e hotové pivo
neøedí vodou, chemicky nedobarvuje ani
nedosycuje oxidem uhlièitým. Podle
sládka jde o pivo, které se nepije na zahnání íznì, ale jeho pití pøináší výjimeèný záitek, který ocení nejen pivní
fajnšmekøi. „Ideální je vypít jedno a dvì
a vychutnat si jeho výjimeènost
v kadém doušku,“ radí Reichl. -hm
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,
pøevánì bukových,
cena dle odbìru.
Telefon: 737 274 331.

Váení ètenáøi,

zima u je z nìjvìtší èásti za námi a všichni se tìšíme na rozkvetlé jaro. Odcházející zima byla štìdrá na sníh a mnoho z nás toho vyuilo k zimním sportùm, stavìní snìhulákù nebo jen obdivování bìlostné pøírody. Pokud máte nìjaké zdaøilé fotografie,
které ilustrují Vaše zimní záitky, a chcete se o nì podìlit, zašlete je prosím na podatelnu MìÚ Hanušovice nebo elektronicky na adresu: noviny@hanusovice.info. Budou zveøejnìny v pøíštím èísle Hanušovických novin.
redakce

Hledám podnájem v Hanušovicích 2+1 , nebo 3+1
Volejte na èíslo: 732199953

Kadeønictví
&
modelá nehtù UV gely
Martina Motlíèková
støíhání, barvení
barevné melíry, sváteèní úèesy...
Pracovní doba: PO-PÁ14.00-18.00 hod.
Objednávky telefonicky
na tel. 776 519 547 nebo 775 686 079.
Po dohodì mono i v SO a NE.
Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252

Prodám DB 2+1 Na Holbì, 2. patro,
nová okna, zateplení, výtah.
Cena 475 000 Kè.
Tel.: 606 421 947

Prodám DB v Hanušovicích
Na Holbì. Nová okna, zateplení,
výtah, 2. patro.
Tel.: 606 421 947.
Cena 420 000,- Kè. RK nevolat!

Prodám nebo
pronajmu
stánek Ovoce-zelenina
u vlakového nádraí.
Tel. 736 763 906

Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce i eny na mateøské,
18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info, nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MìÚ
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
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Kosmetický salon Glanc
Klára Turková
- Kosmetické sluby
- Manikúra
- Pedikúra
Prac. doba:
Út-St 7.30-12.00 13.00-18.30
Èt-Pá 7.30-12.00 13.00-17.00
Ošetøení mimo provozní dobu
dle dohody na tel. èísle: 731 086 807
Provozovna:
Hanušovice, ul. Školní 252

podatelna@mu-hanusovice.cz

Drustevní byt 3+1 s balkonem 74 m2
v Hanušovicích
Prodám prostorný byt 3+1 ve 3. patøe
panel. domu s výtahem, ul. Na Holbì.
Monost pøevést do OV.
Tel. 603 81 88 34,
email: skorepova12@seznam.cz

Pronájem bytu
Byt 3+1 v Hanušovicích
Ulice: Na Holbì
Více informací
na telefonu: 608 968 859
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Jubilea

V mìsíci bøezen 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Rùena Švejdíková, Helena
Baláová, Marie Rajnohová,
Jaroslava Czastková a Miluše
Hanáková;
pánové Ján Milahèin, František
Pelíšek a Jan Anderle.
Blahopøejeme!

