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Zamyšlení

Kulturní zaøízení Starého Mìsta poøádá

V minulém èísle jste se doèetli o zabezpeèení eleznièních pøejezdù a o nebezpeèí, které nám chodcùm, cyklistùm a motoristùm na nich hrozí.
Bohuel v dobì, kdy byly tyto noviny v tisku, tedy 29. kvìtna, se na jednom
eleznièním pøejezdu stala velmi tragická nehoda. Pod osobní vlak, jedoucí z Èervené Vody do Králík, který øídil strojvedoucí ze støediska lokomotivních èet z Hanušovic, vjeli na jednom kole dva nezletilí chlapci. A jak to dopadlo? Jeden z nich
na místì zahynul a druhý byl s velmi váným zranìním transportován vrtulníkem
do krajské nemocnice. Pøejezd je oznaèen výstranými køíi, to znamená, e zde
vlak má absolutní pøednost a kadý má za povinnost pøed tím ne na pøejezd
vstoupí, se rozhlédnout, aby nedošlo ke støetu. Navíc údajnì mìli chlapci na uších
sluchátka, take se asi nejen nerozhlédli, ale ani nemohli slyšet houkající vlak.
Dodám, e pøed kadým pøejezdem má strojvedoucí pøedpisem stanovenou povinnost upozoròovat houkáním úèastníky silnièního provozu na jízdu eleznièního vozidla. Navíc je zde lidské svìdomí. Nikdo z nás si nedovede pøedstavit
bezmocnost strojvedoucího a jeho pocity, kdy na vlastní oèi sleduje neodvratnou
tragédii a navíc není v jeho silách jí zabránit.
Z dalších mnoha tragedií pøipomenu tu, která se stala 9. èervna na Vsetínsku.
Patnáctiletý chlapec se dvìma kamarády (17 let) vjel s autem na eleznièní pøejezd pøímo pod vlak. Ve zdemolovaném autì sám zahynul, jeho kamarádi zázrakem pøeili, ale trvalé následky budou mít po celý ivot.
Ateï k tomu, proè jsem vlastnì tento èlánek chtìl napsat. Co se ji popsalo papíru o nebezpeèí na eleznièních pøejezdech. Kadý øidiè absolvuje nároènou pøípravu, ne obdrí øidièský prùkaz, dìti od mateøské školky a do dospìlosti jsou
seznamovány, jak se chovat na silnici a pøi pøechodu pøes tra. Ajaký je výsledek?
Hrozný. Stovky neštìstí na kolejích a stovky zranìných a desítky zmaøených lidských ivotù za rok. Bohuel ale vše je v nás lidech. Co si myslet o lidech, kteøí
pøejídí koleje, kdy bliká èervené svìtlo, o tìch, co podlézají nebo objídìjí
spuštìné závory. A to ještì nemluvím o lidech, kteøí kradou kabely k zabezpeèovacímu zaøízení nejen u pøejezdù, ale i u návìstidel a výhybek. Asi si vùbec neuvìdomují, e kvùli nìkolika stokorunám, které obdrí ve sbìrnì, ohroují zdraví a
ivoty svých spoluobèanù ve vlaku a na pøejezdech.
(pokraèování na 2. stranì)

Sjezd na kolobìkách
z Kladského sedla
v sobotu 3. 7. 2010
doprava ze Starého Mìsta zajištìna
obèerstvení, pamìtní listy, upomínkové
pøedmìty

Více informací na
www.staremesto-kultura.cz,
plakátech a vývìskách.
Milí ètenáøi,

pøejeme Vám pøíjemný prázdninový èas, plný slunce a pohody, a u
na Vašich cestách, èi doma.
Redakce Hanušovických novin a
zamìstnanci MÚ

Knihovna informuje
Prázdniny a doba dovolených se blíí,
proto prosíme ètenáøe,
kteøí nechtìjí o prázdninách vyuívat
slueb knihovny,
aby vèas vrátili vypùjèené knihy a
èasopisy
a pøedešli tak upomínkám.
Dìkujeme a pøejeme krásné letní dny!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
89. jednání – 19. dubna 2010
- na základì návrhu starosty povìøila tajemníka MÚ
výbìrem pracovníka na pozici „knihovník(ce)“ a uzavøením pracovní smlouvy po vyhodnocení výbìrového øízení
- schválila návrh tajemníka MÚ na zøízení Oddìlení
majetkového MÚ Hanušovice vytvoøeného vzhledem
k platné úèetní reformì a nutnosti oddìlit èinnosti nesouvisející pøímo s èinností finanèní úètárny
- vzala na vìdomí ádost obèanù o opravu komunikace
na ul. Habartická v Hanušovicích s tím, e pro spoleènost
H. O. s. r. o. ji byly vyèlenìny finanèní prostøedky na zajištìní nutných oprav komunikací
- vzala na vìdomí kontrolní protokol NKÚ – Penìní
prostøedky urèené na podporu bydlení – 24 bj.
- schválila odpis dluhu vzhledem k úmrtí dluníka
- schválila pøíspìvek pro ÈSCH ZO Hanušovice na zajištìní chovatelské výstavy v roce 2010
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZUŠ o personální
situaci v poboèce ZUŠ v Hanušovicích
- schválila zaøazení mìsta Hanušovice do oblastního
telefonního seznamu ÉTER na období 2010–2011
- schválila ádost manelù Kuèerových
- nevznesla námitky k udìlení licence na provozování
vnitrostátní linkové dopravy na lince 850100 Bruntál-Vrbno pod Pradìdem–Karlova Studánka–Šumperk–Litomyšl–Hradec Králové–Praha
- schválila prominutí poplatkù ze vstupného pro travesti skupinu Divoké koèky za vystoupení v DK Hanušovice
dne 18. 03. 2010
- vzala na vìdomí informaci o pøipravovaném øeditelském volnu pro ZŠ a MŠ Hanušovice dne 14. 05. 2010, a
to vzhledem k úèasti pedagogù na druební návštìvì obce
Nitranské Pravno
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 833 v kú. Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. st. p.
250 v kú. Malá Morava
- vzala na vìdomí stanovisko insolvenèního správce
spol. SLEZAN Frýdek-Místek, a. s. pro majitelku ubytovny
- schválila smlouvu se spol. ENERGOTIS, s. r. o. na
dodání díla Stanovisko energetického auditora k realizaci
opatøení vedoucích k energetickým pøínosùm v objektu
ZŠ v Hanušovicích

