HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2009

èíslo 10

roèník 15

cena 2 Kè

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

Holba Šerák získala bronzovou medaili
na atecké Doèesné
Holbu Šerák ohodnotili pivní znalci jako tøetí nejlepší pivo v republice. Stalo se tak
v degustaèní soutìi, která se tradiènì koná v rámci Doèesné v atci, kde Holba získala
bronzovou medaili v silné konkurenci svìtlých jedenáctek. U Šeráku odborní degustátoøi vysoce hodnotili nejen jeho vyváenou, plnou chu a chmelové aroma, ale také lahodnou hoøkost i celkový dojem po napití.
Ocenìná Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru a její roèní produkce kadoroènì
pøesahuje 200 tisíc hl. Ji 135 let ji pivovar vyrábí klasickým zpùsobem a právì díky
tradièním výrobním postupùm získává Šerák svoje výjimeèné chuové vlastnosti i vysokou pitelnost, která je pro tradièní èeská piva typická.
Tradièní Doèesné, která se koná pøi pøíleitosti ukonèení skliznì chmele a jejím odborným garantem je Chmelaøský institut, se kadoroènì zúèastní pivovary z celé republiky. Letos mezi sebou soutìilo na 150 vzorkù rùzných piv, vaøených pøevánì
ze ateckého chmele. atecký poloraný èerveòák stál pøi zrodu tradice èeského piva a
pro své typické vlastnosti je a dosud mìøítkem kvality pìnivého moku.
Degustátoøi hodnotí anonymní vzorky prostøednictvím degustaèních lístkù, kam
uvádìjí jejich poøadí. Nejlépe hodnocené vzorky postupují do finále, které urèí jejich
výsledné poøadí. Hodnocení vzorkù probíhá ve dvou kolech, co zaruèuje vysokou objektivitu výsledkù.
-hm

Váení rodièe, milí áci,
i v letošním školním roce 2009/2010
vyhlašujeme soutì o ceny ve sbìru
papíru a novì ve sbìru jogurtových víèek
(pouze AL – hliníkových). Sbìr bude
probíhat nyní na podzim a na jaøe. Soutì
je urèena pro tøídy i jednotlivce, vyhodnocení probìhne na konci školního roku.
Sbìr papíru se uskuteèní 4. 11. 2009
od 8.00 do16.00 hod. u vchodu do tìlocvièny.
Sbìr víèek od jogurtù (budou se sbírat
jen øádnì oèištìná, umytá) - tato víèka je
vhodné odevzdávat v prùhledném sáèku
nebo pytli; sbìr probìhne 7. 1. 2010 od
12.00 do 16.00 hod. ve vchodu do tìlocvièny.
Za ZŠ a MŠ Hanušovice,
František Felner

Místní produkty Horního Pomoraví oslovily Jihoèechy
Výrobky a turistické atraktivity regionu nabídla MAS
Horní Pomoraví na 36. roèníku národní výstavy Zemì
ivitelka 2009 v Èeských Budìjovicích na sklonku prázdnin.
Výstava probíhala od 27. srpna do 1. záøí a venkovské
regiony se prezentovaly v „pavilonu venkova“, který obsadilo témìø padesát místních akèních skupin z celé ÈR
pod garancí ministerstva zemìdìlství.
Pavilon slavnostnì otevøel prezident Václav Klaus spolu s ministrem zemìdìlství Jakubem Šebestou a v prùbìhu
následujících dnù jej navštívili další významní hosté, mezi
nimi nechybìl premiér Jan Fischer, ministr pro místní
rozvoj Rostislav Vondruška a zástupci Spolku pro obnovu
venkova ÈR, Agrární komory a Celostátní sítì pro venkov.
(pokraèování na 2. stranì)

WWW.sedesatka.cz - nový internetový prostor pro èeské seniory
V srpnu tohoto roku byl uveden do provozu nový web pro èeské seniory - www.sedesatka.cz. Byl zøízen
obèanským sdruením Centred Pardubice a projekt je unikátní zejména tím, e zveøejòuje pøíspìvky jak na
celostátní úrovni, tak na úrovni regionální.
Navštivte www.sedesatka.cz, a uvidíte, e se Vám tam bude líbit - šedesát procent stálých návštìvníkù prý
pøestane pravidelnì pouívat televizi!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
71. jednání – 10. 8. 2009
- na základì rozhodnutí komise schválila jako dodavatele
stavby „Rekonstrukce objektu – zvýšení kapacity MŠ Hanušovice“ spoleènost STAVREL, v. o. s. Hanušovice
- rozhodla uzavøít smlouvy k zajištìní všech èinností spojených se zajištìním dotace z fondù P pro akci „Energetické
úspory budovy MŠ Hanušovice se spoleènosti s r.o. Tizzi,
Kromìøí
- schválila podmínky výbìrového øízení na dodavatele pro
poøízení upgrade-verze Czech PoINT v rámci projektu eGovernmentu v obcích
- vzala na vìdomí pozvání starostky mìsta Králíky k úèasti
na akci Cihelna 2009
- projednala ádost o stanovisko k pøevodu pozemku st. p.
pè. 112 v kú. Hanušovice
- na základì ádosti schválila rada mìsta vyuití parkovištì
za Mìstským úøadem Hanušovice pro soutì RALLY POHODA
- projednala ádost paní Vilmy Kubalíkové
- vzala na vìdomí informaci o Povodòovém kontu vyhlášeném Olomouckým krajem
- vzala na vìdomí informaci o zajištìní náhradního provozu MŠ Hanušovice

