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

Milí áci, váení rodièe, hanušoviètí spoluobèané,
na zaèátku nového školního roku bych rád zhodnotil rok ji skonèený. I loòský rok
probíhal ve znamení pøestaveb a rekonstrukcí, jednalo se o vnitøní generální opravu
MŠ. Celé pololetí byl omezený provoz MŠ umístìn do prostor školy, a i kdy byly obavy, jak se vše zvládne organizaènì, jak se dokáou sladit dva provozy, MŠ a ZŠ, musím
konstatovat, e vše nakonec dopadlo dobøe. Jak jsem ji nìkolikrát zdùraznil, prostory
školky se zaskvìly novotou díky velmi dobré spolupráci s Mìstem Hanušovice, firmou
Stavrel, v. o. s. a Pivovarem HOLBA, a. s. Dalším krokem pro dokonèení GO MŠ by
mìlo být zateplení fasády budovy, podle finanèních moností mìsta a výsledku podání
ádosti o dotaci.
Na konci školního roku 2009/2010 naše škola úspìšnì zaádala o prostøedky z programu EU - Peníze školám, v nadcházejícím školním roce bude mít škola z tìchto finanèních prostøedkù monost dovybavit tøídy – vytvoøit z nich interaktivní uèebny a
uèitelské kabinety dovybavit výpoèetní technikou, pøiblíit se tak škole 21. století.
Toto vybavení se netýká jen komunikaèních technologií, ale je také spojeno s tvorbou
digitálních uèebních materiálù, které budou vytváøet uèitelé a které budou slouit
k aplikaci na tomto poøízeném zaøízení, a s dalším vzdìláváním uèitelù. Jednoduše øeèeno – doufám, e po provedení této akce bude zase o krùèek blíe k tomu, abychom
mohli øíci, e bude „snaší“ modernì a efektivnì uèit a áci se aktivnìji zapojí do výuky.
Také v letošním roce se opìt rozšíøí výuka podle nové vzdìlávací koncepce ŠVP do
dalších roèníkù.
Ji druhým rokem je vyuívána kompletnì vybavená nová interaktivní uèebna, která je poøízena z projektu Evropské unie, do kterého se naše škola aktivnì zapojila s Palackého univerzitou v Olomouci: projekt IVOŠ – zvýšení kvality ve vzdìlávání
zavedením interaktivní výuky do škol.
Další projekt, ve kterém budeme také pokraèovat a na kterém se naše škola úspìšnì
podílí, je projekt Aktivní motivace ákù základních škol = jistota pro budoucnost øemesel. Nositelem projektu je Asistenèní centrum, a. s., partnery projektu jsou Svaz prùmyslu ÈR a Asociace energetického a elektrotechnického vzdìlávání. Cílem projektu
je zvýšení zájmu ákù základních škol o studium øemeslných a technických oborù.
Pro vyuití volného èasu bychom rádi plnì zprovoznili hudební zkušebnu, kterou se
podaøilo vybavit díky sponzorùm. Hudební zkušebna bude pøístupná po domluvì
ákùm školy, rodièùm, ostatním zájemcùm v urèených hodinách a za stanovených
podmínek. Podrobnìjší informace na www.zshanusovice.cz.
Znovu bych rád zopakoval a zdùraznil zvláštì v souèasné dobì dùleitost oboustranné spolupráce školy s Vámi, rodièi. Škola sice vykonává výchovnì vzdìlávací
èinnost v rámci svého pùsobení a v rámci pravidel školního øádu, ale v mnoha pøípadech úèast rodièù postrádá. Tím nevyluèuji obrácený postup, kdy rodièùm chybí spolupráce se školou. Proto opakuji, e jsem vdy ochoten Vás vyslechnout a vìci øešit,
(pokraèování na 2. stranì)
pokud øešit jdou.