- vzala na vìdomí protokol o výsledku následné kontroly MMR
pro akci „Pøístavba a stavební úpravy ZŠ Hanušovice – úprava
sportovního areálu Hanušovice“, kontrola probìhla bez nedostatkù
- vzala na vìdomí nabídku na slubu „Moje rezervace“ s tím, e
bude zajištìna schùzka za úèasti zástupce poskytovatele s tajemníkem MÚ a vedoucím Odboru výstavby MÚ Hanušovice
- schválila dodatek è. 1 Organizaèního øádu MÚ Hanušovice –
zøízení nového Oddìlení majetkového a zaèlenìní MK do struktury MÚ
- schválila prominutí poplatkù ze vstupného pro rok 2010 na
akce poøádané spoleèností M- park ENTERTRAINMENT, s. r. o.
- vzala na vìdomí informaci H. O. s. r. o. o uvolnìní bytu v Potùèníku èp. 95 s tím, e nabídka bude vyvìšena na ÚD mìsta Hanušovice s podmínkou provedení drobných stavebních úprav
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 24/2 v kú. leb a
nedoporuèila k prodeji
- schválila dodatek ke smlouvì na poskytování slueb
- vzala na vìdomí monost odkupu pozemkù od úpadce
Olšanské papírny, a. s. v kú. Potùèník a uloila starostovi
monost pøevodu pozemkù na Mìsto Hanušovice ze správcem úpadce projednat
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene pro stavbu – rekonstrukce NN na ul. Praská v Hanušovicích
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene pro stavbu – kabelové pøípojky NN pro adatele p. Urbánka
na pozemku pè. 2038/13, kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci H. O. s. r. o. o uvolnìní bytu v Hanušovicích na ul. Hlavní 113, nabídka byla vyvìšena na ÚD mìsta
Hanušovice
- schvaluje návrh smlouvy na poskytnutí slueb “Soubor metodických pomùcek a konzultaèní podpora pøi implementaci systému øízení bezpeènosti informací“

91. jednání – 17. kvìtna 2010
- projednala výsledek hospodaøení za I. ètvrtletí 2010
- projednala ádost vedoucího Centra sociálních slueb Davida
Jersáka, Armáda spásy v Šumperku, o poskytnutí pøíspìvku na poøízení kamerového systému
- schválila smlouvu o poskytnutí pøíspìvku od Olomouckého
kraje, která bude uzavøena dle ustanovení § 269, odst. 2 zákona è.
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znìní
- projednala znìní dohody s obcí Kopøivná o pøíspìvku na výmaz zástavního práva a doporuèila zastupitelstvu mìsta tuto dohodu schválit
- schválila Nájemní smlouvu o pronájmu pozemku pè. 833
- projednala ádost o udìlení výjimky pro darování nemovitosti

90. jednání – 3. 5. 2010
- schválila nabídku spol. KANSPO, s. r. o. na zajištìní
závìreèného vyhodnocení akce „Energetické úspory ZŠ
Hanušovice“

Zamyšlení
(dokonèení z 1. strany)
Jak tedy ze zaèarovaného kruhu? Podle mého názoru je tøeba zvýšit osvìtu, tj. ji od mládí dìtem zdùrazòovat, e na pøejezdech
platí jasná pravidla, které je tøeba bezpodmíneènì dodrovat. Nevím, kolik mají dìti školou povinné vyuèovacích hodin zabývajících se touto tématikou, ale asi jich bude vzhledem ke zhoršující situaci málo. Nemalou úlohu zde hrají urèitì i rodièe, podíl na
sniování tìchto tragedií by mohla nejen zvýšenými kontrolami, ale i výchovnými akcemi mít i policie.
Zamysleme se nad tímto problémem. Pohovoøme si na toto téma doma se svými dìtmi, uèitelé se svými áky. Jestlie se tím zachrání by jeden mladý lidský ivot, urèitì to bude mít smysl.
-hp
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Vytvoøte si svùj handycard!
Slevový program Handy Card pro osoby se zdravotním postiením v ÈR.
Jste osobou se zdravotním postiením? Jste osobou se ZPS?

Pobíráte ÈID - PID?

Rozpis poradních dnù Centra
pro zdravotnì postiené
Olomouckého kraje
regionální pracovištì Šumperk
na rok 2010

Všichni zájemci mohou pøijít do tìlocvièny ZŠ Hanušovice
kadé úterý v 15.45 hod.

Místo konání:
DK Hanušovice, Hlavní tøída,
zasedací místnost
Poradní den:
pátek od 16.30 do 18.00 hod.
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.