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

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc leden 2010
V sobotu 9. 1. se mìla uskuteènit stopovaèka, ale pro velké mnoství napadaného
snìhu jsem ji zrušil. Místo toho se chlapci povozili na bobech a saních na „kolonce“.
V úterý 12. 1. jsme po nìkolikaleté odmlce uspoøádali opìt turnaj v piškvorkách. Na
zaèátku se hoši krátce dozvìdìli o historii této stolní hry, která pochází z východní
Asie, v 7. století se hrála v Japonsku, kam pronikla z Èíny s prastarou hrou Go. V Asii
hrají piškvorky na døevìné desce s bílými a èernými hracími kameny, u nás se pouívá
ètvereèkovaný papír a místo hracích kamenù hráèi kreslí køíky a koleèka. Existuje i
sloitìjší varianta piškvorek nazvaná Rejnu. V našem turnaji nakonec zvítìzil Honza
Donoval. Blahopøejeme.
V sobotu 16. 1. jsme v Jindøichovì uspoøádali závody na bobech, kdy hoši soutìili
v rychlém sjezdu a v hodu PET lahví za jízdy na cíl. Celkovì vyhrál Ondra Faltièko.
Blahopøejeme. Mimo hlavní soutì se chlapci vydovádìli pøi tzv. derby - vyhazování
se z bobù za jízdy. Nakonec si zahráli Eskymáckou honièku v labyrintu ze snìhu.
Pøi pracovní schùzce v sobotu 23. 1. jsme upravili a upøesnili pravidla pro hry Hlehes a Boj o ostrovy, pro druhou hru upravili hrací kameny. O pøestávce jsme si ze spoleèných pochutin vyrobili výbornou svaèinku.
V úterý probìhla poradní schùzka, poté jsme si opìt zahráli Eskymáckou honièku a
fotbálek s gumovým míèem. Nakonec jsme na hromadì nahrnutého snìhu bojovali o
Hradního pána.
V sobotu 30. 1. jsme vyrazili do Branné na veèerní lyování, které si hoši pìknì uili
a rovnì ve zdraví pøeili. V celkovém mìsíèním bodování vyhrál Ondra Faltièko.
Blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

Zadání výbìrového øízení na autora loga pro
obèanské sdruení CHKO Králický Snìník
Zadavatel: Obèanské sdruení CHKO Králický Snìník
Cíl: Vytvoøení loga pro o. s. CHKO Králický Snìník
Podmínky výbìrového øízení: Výbìrové øízení je urèeno pro širokou veøejnost pøedevším z regionu Králického Snìníku, vymezeném na severu èesko-polskou hranicí, na západì èárou státní hranice – Králíky, na jihu tratí Králíky – Hanušovice a na východì èárou Hanušovice – Staré Mìsto pod Snìníkem – Kladské sedlo. Zájemci o úèast ve výbìrovém øízení dodají svùj návrh loga
v kreslené, èi elektronicky zpracované formì (formáty .jpg, .pdf, .cdr). Preferován je plnobarevný návrh, snadno pøevoditelný do
èernobílé verze.
Základní principy pro tvorbu loga: Logo o. s. CHKO Králický Snìník by mìlo charakterizovat výše vymezený region, upozornit na spolupráci dvou krajù ÈR (Pardubický a Olomoucký) i spolupráci v pøíhranièí v okolí Králického Snìníku (s ji chránìným územím na polské stranì hranice), upozornit na region z pohledu ochrany pøírody a turistiky.
Termín uzávìrky: 21. 3. 2010.
Kontakt: Návrhy zasílejte na adresu CHKO Králický Snìník o. s., Komenského 42, 561 51 Letohrad, nebo na e-mail jitka.dostalova@hartman.cz.
Autor vítìzného návrhu bude odmìnìn digitálním fotoaparátem a moným èlenstvím v obèanském sdruení.
Pouití loga: Logo bude vyuíváno pro úèely prezentace o. s. CHKO Králický Snìník v tiskovinách, projektech mezinárodní
spolupráce, na internetu, potiscích reklamních pøedmìtù, v médiích atd.
Petr Cink, místopøedseda o. s.