Hanušovice
v promìnách èasu

Prvního záøí vychází obrazová publikace „Hanušovice v promìnách èasu“.
Na dvì stì šedesáti pohlednicích, fotografiích a artefaktech z doby dávno minulé,
nedávné i souèasné, které jsou pøevánì
ze sbírky jednoho z autorù knihy, Václava
Jokla, nám obrazovì pøiblíí promìny
Hanušovic, ale také pøidruených obcí
Hynèic, Vysokých ibøidovic, Potùèníku
a lebu. (pokraèování na 2. stranì)

Také chodíte na houby? Zašlete nám foto
svých úlovkù na noviny@hanusovice.info.

Dùm kultury Hanušovice ve spolupráci s hasièi poøádá
18. 9. 2010 v 15.00 hod.

Dìtský maškarní karneval
Vstupné 20,- Kè. Srdeènì zvou poøadatelé!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
94. jednání – 28. 6. 2010
- projednala program veøejného zasedání ZM a doplnila materiály k jednotlivým bodùm programu
- schválila úpravu oddací doby na MìÚ Hanušovice
dle návrhu pøedloeného matrikáøkou MìÚ Hanušovice
- schválila ceník úhrad za uívací právo k hrobovému
místu jako pøílohu Øádu pohøebištì pro mìsto Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci HO s. r. o. o uvolnìní bytu
v Hanušovicích na ul. Hlavní 113, jedná se o byt 1+1

95. jednání – 12. 7. 2010
- schválila tøetí rozpoètovou zmìnu roku 2010 dle návrhu pøedloeného vedoucí úèetní MÚ Hanušovice

- vzala na vìdomí hodnocení èinnosti støeleckého krouku
pøedloené trenérem mládee AVZO Hanušovice Petrem Fiedlerem
- schválila zastupování mìsta Hanušovice JUDr. Nìmeèkem pøi
soudním jednání ohlednì výpovìdi nájmu bez pøivolení soudu
- projednala ádost o odprodej pozemkù
- vzala na vìdomí informace starosty mìsta o harmonogramu
pøípravy voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteèní v termínu
15. a 16. øíjna 2010
- schválila bezplatné zapùjèení pozemku pè. 856/49 pro firmu
VHZ, a. s. k umístìní informaèní tabule
- v tajném hlasování rozhodla o poøadí uchazeèù na pøidìlení
volného bytu 1 + 1 na ul. Hlavní 313 v Hanušovicích
- schválila pronájmy pozemkù z majetku mìsta dle pøedloených ádostí a za ceny obvyklé stanovené RM

Upozornìní!
V rámci konání voleb do místního zastupitelstva je monost v Hanušovických novinách zdarma zveøejnit materiál pro
pøedvolební agitaci - reklamu.
redakce

Hanušovice v promìnách èasu
(dokonèení z 1. strany)

Kniha zachycuje nejen urbanistický vývoj,
ale ukáe i významné události mìsta, historii
místních podnikù, význaèné budovy, památky,
kulturu a sport, spolky a další zajímavosti týkající se Hanušovic a okolí.
Textový doprovod celé knihy a samostatnou
kapitolu „Historie Hanušovic v datech“ zpracoval a napsal Zdenìk Gába.
Kniha svým obsahem je velkým pøínosem
nejen k poznání historie mìsta a okolí, ale i nadèasovým dokumentem pro generace pøíští.
Zahájení prodeje a pokøtìní knihy bude na
Pivovarských slavnostech HOLBA v sobotu
4. záøí. Knihu vydalo Nakladatelství Pavel
Ševèík – VEDUTA, Za Vodou 139, 789 91 Štíty
a bude moné ji zakoupit v MIC v Hanušovicích
a v novì vzniklém pivovarnickém muzeu. è

Milí áci, váení rodièe,
hanušoviètí spoluobèané
(dokonèení z 1. strany)

V nadcházejícím školním roce bychom rádi
zopakovali akce, které byly v minulých letech
úspìšné, jmenujme alespoò nìkteré: Den Zemì,
vánoèní zpívání, monost pøijít v urèený den do
vyuèovacích hodin, pøedvánoèní a velikonoèní
akce pro školu i veøejnost, školní akademie.
Dovolte mi, abych popøál všem ákùm
dobrou aklimatizaci do školního prostøedí,
svým kolegùm pevné nervy a rodièùm dostatek
trpìlivosti se svými ratolestmi.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

2

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2010

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

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.