Více informací na telefonním èísle 605 589 370, p. Petr Kadlec

Mojmír Jankù,
vedoucí CZP Ol. kraje Šumperk

Peèujete o blízkou osobu se zdravotním postiením?
Program odstartoval v dubnu 2009.
Vše ostatní se dozvíte na webové stránce

www.handycard.cz.

Nábor mladých
fotbalistù

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
Dùm kultury Hanušovice a Mateøská školka Hanušovice poøádají od 22. 6. do 18. 7. 2010

Výstavu kreseb dìtí z mateøské školky
Výstava je umístìna ve vývìsních skøíòkách u pošty.

V

pátek 11. 6. 2010 probìhlo v Praze celostátní finále vìdomostní soutìe EUROREBUS, kterého se zúèastnili áci 9. A, jmenovitì:
Josef Faltièko, Zdenek Suchánek a Kristýna
Šlechtová. V nelehké konkurenci soutìili v kategorii školních tøíd 8. a 9. roèníkù a
Pepa reprezentoval naši školu také v kategorii jednotlivcù. Právì v soutìi jednotlivcù
získal Pepa vìcnou cenu za 5. místo !!!! Je to jeho další velký úspìch, protoe konkurence v kategorii jednotlivcù byla 100 soutìících z celé republiky. Gratulujeme a
pøejeme hodnì soutìního elánu i v dalších letech. -al

Váení rodièe, kolegové a áci,
pøeji Vám všem dovolené a
prázdniny vydatné na
odpoèinek, a v 1. záøí
nashledanou.
Za ZŠ a MŠ Hanušovice
František Felner

„Školní Kryštof“
26 ákù 6. tøíd Základní školy v Hanušovicích se zúèastnilo
ve støedu 26. 5. 2010 v odpoledních hodinách ji tradièní dopravnì-preventivní akce: „Školní Kryštof“.
Rádi bychom podìkovali tìm, kteøí nám pomohli zdaøilou
akci zrealizovat: npor. Pavlu Havlenovi, vedoucímu Dopravního inspektorátu v Šumperku, a zúèastnìným policistùm
pprap. Radku Kiffelovi, pprap. Romanu Tomíèkovi; vedoucímu Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích npor.
Františku Roháèkovi a pøítomným policistùm pprap. Petru
Gronychovi a prap. Zdeòku Langerovi. Sponzorským darem
v podobì jablíèek a citrónù pøispìla prodejna LEO-MIX,
jejím majitelem je Leoš Hatoò.
Dìti odmìnily 33 jablíèky ty øidièe, kteøí dodreli pravidla
silnièního provozu, stanovenou rychlost a mìli v poøádku
technický stav vozidla i potøebné dokumenty. 15 citrónù putovalo k øidièùm, kteøí porušili dopravní pravidla a pøekroèili
stanovenou rychlost.
Získané výsledky svìdèí o tom, e stále existuje
více øidièù, kteøí svým
správným chováním na silnici chrání lidské ivoty a
zdraví nás všech.
Na závìr si dìti spolu
s policisty prohlédly vybavení policejních vozù a seznámily se s èinností
radaru. Pøi této akci uplatnily znalosti dopravní výchovy v praxi a svou
osobní úèastí získaly zodpovìdný pøístup k ostatním
úèastníkùm silnièního provozu. Policisté odmìnili
dìti záznamníkem s propisovací tukou. áci byli
nadšeni zdaøilou akcí ve
spolupráci s policií.
-vz

Oznámení o uzavøení ŠJ a MŠ pøes prázdninové období:
školní jídelna bude uzavøena 19. 7.-6. 8. 2010, mateøská škola bude uzavøena 19. 7.-13. 8. 2010.
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MISS Holba Šerák 2010 je Jana Marešová z Hanušovic
Bude usilovat o titul v soutìi MISS zlatého moku 2010.
MISS Holba Šerák se stala sympatická èernovláska Jana Marešová z Hanušovic. Holbu bude zastupovat v soutìi MISS Zlatého
moku 2010, která je oslavou èeského piva a enského pùvabu souèasnì a jedinou soutìí tohoto druhu na svìtì. Na rozdíl od obdobných soutìí tato spojuje krásu a osobní šarm dívek s prezentací regionálních èeských pivovarù.
Pivovar Holba se klání o MISS Zlatého moku zúèastní letos podruhé a jako tváø znaèky si zvolil dívku z Hanušovic, 24letou Janu
Marešovou, absolventku VŠB TU v Ostravì. Jana o pivu u
mnohé ví. V pivovaru pùsobila toti brigádnicky a po ukonèení studií chce svoji profesionální kariéru spojit právì s výrobou piva. Sama pivo konzumuje jen výjimeènì, a kdy ano,
tak prý jedinì ryzí pivo z hor. Pivo vnímá jako národní nápoj,
silnì spojený s èeskou tradicí. A jak se Jana tìší na soutìní
disciplíny? „Provoz pivovaru znám, ale s èepováním piva to
bude horší. Aby ze mì byl mistr výèepní, budu muset trénovat,“ øíká s odhodláním Jana. V èervenci by mìla MISS Holba Šerák natoèit svá první piva štamgastùm v nìkolika
restauracích s Holbou na èepu a hned potom se zaène vìnovat
degustacím a taky pøípravì volné disciplíny. „ Vìøím, e
všechno zvládnu tak, abych dokázala úspìšnì reprezentovat
pivovar a oblíbenou jedenáctku Holbu Šerák, která je symbolem našeho kraje,“ øíká Jana Marešová.
Princip zábavné a svìtovì ojedinìlé soutìe spoèívá v
tom, e kadá z dívek soutìí nejen za sebe, ale pøedevším za
jeden z èeských pivovarù. Celá soutì se toèí kolem tradice
èeského pivovarnictví a chmelaøství. Dívky soutìí v èesání
chmele, v umìní správnì natoèit pùllitr zlatého moku a profesionálnì ho naservírovat íznivému hostovi, v degustaci piva
ale i ve volné disciplínì a oblíbené promenádì v plavkách. O
úèast v unikátním klání je velký zájem, o èem svìdèí i poèet
více ne 400 pøihlášených dívek.
Soutì probíhá od kvìtna do øíjna, kdy se uskuteèní finále
spojené s oficiálním vyhlášením MISS Zlatého moku v atci
na slavnostním galaveèeru. Ještì pøedtím odletí finalistky do
exotické Dubaje, kde probìhnou poslední pøípravy. Ji nyní
je moné volit MISS sympatie, nejsympatiètìjší pivní královnu prostøednictvím internetového portálu www.misszlatehomoku.com. Hlasování bìí teprve 3 dny a dosavadní
výsledky ukazují, e Jana Marešová je zatím jeho favoritkou.
-hm