Vzpomínka
Dne 18. února uplynulo
ji 30 let od tragického
úmrtí
pana Petra Šastného
z Hanušovic. 15. bøezna by se doil 55 let.
Stále vzpomínají - dcera, sourozenci s rodinami a
ostatní pøíbuzní
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Vzpomínka
Za Tvoji lásku, tatínku náš zlatý,
za všechny Tvoje velké obìti
buï štìdrou k Tobì ruka Boí svatá,
to poslední vroucí pøání
od manelky a od dìtí.
Dne 12. 3. 2010 vzpomeneme první smutné výroèí úmrtí
pana Zdeòka Svobody.
Dìkujeme za tichou vzpomínku. Nikdy nezapomenou manelka
a dìti s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Pouhých 20 kilometrù od nìmeckého Norimberku leí støedovìké mìsteèko Lauf an der Pegnitz, jeho ozdobou je velký
hrad, který tu nechal postavit císaø Karel IV.
Pevnost mìla chránit obchodní cestu mezi Prahou a Norimberkem a souèasnì se stala mocenskou oporou Horní Falce,
z které chtìl mít náš „otec vlasti“ jakousi èeskou kolonii Neuböhmen èili Nové Èechy. Základní kámen hradu byl poloen
v roce 1355 a celkovým dojmem dodnes pùsobí jako stavba impozantní, vyjadøující moc a slávu jednoho z nejvýznamnìjší
osobnosti našich dìjin. Nad hlavním vstupem dodnes najdeme
gotickou sochu sv. Václava, èeského patrona, jemu je i zasvìcena místní honosná kaple. Zcela ojedinìlou atrakci je zachovalý erbovní sál, celý vìnovaný oslavì Èeského království a jeho
zemí Moravy a Slezska. Celkem 112 rùzných erbù vytesal do
stìny hradu ve dvou øasách praský kameník. Vše je udìláno
dùkladnì a na „vìèné èasy“, aby k odstranìní nedošlo, ani kdyby
chtìl nìkdo místnost vymalovat. Sál je povaován za klenotnici
èeské a moravské heraldiky (erbovnictví) a je unikátem i v Evropì. Jako raritu tu prùvodci ukazují erb Starého Mìsta praského,
který byl právì zde vytesán poprvé a po sto let jako jediný exempláø v království. V dobì budování hradu byl hejtmanem èeské
Horní Falce bývalý komorník a velký pøítel císaøe Bušek

TOULKY PO OKOLÍ
Nedaleko lázní Velké Losiny se nachází malebná obec Maršíkov, kterou proslavil hlavnì døevìný kostelík. A tam se dnes podíváme.
První zpráva o vsi je z roku 1351. Tehdy podle dochovaného
dokumentu zde ji stála fara, která však pozdìji zanikla. A do
roku 1494 patøil Maršíkov pod markrabìcí léno, ve jmenovaném roce ji koupil velmi bohatý a hlavnì krutý majitel mnoha
statkù, majitel hradu Brníèko a celého Zábøeska Jiøí st. Tunkl
z Brníèka. V 16. století ale ji obec patøí k losinskému panství. O
sto let pozdìji byl Maršíkov pøipojen k panství víznberskému
(Louèná nad Desnou). V té dobì se místní robotníci zúèastnili
nìkolika selských povstání, která nespokojení nevolníci vyvolali na obou panstvích. Nejvíce doplatili na to poslední, kdy byl
v roce 1662 v Losinách popraven jako jeden z podnìcovatelù
potlaèeného povstání zdejší rychtáø Kryštof Winter.
Podlé lánového rejstøíku z roku 1677 hospodaøilo v obci
54 usedlíkù. Roku 1786 byl rozdìlen maršíkovský dvùr leící
severnì od obce a na èásti jeho pozemkù byla postavena nová
osada Nový Maršíkov, který mìl pøi zaloení 19 domkù. Osada
pozdìji splynula s obcí. Vesnice se poté rychle rozrùstala a
v roce 1834 zde ji v 92 domech ilo 640 obyvatel. Maršíkovské
dìti navštìvovaly pùvodnì farní školu ve Velkých Losinách, ale
kolem roku 1800 se ji v obci zaèalo vyuèovat po domech a
v roce 1833 byla postavena první školní budova.