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 èinnosti SK Hanušovice
Turnaje v ringu, kubb a volejbalu dvojic
Sportovní klub Hanušovice poøádal v mìsíci srpnu turnaje
v ringu, kubb a volejbalu dvojic. Díky turnaji v ringu byly ji podruhé v krátké dobì k vidìní v Hanušovicích zajímavé zápasy
pøedních hráèù z Mistrovství ÈR v ringu. Domácí hráèi mìli zastoupení ve vítìzném týmu smíšených trojic, kde zvítìzila trojice Hendrych, Podvolecký, Joštová. V kategorii smíšených
dvojic zvítìzili favorité Plch, Plchová (TJ Slovan Moravská
Tøebová) a v turnaji v kubb zvítìzili pøekvapivì Bis, Barboøík
(Klub SPV Pardubice). Volejbalové debly, které se nakonec
uskuteènily v Hynèicích p/S, mìly tentokrát opravdu rekreaèní
úroveò. Zúèastnila se øada deblových, ale i volejbalových zaèáteèníkù. V kategorii muù zvítìzila s pøevahou dvojice Juøíèek,
Mareš z Olomouce a v kategorii smíšených dvojic Novotný, Nováková z Hradce Králové.
Akce se konala také za podpory Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice a zdravotní pojišovny OZP, poboèky Olomouc.

Soutì o ákovský florbalový „TOP TÝM 2010“
Sportovní klub Hanušovice zastøešoval II. roèník dlouhodobé
soutìe ákù ve florbalu. Tato soutì probíhala celé druhé
pololetí a byla pøístupná ákùm 3.-8. tøíd ZŠ. V pøedem
vyhlášených termínech byli všichni pøíchozí rozlosováni do
drustev, která se spolu utkala v miniturnajích. Pokadé bylo
tedy sloení drustev jiné. Hráèi získávali body dle umístìní
v tìchto miniturnajích. Souètem všech bodù bylo stanoveno
celkové poøadí a také „TOP TÝM 2010“, který v tomto roce

Z èinnosti SPV Hanušováèku
Z akce ákù na Vltavì

tvoøí hráèi:
Tomáš
Brázda, Filip
Schwarzer,
Luboš Jelínek,
Antonio
Cakirpaloglu a
Lukáš Hýbl
(viz. foto,
bez Luboše
Jelínka).

Èinnost SK Hanušovice je v roce 2010 realizována také za
podpory Olomouckého kraje.

Turnaj ve speedmintonu
O letních prázdnin se za poøadatelství SPV Hanušováèku konalo
v Hanušovicích ji podruhé klání muù a en ve speedmintonu. Tato
pálkovací, raketová hra mìla svoji premiéru v Hanušovicích v rámci
oslav 10. výroèí Hanušováèku pøed dvìma roky. V loòském roce se
uskuteènil také první turnaj. Od této doby vznikl speedmintonový
svaz a v Pardubicích také první speedmintonový klub v ÈR (mìl zastoupení na turnaji), Hanušováèku se podaøilo zajistit materiál k provozování této hry a hra u je té náplní hodin sportovního krouku
actva.
Turnaj se odehrál na dvou høištích v tìlocviènì ZŠ Hanušovice.
Bylo odehráno celkem 48 setù ve 24 utkáních. Své zastoupení mìly
kluby z krajù Olomouckého, Pardubického a Moravskoslezského.
Vítìzství v kategorii muù a bronz v kategorii en získali domácí zástupci Pavel Podvolecký a Vìra Králová. První speedmintonový
klub v ÈR si do Pardubic odvezl vítìzství v kategorii en a 6. místo
v kategorii muù.
Výsledky speedminton eny:
1. Jana Scholzová (SK Seedminton Pardubice)
2. Eva Plchová (TJ Slovan Moravská Tøebová)
3. Vìra Králová (SPV Hanušováèek)
Výsledky speedminton mui:
1. Pavel Podvolecký (SPV Hanušováèek)
2. Ladislav Hrazdil (Opava)
3. Jaroslav Plch (TJ Slovan Moravská Tøebová)
Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2010 realizována
také za podpory
Olomouckého kraje.
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SK Hanušovice a SPV Hanušováèek zvou opìt do tìlocvièny
Pondìlí
Úterý
Støeda