Nejvyšší ocenìní odborných degustátorù a titul
Pivo Èeské republiky 2010

patøí Holbì Šerák i Holbì Kvasnièák
Vítìzné ocenìní a titul Pivo Èeské republiky pro rok 2010 udìlila porota degustaèní soutìe
Holbì Šerák a Holbì Kvasnièák na 14. roèníku Slavností piva v Èeských Budìjovicích. O titul letos usilovalo 51 pivovarù z Èeské
republiky i Slovenska ve 14 kategoriích. Celkem odborníci hodnotili 243 vzorkù piv.
Holba Šerák zvítìzila v prestiní kategorii svìtlých leákù v konkurenci 28 piv známých znaèek. V soutìi kvasnicových piv, kde
se støetávají piva od minipivovarù i velkovýrobcù, zvítìzila Holba Kvasnièák a nechala za sebou Chotìboø Prémium kvasnicové i
svìtlý leák s pøísadou jemných kvasnic, z produkce pivovaru Bernard. Pro Holbu kvasnièák je to letos další, v poøadí ji druhé vítìzství, které staví Holbu do role favorita mezi èeskými pivy.
Holba svým vítìzstvím získává právo uívat znaèku Pivo Èeské republiky pro letošní rok.
„Jedná se o významné ocenìní, které potvrzuje, e vaøit poctivé pivo se vyplatí. Znaèku vyuijeme pro komunikaèní podporu našeho piva, je to urèitì vìrohodný signál pro konzumenty i odbìratele, které pivo si vybrat,“ komentuje úspìch Vladimír Zíka, výkonný øeditel pivovaru.
Hlavním kriteriem hodnocení byly senzorické vlastnosti piva - chu a její vyváenost, øíz, barva, pìna, ale i celkový dojem po
napití a také pitelnost, kterou se vyznaèují tradiènì vaøená piva, zatímco europivùm chybí. Je to dùsledek zrychleného zpùsobu
výroby piva a s tím souvisejícími zmìnami v jeho charakteru. Holba se vyrábí podle tradièních receptur a tím získává svoji
jedineènost. Dnes je vysoká kvalita piva samozøejmostí, a co konzumenti ádají, je chuová odlišnost, co je reakce na širokou
nabídku chuovì unifikovaných europiv.
-hm
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Vstupenky na IV. Klášterní hudební slavnosti Šumperk ji v prodeji
Také v letošním èervenci oije Šumperk festivalem klasické váné hudby. IV. Klášterní hudební slavnosti
Šumperk jsou ji pøipraveny a my bychom rádi pootevøeli programová dvíøka tohoto festivalu. V letošním
roce se mohou pøíznivci koncertù v Šumperku a okolí tìšit na 4 výjimeèné koncerty, které se budou konat v prostorách Klášterního kostela v Šumperku od 10. 7. do 1. 8. 2010. Koncerty jsou naplánovány na nedìlní veèery
a všechny budou velkou hudební událostí nejen pro Šumperk, ale pro celý region Olomouckého kraje.
Zahajovací koncert v nedìli 11. èervence 2010 nabídne od 20 hodin v prostorách Klášterního kostela Zvìstování Panny Marie v Šumperku veèer s jedineèným souborem CLARINET FACTORY. Soubor se prezentoval v Šumperku ji dvakrát, v cyklu Klasika Viva vystupoval ještì pod názvem Èeské klarinetové kvarteto.
Èlenové tohoto souboru na sebe upozornili nejen zmìnou názvu, ale v poslední dobì pøedevším spoluprací
s Lenkou Dusilovou nebo také spoleèným muzicírováním s fenomenálním multiinstrumentalistou Bobby
McFerrinem pøi jeho prvních koncertech v Èesku v loòském roce. Na festivalu se mùeme tìšit na program ze
skladeb starých mistrù a vlastní tvorby souboru v podání rozšíøené verze souboru pod názvem CLARINET
FACTORY ORCHESTRA.
Druhým festivalovým koncertem pøivítáme v nedìli 18. èervence 2010 od 20 hodin v Klášterním kostele
varhanního virtuóza z Polska – WACLAVA GOLONKU. Ke svému koncertu v rámci festivalu pøizval ještì
trumpetistu Tomasze Œlusarczyka. Na programu zazní pøedevším skladby polského baroka, pro èeského posluchaèe ne pøíliš známé.
Tøetí koncert festivalu v nedìli 25. èervence 2010 bude svým zpùsobem opravdovou lahùdkou. V Klášterním kostele vystoupí od
20 hodin houslový virtuóz a znalec houslaøského umìní – JAROSLAV SVÌCENÝ. Znalci houslového umìní se mohou tìšit nejen
na setkání s mimoøádnou hudební osobností a krásný program sloený z dìl barokních mistrù, ale také na povídání o houslích.
Závìreèný koncert pøipraví svým divákùm nevšední záitek. DOSTAVENÍÈKO S MADAME DE POMPADOUR je název
komponovaného hudebnì-taneèního projektu, ve kterém se mísí hudba a tanec období vlády francouzského krále Ludvíka IX. Nechybí kostýmovaní taneèníci, rekonstrukce dobových tancù a vynikající hudba. Koncert se bude konat v Klášterním kostele v Šumperku v nedìli 1. srpna 2010 od 20 hodin. Vystoupí taneèní soubor Hartig a Ensemble Accento, soubor specializující se na
autentickou interpretaci.
Vstupenky je moné zakoupit v Informaèním centru v Šumperku a v pokladnì Domu kultury v Šumperku od 1. èervna 2010.
Na setkání na koncertech festivalu se tìší Roman Jankù, intendant festivalu.