z Velhartic (známe ho Nerudovy Romance o Karlu IV., kde se
píše: „Král Karel s Buškem z Velhartic zasedl k dubovému stolu, ti
dva u pili mnohou èíši spolu a zapìli si z plných plic“). Toho pak
roku 1360 bohatì odmìnil, aby tak ocenil dokonèení podstatné
èásti hradu v Laufu. Zde pak císaø slavil i køest svého syna - budoucího èeského krále Václava IV., který se narodil v nedalekém
Norimberku.
Hrad je majetkem bavorského státu a od roku 1985 do roku
2009 zde sídlila Akademie výtvarných umìní z Norimberku. Pro
návštìvníky je objekt otevøen jen provizornì, nebo není moc navštìvován. Pøípadné zájemce o prohlídku erbovního sálu provedou na poádání zamìstnanci místního archivu. V souèasné
dobì se v Mnichovì rozhoduje, co bude s hradem dál. Zatím jsou
zde dva návrhy. Buï zde bude muzeum Karla IV., na jeho výstavbì a provozování by se podílela i naše republika, a nebo zde
vznikne muzeum heraldiky, které Nìmecku zatím chybí.
A na závìr citace z dokumentu, který tehdy císaø vydal pøedstavitelùm Horní Falce: „Èeská správa na Vašem území bude i ku
prospìchu celé kolonie, zdejší obyvatelé dostanou mnohá privilegia vedoucí k prosperitì. Pokud budete øešit nìjaké právní spory, mùete se obracet na soudní stolici èeského krále.“ Jo, doba
se mìní. I v historii platí, e jednou jsme nahoøe a podruhé dole.
-hp

Po roce 1848 se stala obec souèástí soudního okresu Víznberk v šumperském okresním hejtmanství. Obec byla i nadále
èistì zemìdìlská, byl zde pouze mlýn s pilou, který zanikl po
roce 1945. Velkostatku Víznberk náleel spojený dvùr Amalienhof - Maršíkov, který mìl 125 hektarù pozemkù a za první pozemkové reformy byl z 34 hektarù vytvoøen zbytkový statek,
který získala zlínská firma Baa.
Maršíkov (nìmecky Marschendorf) byl údajnì pojmenován
podle osobního jména Maršík, které bylo odvozeno od jména
Mareš (Martin, Marek). Latinské oznaèení Marchionisvilla
dalo podnìt k názorùm, e název pochází od pojmu „ves markrabìte“. Historikové to ale vyvrátili, i kdy pùvodnì tomuto
pánu skuteènì patøila.
Významnou památkou lidového stavitelství je v obci filiální
kostel sv. Michala. Jde o døevìnou roubenou stavbu, kde jediným stavebním materiálem bylo døevo. Nebyl zde pouit jediný
kovový høebík nebo høeb. Odborníci o nìm tvrdí, e se jedná o
roubený podélný kostel s polygonálním závìrem, vestavìnou
osmibokou vìí nad støešním høebenem, pøedsíní a obdélnou sakristií na evangelijní stranì. Presbytáø má zaklenut stlaèenou
nepravou døevìnou klenbou. Loï má plochostropou, v sakristii
pak trámový strop. Jedná se o pozdnì renesanèní rustikální architekturu z roku 1609.
Aještì perlièku na závìr. V katastru obce je svìtoznámé nalezištì nerostu chrysoberylu, který zde byl roku 1820 objeven
poprvé v Evropì.
-hpm

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

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ. Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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Pohledy do historie Hanušovic a okolí
Kadý mìsíc uvádíme zajímavé pohledy do historie našeho mìsta. Pøi tomto seriálu spolupracujeme s panem Václavem Joklem
starším, který nám poskytuje vzácné fotoarchiválie.
Dìkujeme.
redakce
Kolem hlavních cest bývalo døíve velké mnoství malých hospùdek i vìtších hospod, v nich se bylo moné obèerstvit a mnohde i
pøenocovat. Stejnì tak tomu bylo i ve Vlaském, kde v blízkosti mostu pøes øeku Moravu byl malý Gasthaus Wagner (døíve Gasthaus
Lindenthal) a o 350 m dále, u rozcestí na Vysokou, patrový Gasthaus Polner`s, který nabízel i pøenocování.
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