Ètvrtek
Pátek

16.00 – 18.00
19.00 – 20.30
18.30 – 20.00
16.00 – 17.00
20.00 – 21.00
16.30 – 18.00
17.00 – 18.30
20.00 – 21.30

tenis
volejbal eny
halová kopaná muù
+ nepravidelnì i v jiných dnech sportovní krouek
pro áky 5. a 8. tøíd ZŠ
aerobik en
florbal áci a ákynì 2.-9. tøíd ZŠ
volejbal eny a dorost
florbal mui, dorost a áci 9. tøíd

Speedminton, badminton a ringo bez omezení vìku, brannball actvo a brannball dorost – bude upøesnìno, prozatím bude probíhat na høišti ZŠ Hanušovice èi na kolonce.
Informace a pøihlášky u vedoucích jednotlivých hodin nebo na tel. 732 264 952,
nebo na emailech hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz.
O pøípadných zmìnách budete informováni na vývìsce u pošty, na vchodu do TV a v øíjnovém èísle Hanušovických novin.

Holba Šerák je nejlepším nápojem na Olomoucku
Patøí mu ocenìní Regionální potravina.
Tradièní èeské pivo Holba Šerák se stalo Regionální potravinou, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemìdìlství ÈR a potravináøská
komora ÈR ve spolupráci s Agrární komorou Olomouckého kraje. 11 potravináøských odborníkù hodnotilo celkem 63 výrobkù
v 5 kategoriích. Holba Šerák zvítìzila v kategorii alkoholických a nealkoholických nápojù s výjimkou vína a získala právo vyuívat
oznaèení Regionální potravina na výrobku po dobu 4 let.
„ Je to jedna z dalších moností odlišit se a urèitì ji vyuijeme. Trh je zaplaven velkým mnostvím rùzných potravin, mnohdy nízké kvality a neurèitého pùvodu. V hanušovickém pivovaru se vyrábí pivo u 136 let podle tradièních receptur a po celou tuto dobu
garantujeme konzumentovi prvotøídní kvalitu spojenou s jedineènou chutí. Oznaèení výrobku logem Regionální potravina pomùe
spotøebiteli v jeho orientaci pøi nákupu,“ vyjadøuje Vladimír Zíka, výkonný øeditel pivovaru Holba.
Projekt Regionální potravina má podpoøit a propagovat kvalitní potraviny vyrábìné na území regionu. Malým a støedním výrobcùm pomáhá zvyšovat vlastní presti a souèasnì podporuje vazbu místních lidí na domácí produkty, jejich úspìch není dílem
masivní reklamy, ale pøedevším vysoké kvality a dobré chuti. V prostøedí silné konkurence nadnárodních znaèek souèasnì pøispívá
k udrení pestrosti nabídky na trhu, a tím i spokojenosti spotøebitele.
Dalším dùvodem pro preferenci regionálních potravin je významný fakt, e tyto potraviny jsou díky krátkým distribuèním
cestám mnohem èerstvìjší ne potraviny, které k nám putují z velké dálky. Regionální potraviny mívají proto zpravidla lepší chu
i cennìjší nutrièní vlastnosti. Neménì dùleitá je skuteènost, e èím blíe jsou potraviny ke spotøebiteli, tím ménì je zatíeno ivotní
prostøedí pøi jejich dopravì.
K tomu se dále pøidává významný aspekt podpory zamìstnanosti v daném regionu, na kterém se podílí právì regionální výrobci.
Všechny uvedené dùvody dokládají dùleitost propagace regionálních potravin a naše zemì se tímto krokem pøipojuje k øadì vyspìlých státù, které podobné podpùrné programy úspìšnì vyuívají ji déle.
V 11 èlenné hodnotící komisi zasedli odborníci ze státní zemìdìlské a potravináøské inspekce, krajské veterinární správy, krajské
agentury pro zemìdìlství a venkov, Agrární komory Olomouckého kraje, Potravináøské komory ÈR, MZe ÈR a SZIF.