Autoškola Pavel Lenhart

Pozvání

na znovuotevøení hospùdky

cena 6500,- Kè; prvních 5 zájemcù sleva

Pod Èernou strání

Zahájení 1. 7. 2010

Kdy: 18. èervna od 17.00 hod.

Nabízíme výuku a výcvik potøebný pro získání øidièského oprávnìní skupiny B
(osobní automobil)
Našim ákùm poskytujeme uèebnice a výukový software ZDARMA
Výuka teorie v uèebnì kadé úterý v 16.00 hod.
Adresa: Jesenická 312, Hanušovice,
mobil: 602 515 666, 605 934 218, email: lenhartp@seznam.cz

Vnitøní a venkovní posezení
Pøíjemná atmosféra
Jídlo a pití zajištìno
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

HOLBA vsází na pohodu
Letní kampaò od agentury Fabrika pro pivo Holba vsadila na pohodu a odpoèinek.
Holba, ryzí pivo z hor, nyní pøináší motivaci pro odpoèinek ze všech sil. Vtipnì vyuívá pozice znaèky ve spojení s nasazením i
pohodou.
V podhùøí Jeseníkù v Hanušovicích se vyrábí nejen poctivé pivo Holba, ale stejnì tak se zde i ije – poctivì, naplno. A jde o práci, starost o støechu nad hlavou, koníèky, zábavu nebo odpoèinek. Proto se
„Odpoèívej ze všech sil“ stalo klíèovým sdìlením kampanì Holba.
Slogan se objeví v regionální billboardové kampani, rozhlasovémspotu, plakátech i sérii pivních táckù v restauracích.
Novì kampañ vyuije online média.
Microsite www.odpocivejzevsechsil.cz
umoní aktivnì relaxujícím horalùm i
„lidu z níin“ získat zajímavé ceny.
K úèasti v soutìi bude zvát videobanner
na vybraných portálech. Kampaò startuje
zaèátkem èervence.
-hn
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Hanušováèek v brännballu
druhý v republice
Hanušovické noviny è.7/2009: „Pøátelé, kamarádi, my vám
ty medaile pøivezeme.“ Dnes hlásíme „u jsou doma“.
Po loòském splnìní cíle umístìní do 4. místa, které bylo nakonec velice smolné a nešastné, odjídìlo drustvo Hanušováèku na zaèátku mìsíce èervna na republikové finále
v brännballu actva do jihomoravské Jedovnice splnit dlouhodobý cíl, dovézt medaile. Tento byl stanoven ji pøi vzniku základu tohoto drustva v roce 2007, kdy drustvo obsadilo 9.
místo (v roce 2008 5. místo, v roce 2009 4. místo).
Pøíprava neprobìhla dle plánu, i kdy trenéøi Vìra Králová a
Pavel Podvolecký vìnovali pøípravì na høišti velké mnoství
svého èasu, celkem pøes dvacet hodin. Pøípravné tréninky byly
pøístupné i všem dalším zájemcùm z øad ákù 3.-8. tøíd. A také
toho vyuívali. O nominaci mìlo opìt zájem více dìtí, ale propozice turnaje bohuel pøipouští pouze patnáct hráèù. Vedení
drustva se alespoò podaøilo zajistit i pøítomnost dalších, kteøí
mìli zájem být souèástí drustva jako doprovod. Ai ti si nakonec
vychutnávali slastný pocit pøi slavnostním vyhlášení vítìzù.
U první zápas s rozdílem témìø sta bodù naznaèil, e Hanušováèek bude rozhodnì bojovat o medaile. Výsledky drustva
našich kamarádù ze Slavkova dávaly tušit, kdo mùe Hanušováèku zkomplikovat cestu za celkovým vítìzstvím. A potvrdilo
se. Ve vzájemném zápase, který byl nakonec vlastnì pøedèasným finále, ukázal Slavkov svou sílu. Naopak naše drustvo si
právì jen a jen v tomto utkání vybralo slabou chvilku hned
v prvních minutách utkání. A to rozhodlo. Nìkolik zbyteèných
chyb, únava (i zbyteèná) a další drobnosti, a zápas u se nedal
zachránit. Nakonec to byla poráka jediná. Nutno objektivnì
pøiznat, e zápas rozhodnì mohl být vyrovnanìjší a pøi trošce
štìstí mohl mít i jiného vítìze. Ostatní zápasy u Hanušováèek
zvládl bez vìtších potíí a i díky velkému bodovému rozdílu
v prvních poloèasech i drobnému zranìní se na høištì dostali
všichni náhradníci, kteøí byli i o ètyøi a pìt let mladší ne jejich
nìkteøí spoluhráèi i soupeøi. Protoe v dalších zápasech nedokázalo ádné drustvo zamíchat výsledkovou listinou nìjakým
pøekvapivým výsledkem, stal se vítìzem zástupce Moravskoslezkého kraje TJ Sokol Slavkov.
Nakonec Hanušováèek odjídìl s „nášupem“. Nejlepším
pálkaøem turnaje byl toti vyhlášen èlen hanušovického
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drustva Tomáš Drlík, který bìhem turnaje zvládl nìkolikrát zahrát home-run. Tato cena v loòském roce našemu kapitánovi,
kdy byl také naší nejvìtší oporou na pálce, unikla jen o vlásek.
Vzhledem k vìku hráèù konèí v ákovské kategorii témìø dvì
tøetiny hráèù. Moná se podaøí sestavit drustvo juniorù, které
se také pokusí kvalifikovat na republikové finále. Proto se bude
tvoøit ákovské drustvo zcela nové, které bude minimálnì
v pøíštím roce získávat zkušenosti. Hodnì bude záleet na vìkovém sloení drustva. Pak se budeme opìt tìšit na chvíli, kdy
budeme moci øíci „u jsou doma“.
Drustvo: Drlík Tomáš,Tomíèek Denis, Ján Martin, Vejnar
Michal, Ambroz František, Cakirpaloglu Jordanis, Koláø Miroslav, Šimeková Nikola, Hýbl Jakub, Pìnièka Martin, Fibich Radek, Novák Dan, Podvolecká Blanka, Borùvková Karolina,
Kubíèek Ondøej, doprovod Veronika Musilová, Filip Cakirpaloglu. Necestujícím èlenem drustva byl také Jiøí Machovský.
-pod

Turnaj ve speedmintonu
V sobotu 7. 8. 2010 od 9.00 hod poøádá SPV Hanušováèek
turnaj ve speedmintonu. Pøihlášky do 31. 7. 2010 na hanusovacek@seznam.cz. Propozice na www.hanusovice.info odkaz
sport – Hanušováèek.
-pod

Èinnost obèanského sdruení

SPV Hanušováèek je v roce 2010
realizována za podpory Olomouckého kraje.
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inzerce - inzerce - inzerce

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

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

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

Pronajmu byt 2+1

Na Holbì. Panelák po celkové
rekonstrukci. Cena 350 000,- Kè.
Tel.: 606 421 947

na ul. Hlavní 110
v Hanušovicích
Tel: 777 272 565

Koupím

Hledám byt,
dùm, pozemek v této
lokalitì. Rychlé jednání.
Prosím zavolejte nebo
pošlete SMS na telefon:

poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - vìtší mnoství - pozùstalost po sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší moné ceny, po
domluvì pøijedu.

775 904 562.

Info na tel. 724229292

Prodám dveøe plastové vchodové masivní, 4 panty, 5bodý zámek, èásteènì
prosklené, 2 ks rozmìr 90x200 a 100x200 cm vè. zárubnì. Bílé a hnìdé. Nové
s dokladem. Cena 7800 Kè/ks. Pøivezu zdarma kamkoliv. Tel: 777106709
Jiøí Tulach

Elektro Tulach
Raškov 43, U Kostela
IÈO: 18974228
obec Bohdíkov 78964
„elektro z vaší vesnice“
mob. 605741197
otevøeno:
ÚT-PÁ 8.30-17.00
tel./fax: 583246005
SOBOTA 8.30-11.00
•

Sháním rodinný dùm nebo zemìdìlskou usedlost s pozemky. Na stavu nezáleí. Tel: 777 114 004

•

Mladá rodina shání menší rodinný domek v Hanušovicích a
okolí. Tel: 725 524 115

Renata
Cakirpaloglu

Kadeønictví

Dukelská 128 (bývalé jesle)
Hanušovice
Zmìna tel.
èísla 732 281 791

Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce i eny na mateøské,
18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234
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Kosmetický salon Glanc
Klára Turková
- Kosmetické sluby
- Manikúra
- Pedikúra

POZOR!
NEDÌLE A PONDÌLKY
ZAVØENO!
V nutných pøípadech
volejte, pøijedu!
elektrotulach@seznam.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

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

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

podatelna@mu-hanusovice.czHANUŠOVICKÉ NOVINY 7/2010

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc kvìten 2010

Jubilea

V mìsíci èervenci 2010
oslaví svá významná jubilea
tito naši spoluobèané:
paní Olga Brázdová a Marta
Grajciarová;
pánové Štìpán Bývalec,
Karel Zdráhala, Miloš
Jeøábek, Vladimír Sedláèek,
Josef Mináø, Jaroslav
Baïura, Vladislav David a
Jaromír Cejpek.
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