Pøehled kategorií a vítìzných produktù
Mléko a mléèné výrobky
Niva Extra,výrobce Mlékárna Otinoves, s. r. o., 798 61 Otinoves 201

Pekaøské a cukráøské výrobky
Svatební koláèky, výrobce Støední odborné uèilištì potravináøské Jeseník, U Jatek 8, Jeseník

Masné výrobky
Dubická tlaèenka speciál, výrobce Dubická zemìdìlská, a. s., 789 72 Dubicko

Alkoholické a nealkoholické nápoje s výjimkou vína
HOLBA Šerák, výrobce Pivovar HOLBA, a. s., Pivovarská 261, Hanušovice

Kategorie ostatní
LINIE vícevajeèné, výrobce Troubecká hospodáøská a. s., Roketská 786, 751 02 Troubky
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,

Váení inzerenti,
z dùvodu aktualizace inzerce v našich novinách prosíme, abyste potvrdili
pøípadné opakování Vašich ji uvedených inzerátù do 18. záøí 2010 na podatelnu MÚ nebo elektronicky na adrese noviny@hanusovice.info. Redakce

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

pøevánì bukových,
cena dle odbìru.
Telefon: 737 274 331.

Kadeønictví

Prodám DB 2+1 v Hanušovicích,

Pronajmu byt 2+1

&
modelá nehtù UV gely
Martina Motlíèková

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

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

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.

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

Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252

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 ke koupi chalupu nebo rodinný domek se zahradou,
na pìkném místì v okolí Hanušovic. Tel: 777 114 004
Mladá rodina shání rodinný domek se zahradou, nejlépe do
2 mil. Hanušovice a okolí. Tel: 602 308 774

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

podatelna@mu-hanusovice.cz

Pronájem bytu
Byt 3+1 v Hanušovicích
Ulice: Na Holbì
Více informací
na telefonu: 608 968 859
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi,
klub Dìti slunce Hanušovice
zve èleny na první schùzku v záøí

Váení jubilanté,
omlouváme se za nesprávné uvedení jubileí na Hanušovických novinách v mìsících èervenci a srpnu,
která byla omylem uveøejnìna s mìsíèním pøedstihem. Od øíjnového vydání bude rubrika pokraèovat
obvyklým zpùsobem.

Kdy: v sobotu 11. 9. 2010 v 10.00 hod.
Sraz: u klubovny (ulice Dukelská u è. 112) v Hanušovicích
S sebou: pláštìnku, psací potøeby, prùkaz zdravotní pojišovny, svaèinu
(jídlo + pití), dobrou náladu.
Závìr: ve 12.00 hod.
Pozvánka pro rodièe: v 15.00 hod. (dùleité info asi na 2,5 hod.)
Na vaši úèast se tìší vedoucí M. Pecho

Redakce

Holba zve na
tradièní pivovarskou slavnost
Pøijede i Olympic
Letos jsou tradièní pivovarské Holba slavnosti ve znamení
zábavy ze všech sil. U v pátek 3. záøí se otevøou brány
pivovaru pro veøejnost a oslavy ryzího piva z hor potrvají a do
sobotní pùlnoci. Hlavním tahákem je letos Olympic se svým
frontmanem Petrem Jandou, ale na své si pøijdou nejen rockeøi.
Celkem vystoupí desítka kapel rùzných ánrù, od popu a po
dechovku.
Kdo navštíví pivovar u v pátek, mùe se podívat do
pivovarských provozù a za doprovodu zkušených odborníkù
poznat výrobu ryzího piva z hor. Exkurze budou probíhat od tøí
hodin odpoledne a do veèera a bìhem této doby se na nádvoøí
pivovaru vystøídají oblíbené kapely jako Kamelot, Bladex,
Medvìd 009 nebo Second–Hand HusBand.
„Zájem o slavnosti kadoroènì roste. Letos poèítáme
s návštìvou a 9 tisíc lidí, kterým chceme ukázat, jak se vaøí
tradièní èeské pivo, a samozøejmì nabídnout dobrou zábavu.
V tìchto dnech u probíhají pøípravy areálu, které vyvrcholí
tìsnì pøed akcí,“ komentuje výkonný øeditel pivovaru Vladimír
Zíka. Holba slavnosti patøí k nejvýznamnìjší spoleèenským
akcím v regionu a dùleitý je i jejich charitativní pøínos. Èást
výtìku ze vstupného jde toti na regionální charitu, a tak je tato
akce typickým pøíkladem toho, jak lze zábavu vhodnì spojit
s dobroèinností.
V sobotu slavnosti zahájí oblíbený baviè a moderátor Josef
Alois Náhlovský slavnostním køtem knihy o Hanušovicích,
která bude na slavnostech dokonce v prodeji. Holbou Šerák ji
pokøtí vydavatel spolu s hanušovickým rodákem Václavem
Joklem, sbìratelem zajímavých fotografií z Hanušovicka,
které kniha obsahuje. Celá slavnost probìhne ve znamení

Nabízím
vedení daòové evidence,
mzdové evidence,
úèetnictví, evidence DPH a
zpracování výkazù vèetnì
pøehledù a daòového
pøiznání.
V pøípadì zájmu mne
kontaktujte
na tel. 777 693 345.

Ing. Jana Marešová
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dobrého piva, hudby, tance a zajímavých vystoupení. Na
skvìlou podívanou se mohou tìšit napøíklad pøíznivci
spoleèenských tancù. Jedineènou show na slavnostech
pøedvedou nejlepší taneèníci v republice a evropští medailisti
z Taneèního klubu Jarky Calábkové v Ostravì.
Holba poteèe ze 40 výèepních zaøízení a nebudou chybìt ani
Zubr a Litovel. Obèerstvení zajistí nìkolik desítek stánkù s
grilovanými specialitami, tradièním gulášem a bohatým
obèerstvením.
Pivovarníci ji stoèili 10 sudù svìtlého Šeráku Speciál o
symbolické stupòovitosti 13,51. Jde o pivo s vyšším podílem
alkoholu, charakteristické svými chuovými vlastnostmi,
speciálnì vyrobené pro tuto pøíleitost. A na co ještì se mohou
návštìvníci tìšit? Sobotní odpoledne plné zábavy vyvrcholí
vystoupením skupiny Olympic a ohòostrojem.
Po skonèení akce bude zajištìna vlaková doprava ve
smìrech Šumperk a Jeseník.
Vstupenky na pivovarské slavnosti je moné zakoupit za
zvýhodnìné ceny od 18. srpna ve vzorkové prodejnì pivovaru
H o l b a v H a n u š o v i c í c h , v i n f o r ma è n í c h c e n t r e c h
v Hanušovicích, Šumperku, Králíkách a Zábøehu nebo pøímo
na akci.
Jednodenní vstupenka na pátek - 50 Kè.
Jednodenní vstupenka na sobotu 90 Kè v pøedprodeji nebo
100 Kè na akci
Dvoudenní vstupenka 120 Kè v pøedprodeji nebo 130 Kè na
akci.
-hm