V rámci pracovní èinnosti jsme vyèistili v klubovnì kouøovody od kamen, vyrábìli
speciální papírové koule a z kartonu, jipa-xu (tapety) a chemlonu konì pro hru na pistolníky. Ze starých zbytkù svíèek jsme vytvoøili nové. Dále jsme provedli generální
úklid klubovny a také chodby, herny a WC.
Ze zábavného programu to byly hry: Hlava nebo lev, Boj o míè, pøeskakování rotujícího lana v kruhu, podbíhání lana, Kanada s lanem, dále Koèka alias Gudu-gudu, Na
opièí honièku a skvìlý Škorbet. V klubovnì hoši hádali vìci podle obecného popisu.
V sobotu 22. 5. jsme odpoledne zajeli vlakem do Zábøehu podívat se na Bambiriádu.
V parku pøichystaly rùzné organizace soutìe, vèetnì moností rukodìlných výrobkù.
Nejvíce nás zaujaly šlapací minikáry, jízda na raftu, hlavolamy aj., z rukodìlných dovedností pak výroba krasohledu. Na malém pódiu se vystøídalo té nìkolik taneèních
skupin.
Aèkoli dopoledne bylo u nás velmi deštivo, odpoledne spadlo v Zábøehu jen pár kapek. Bambiriáda se nám líbila, pøíští rok urèitì jeïte i vy!
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát zvítìzil Ondra Faltièko. Blahopøejeme.
Putovní odznak nebyl za kvìten udìlen.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci panu Spáèilovi, panu Chamlarovi a OÚ Jindøichov.
Vedoucí klubu M. Pecho

Podìkování
Svaz tìlesnì postiených místní organizace dìkuje Mìstskému úøadu Hanušovice
za umonìní uspoøádání vernisáe fotografií v Domì kultury v mìsíci èervnu a panu
Felnerovi, øediteli školy za kulturní program se áky školy k této vernisái fotografií.
Dìkujeme, STP Hanušovice

Váení ètenáøi,
jsou pøed námi prázdniny a s nimi urèitì spousta zajímavých záitkù z dovolených doma i za hranicemi.Podìlte se s námi o nì,
napište nám nebo zašlete fotografie, a to na podatelnu MÚ Hanušovice nebo elektronicky: noviny@hanusovice.info.
Dìkujeme, redakce

PROSAZ

SOUKROMOU INZERCI

Dovolujeme si Vám pøedstavit obèanské sdruení Prosaz, které je zamìøeno na pomoc zdravotnì postieným.
Budeme rádi, kdy se k nám pøipojíte na nìkteré z letních akcí pro ZP, které Prosaz poøádá v roce 2010:
Vodácká akce, sjídìní Berounky 3.-10. 7. 2010 (kemp Višòová, Hájek 3,
Višòová u Køivoklátu)
Letní dìtský tábor v Líchovech u Sedlèan, I. turnus 3.-17. 7., II. turnus 17.-31. 7. 2010
Rehabilitaèní pobyt v Líchovech u Sedlèan 21.-28. 8. 2010
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarèíková, tel. 777 701 867,
poradna@prosaz.cz PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00,
více informací na www.prosaz.cz

Vzpomínka
Dne 9. èervence 2010 si
pøipomeneme 4. smutné
výroèí, kdy nás navdy
opustil
pan Jan Gronych.

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

Vzpomínáme
Kdo Tì znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobì ztratili.
Mìl jsi mnoho ivotních plánù,
však smrt byla rychlejší.
Dík za lásku, jaká byla,
dík za ivot, jaký byl.
Dne 30. èervence uplynou 4 roky, co od nás odešel ve vìku 30 let mùj syn

Kdo ho znal, jistì vzpomene s námi.
Manelka a dìti s rodinami.

Michal Urban.
Stále vzpomíná maminka Renata a sourozenci.
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Cestování po Evropì
Naposledy se dnes podíváme do Istanbulu, a jak jsme si v minulém èísle slíbili, vydáme se na perlu nakupování a obchodu Velký bazar.
Spisovatel Mark Twain øekl o tomto místì, e je to „obrovský
úl z malinkých krámkù“. Pod jednou støechou tu najdete témìø
4 000 obchodù, z toho 2 000 zlatnických krámkù. V tomto bludišti, nejvìtším zastøešeném bazaru na svìtì, se navzdory pravoúhlému a pravidelnému uspoøádání zcela jistì ztratíte. A tak to
prý má být. Starý bazar vlastnì tvoøí sloupová hala s patnácti kopulemi uprostøed a byl vybudován za velkovezíra Mehmeda Tatina. Nový, který ho obklopuje, byl postaven zaèátkem 16. století.
Obchody jsou v nìm rozdìleny do ulic podle øemesel. Zatímco
Starý bazar je pøeplnìn pravými i dobøe napodobenými staroitnostmi, v Novém bazaru najde vše co potøebujete, ale i nepotøebujete k ivotu. Dennì zde nachází svoji práci pøes 20 tisíc lidí,
nakupovat sem chodí pùl milionù zákazníkù, pøed velkými svátky a dny volna nìkdy i dvojnásobek. Není tajemstvím, e zde sídlí i „èerní obchodníci“, kteøí urèují momentální kurzy zlata nejen
v prostoru celého bazaru, ale i celého Orientu. Bazar není ovšem
pouze turistickou atrakcí Istanbulu, ale zároveò jakýmsi trezorem. Kadý veèer jej na závory a za pomocí 17 elezných vrat
uzamykají místní strání. Proto není divu, e zde bìhem nìkolika staletí jeho historie bazarového prodeje nebyl zaznamenán
vìtší pøípad vloupání.
Dnešní vypravování doplníme ještì o dvì zajímavosti Istanbulu.
Nejstarší pontonový most pøes Bosporskou úinu byl údajnì
postaven v roce 513 pøed Kristem pro perského krále Dareia I.