Podìkování
za sbírku šatstva pro potøebné.
Nasbíralo se cca 100 krabic a 60 pytlù obleèení.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Prodám
dveøe vchodové plastové, vè. zámkù a kování, bílé a hnìdé, p. c. 15.000 Kè/ks nyní
7.800 Kè/ks. Dále plastová okna a zahradní bránu a branku vè. sloupkù a pletiva.
Vše nové z neuskuteènìné stavby. Levnì. Pøivezu zdarma. Tel: 777 106 709

Prodám
starý šicí stroj zn. LADA, r. v. kolem
1950. Ponorný, horní deska èásteènì
poškozena. Za Vaši cenu a odvoz.
V pøípadì zájmu pomohu rozloit a
v Hanušovicích a nejbliším okolí i
sloit.
Volejte nebo posílejte SMS
737178513 nebo
e-mail:j.bernardy@seznam.cz.

www.hanusovice.info

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
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme do Nìmecka a projdeme se historii mostu
u Remagenu, pravdìpodobnì nejdùleitìjšího mostu II. svìtové
války.
Most pøes øeku Rýn navrhl architekt Karl Wiener a v letech
1916-1918 ho postavila firma Grün a Bilfinger z Mannheimu. Byl
postaven z èistì vojenských dùvodù, jako by jeho stavitelé pøedpokládali, jakou dùleitou roli v blízké historii sehraje. Jednalo se
o 325 metrù dlouhý ocelový most o tøech polích s typickými dvojicemi „hradních mostních vìí se støílnami“. Nejvìtší výšku v oblouku mìl 30 metrù a váil 4 642 tun. Na pravé bøehu na nìj
navazoval 383 m dlouhý (dnes zazdìný) tunel skalním masivem
Erpeler Ley. Dolní mostovka vedle vozovky nesla i koleje pro
eleznièní dopravu. Ve své dobì se stal perlou mezi mosty a architekt byl za své dílo ocenìn tehdejší evropskou asociací architektù. Oficiální køest mostu, jen byl pojmenován po nìmeckém
vojevùdci Ludendorffovi, provedl poslední nìmecký císaø Vilém
II. dne 1. kvìtna 1918.
Jeho nejdùleitìjší dny pøišly koncem války, v bøeznu 1945.
V té dobì zùstal posledním neznièeným mostem pøes Rýn. Dne
7. bøezna po nìm pøešly první americké jednotky. Most i pøes urputnou nìmeckou obranu, vèetnì pokusù o vyhození do vzdu-

TOULKY PO OKOLÍ
Snad poprvé se v našem seriálu zmíníme o armádì. Povíme si
o tom, jak skonèili poslední vojáci ze šumperské posádky.
Šumperk byl ji za dob Rakouska-Uherska posádkovým
mìstem. Z jeho kasáren odcházeli vojáci 93. pìšího a 13. zemìbraneckého pluku do první svìtové války. Po jejím skonèení
sídlil v Šumperku èeskoslovenský 13. pìší pluk. V prvních letech po druhé svìtové válce se ve zdejších kasárnách vystøídalo
nìkolik vojenských útvarù. Poèátkem 60. let zde vznikl 60. tankový pluk, který byl vyzbrojen tanky T-54. Neodmyslitelnou
souèástí šumperské posádky byl i fotbalový oddíl Dukly Šumperk.
Vše se rázem zmìnilo v noci z 20. na 21. srpna 1968. Tehdy
vojáci tankového praporu plk. Evena Toufara nakládali na vlakovém nádraí bojovou techniku a chystali se na ostré støelby do
výcvikového prostoru Libavá. Nedlouho nato zaèala invaze
vojsk Varšavské smlouvy do ÈSSR. Rozkazem ministra národní obrany byl pøevoz zastaven a vojáci i s technikou dostali rozkaz neopouštìt kasárna.V prùbìhu záøí 1968 docházelo
k pøedbìným jednáním mezi velením naší armády a velením
okupaèních vojsk, co bude s vojáky v Šumperku a s jejich technikou. 25. záøí bylo rozhodnuto, e celá šumperská posádka
bude pøemístìna do kasáren v Kemaroku. Ihned po oznámení
poádaly manelky vojákù z povolání o setkání s velením armády. Tam jim slíbili, e útvar bude na Slovensku pouze do jara, a
pak e se vrátí zpìt do Šumperka. To však samozøejmì nebyla