Mnohem pozdìji ve svém dopise navrhl známý Leonardo da Vinci sultánovi Bayezidovi v roce 1502 vybudování zvedacího mostu
pøes úinu. Není známo proè, ale z projektu sešlo. První gigantický most, který propojil svìtadíly Evropu a Asii, byl po tøech letech
budování postaven a v roce 1973 k padesátému výroèí zaloení
tureckého státu. Jeho celková délka je 1 622 metrù, vzdálenost
mezi pylony èiní 1 074 metrù, šíøka mostu je 34 m a podjezdová
výška pro lodi je 64 metrù. Uivatelé zaplatili stavbu za velmi krátkou dobu, take dnes se poplatek za pøejezd mostu vybírá pouze
v jednom smìru a je velmi nízký.
Na závìr si povíme o místním Hipodromu. Stavba, její základy byly postaveny ji v roce 203, slouí po staletí a do dnešní
doby. Po témìø 2 000 let se upravuje a zvelebuje pro pohodlí divákù. Aréna je pøes 400 metrù dlouhá a 120 metrù široká. Hledištì
tvoøí 40 stupòovitých teras, kadá s nìkolika øadami sedadel nad
sebou po celém obvodu. Pohodlnì se sem tak vejde a 100 tisíc
divákù. Po celou svoji historii to je místo, kde se konaly a konají
velkolepé státní slavnosti, pompézní pochody vítìzných vojsk.
Konaly se zde gladiátorské hry, cirkusová pøedstavení, politická
shromádìní, teklo zde také hodnì krve. V roce 532 zde nechal
císaø Justinián zmasakrovat 30 tisíc svých odpùrcù, v roce 1826
zde nechal sultán Mahmud popravit celou svoji elitní jednotku janièáøù. V dnešní civilizované dobì však u slouí pouze pro konání státních akcí a velkolepých šou.

TOULKY PO OKOLÍ

ší dùvody k osídlení, zejména tìba døeva a dolování uhlí a
elezné rudy. O pøírodním bohatství lokality i o tradièním zamìstnání zdejších obyvatel výstinì vypovídají i heraldické
symboly obce. První z nich znázoròuje jelena osmeráka, kterého zde roku 1624 údajnì ulovil polský král Zikmund III. Vasa.
Pozdìjší znak znázoròoval døevorubce s pilou. Na souèasném
znaku mùeme vidìt zkøíenou sekyru se zlatým paroím a pod
nimi èernì zvlnìné pole, symbolizující zdejší mechová jezírka.

Máme tu èas dovolených a prázdnin, a tak se dnes podíváme
na místo, které by stálo za krásný jednodenní výlet.
Na pùlce cesty mezi Jeseníkem a Zlatými Horami leí osada
Rejvíz. Spoleènì s Èervenohorským a Ramzovským sedlem je
to tøetí nejvyšší místo, které museli kupci a cestující cestou
z Moravy do Slezska pøekonat.
Zaloení osady je datováno rokem 1768, ale ještì o dvacet
pìt let pozdìji tu stály všehovšudy tøi domy. Všechny ji od poèátku poskytovaly i hostinské sluby. Potom teprve vratislavský biskup zlevnil místní pozemky, a tak zaèali do oblasti
proudit èeští a nìmeètí osadníci. Bìhem 40 let tu ji stálo padesát nových chalup. A teprve koncem 18. století se objevily dal-

-hp

Poèátkem 19. století se místní obèané rozhodli postavit si
malý kostelík. Nemìli však dostatek penìz, a tak prosili o pomoc a penìité dary u bohatých obèanù. Sbírka byla úspìšná,
dobroèinné dary pøicházely nejen z blízkého okolí, ale i z celého
Rakouska. Roku 1808 byl poloen základní kámen a za rok byl
kostel zasvìcený Pannì Marii vysvìcen.
(pokraèování na 12. stranì)

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

moderní sportovní karate
Cvièení bude probíhat od záøí 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
Pohled na Hynèice v r. 1902.

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 13. strany)
Pùvodní vybavení bylo prosté, oltáø se zde objevil a v roce 1826, varhany dokonce a v roce 1880. V letech 2002-2004 dostala
památka zbrusu nový kabát, aby náleitì oslavila dvousetleté výroèí svého vzniku.
Nejnavštìvovanìjší památkou v obci je starodávný výèep s vinárnou, který se nachází v penzionu Revíz (bývalá Noskova chata). Pochází z doby kolem roku 1795, ale dnešní podoby se doèkal v roce 1890. Místní øezbáø Alfréd Brauner tuto velkou hostinskou
místnost vyzdobil stylovým døevìným nábytkem, soškami a døevìnými doplòky. Je zde i socha skøítka Gilla. Podle povìsti høíšného pastýøe Gilla promìnil vládce Jeseníkù Pradìd ve skøítka za jeho neúctu ke chlebu. Nejzajímavìjším jeho dílem však jsou idle,
které mají místo opìradla podobu nìkterého ze stálých hostù. Kadý, kdo mìl zájem o idli se svou tváøí, si musel její výrobu zaplatit. Øezbáø jich za svùj ivot pro hostinec vyrobil asi osmdesát, do souèasnosti se jich zachoval jen nìkolik. Dnešní štamgasti se ale
snaí tradici obnovit, a tak se zaèaly objevovat idle s novými oblièeji.
Hned na okraji obce zaèíná Národní pøírodní rezervace Rejvíz. Chrání nejvìtší slezské rašeliništì, které si mùete prohlédnout,
kdy projdete zajímavou nauènou stezku. Haové chodníky vás zavedou do doby ledové, jejím pozùstatkem je hlavnì zdejší Velké a Malé mechové jezírko s typickou rašeliništní vegetací.
-hpm
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