chu a leteckých náletù, pøispìl k rychlému pøesunu spojeneckých
tankových svazù na východní bøeh a dál do nitra Nìmecka. 17.
bøezna, tedy po 11 dnech tvrdých bojù a hromadného pøesunu
spojencù, byl ji most tak vánì poškozen, e se zøítil do øeky a
pohøbil s sebou i 28 amerických vojákù. Americký velitel generál
Eisenhower po válce ve svých pamìtech prohlásil, e most by
mìl být vyváen zlatem, nebo zkrátil válku o nìkolik týdnù a zachránil ivoty desetitisícùm vojákù.
Na památku hrdinù, kteøí zde poloili své ivoty, byl na levém
pøedmostí postaven v roce 1987 Památník míru. Vévodí mu torzo pùvodních mohutných mostních vìí a rozbité klenby mostu.
V muzeu jsou pak uloeny dokumenty o stavbì mostu, dobové
fotografie a jsou zde promítány i historické filmy z doby, kdy se
most pyšnì vypínal nad øekou Rýn. Nejvíce písemných dokumentù a fotografií je samozøejmì z bøezna 1945. V tomto mìsíci
se zde kadoroènì poøádají i vzpomínkové akce za úèasti veteránù, pøímých úèastníkù bojù o most. Nechybí zde ani rozsáhlý
høbitov, kde má svùj pomníèek kadý z padlých vojákù.
V roce 1968 natoèil americký reisér John Guillermin film s výstiným názvem Most u Remagenu. Málokdo z nás, kteøí jsme
tento dramatický film vidìli, však ví, e exteriéry se natáèely
v tehdejším Èeskoslovensku, pøevánì v Davli a Mostu.
-hp

pravda. Reakce manelek byla bouølivá a pro generály nepøíjemná. eny se dokonce rozhodly poslat delegaci k ministrovi
národní obrany a ádaly zrušení rozkazu o pøemístìní. Nic jim to
nebylo platné. V rodinách vojákù tak zùstalo v Šumperku pøes
200 dìtí, otcové k nim pøijídìli na víkend po dvou a tøech
týdnech.
O tøi dny pozdìji byl vydán rozkaz ministra obrany o pøesunu
vojsk a o dva dny pozdìji ji zaèalo samotné pøemísování pluku. V prùbìhu nìkolika dní tak z kasáren vyjelo asi 150 nákladních aut plnì naloených materiálem a municí, po eleznici bylo
vypraveno 10 transportù s vojenskou technikou. Poslední denní
rozkaz vydaný v Šumperku také obsahoval jména obèanských
pracovníkù, kteøí v posádce ukonèili pracovní pomìr.
9. øíjen 1968 se tak zapsal do dìjin Šumperka jako poslední
den z historie èeskoslovenské posádky ve mìstì. Je ironií osudu,
e témìø na den, 8. øíjna 1938 odcházeli pøed tøiceti lety ze Šumperka poslední èeskoslovenští vojáci a ve stejný den obsadili kasárna jednotky wehrmachtu.
Na závìr ještì uvedu zajímavá, tehdy velmi tajná èísla. Do
konce roku 1968 bylo v Èeskoslovenské republice vyklizeno
32 posádek naší armády, pøemístìno bylo 29 tisíc vojákù (z nich
asi 5 000 vojákù z povolání), 1 200 tankù, 700 transportérù,
1 100 dìl a další techniky s nìkolika desítkami tisíc tun munice.
Výdaje ze státního rozpoètu na pøesuny byly odhadovány na pùl
a miliardu korun. Je nutné dodat, e vìtšina vojska šla do stísnìných a mnohdy nevyhovujících podmínek.
-hpm

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

moderní sportovní karate
Cvièení bude probíhat od 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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