72. jednání – 24. srpna 2009
- schválila termín zahájení rekonstrukce MŠ
- schválila dodatek è. 5 ke smlouvì o dílo na rekonstrukci
Kaple v Hynèicích nad Moravou s tím, e termín dokonèení
byl vzhledem k finanèní krizi posunut na neurèito
- projednala ádost o udìlení výjimky z prodeje bytové jednotky è. 186/2, ul. Praská
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 870/3
v kú. Hanušovice
- projednala ádost o schválení provozu toèené zmrzliny a
ledových tøíští
- schválila finanèní pøíspìvek na podporu financování
„Pøedávání Jánského plaket dárcùm“
- nevyslovila námitky ohlednì uzavøení partnerství
M–Parku a kina Mír Hanušovice
- vzala na vìdomí podìkování mìsta Vidnava za povodòový pøíspìvek poskytnutý mìstem Hanušovice
- projednala ádost o vykácení stromù – ádost obèanù
èp. 480, s tím, e uloila oddìlení P, aby provìøilo stav pøedmìtných stromù, a v pøípadì, e nebudou shledány nebezpeènými, RM nesouhlasí s jejich kácením
- vzala na vìdomí informaci øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
Ing. Felnera o zajištìní náhradního provozu MŠ v dobì rekonstrukce

Místní produkty Horního Pomoraví
oslovily Jihoèechy
(pokraèování z 1. strany)
Mas Horní Pomoraví spojila svou prezentaci s pøedstavením
místních výrobkù a výrobcù – na výstavì se prezentovali Pivovar HOLBA Hanušovice, PRO-BIO, obchodní spol. s r. o. Staré
Mìsto, Pekaøství Leština, s. r. o. a novì také firma KOSTKA –
kolobka, s. r. o., která svými kolobìkami okouzlila návštìvníky
výstavy všech vìkových kategorií. Všem partnerùm, kteøí se na
akci podíleli, dìkujeme.
-ab

Povodnì 2009 - veøejná sbírka Olomouckého kraje

V èervnu tohto roku postihly nìkteré obce na Hranicku a Jesenicku bleskové záplavy, které napáchaly škody na
majetku v øádech stamilionù korun. Pøes pomoc státu i Olomouckého kraje budou zapotøebí další finanèní prostøedky na obnovu infrastruktury postiených obcí.
Olomoucký kraj v této souvislosti vyhlásil veøejnou sbírku Povodnì 2009. Sbírka bude probíhat do konce listopadu tohoto roku. Rada Olomouckého kraje ve spolupráci se starosty garantuje, e peníze budou spravedlivì rozdìleny mezi všech 29 obcí, které velká voda zasáhla.
Podrobnìjší informace najdete na: www.kr-olomoucky.cz/povodne2009.

Èíslo úètu: 24100217/0100
Potvrzení o poskytnutí finanèních prostøedkù pro daòový odpoèet obdríte poštou na základì ádosti zaslané
na e-mail: sbirka@kr-olomoucky.cz.
-mìú
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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Slavnostní zahájení nového školního roku 2009/2010
V letošním roce jsme se ocitli ve vodní øíši, kde vládne vodní královna Alexandra Recová, která nás celým programem provázela.
Pøedstavila nám starého hastrmana Františka Felnera ml., který prvòáèkùm èetl dopis, pro potìšení pøidal pár vtipù. Mladý vodník
Kryštof Kadlec, pasoval prvòáèky na vodníky a vodnice tøíd 1. Aa 1. B. Vodní víly ze 4. B – Dagmar Tihlaøíková, Pavlína Jelínková,
Monika Mièundová, Aneta Mrázková, Klára Nohelová, Lucie Kotrašová, Nella Lasnovská a Boena Muszyòská tancovaly vodní
tance. Uvítání prvòáèkù se zúèastnili také pan starosta Petr Malcharczik, zástupce Policie ÈR a hosté z øad hanušovických
podnikatelù.
Dìkujeme za zvoneèky p.Látalové, p. uè. Vondruškové, za hudební doprovod p. uè. Suchánkové, panu øediteli Felnerovi za aparaturu a pomoc, za program p. uè. Pitákové a pomoc p. uè. Demelové.
-jp

• besedy na základních školách s profesním odborníkem
• webový portál zamìøený na propagaci øemesel
• ukázkové dny, kde bude formou her a soutìí ákùm pøed-

Aktivní motivace ákù základních
škol = jistota pro budoucnost
øemesel CZ.1.07/1.1.04/01.0194

stavena firma a obor

,,Co chceš, mùeš." Tomáš Baa
Naše škola se zapojila do projektu globálního grantu: „Zvyšování kvality ve vzdìlávání v Olomouckém kraji“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpoètem Èeské republiky. Na projektu spolupracuje Asistenèní centrum, a.s., Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky,
Asociace energetického a elektronického vzdìlávání ,,AEV“ a
Krajský úøad Olomouckého kraje.

Cíle projektu:
• aktivní motivace ákù základních škol vedoucí ke zvýšení
zájmu o technické a øemeslné obory
• navrácení ztracené prestie øemeslu
• zmírnìní pøedsudkù o øemeslech jako o práci špinavých
rukou a podøadném zamìstnání
• vhodné pøedstavení vybraných oborù a jednotlivých profesí øemeslného a technického typu
• vytvoøení jednotných metodických podkladù a materiálù,
postupù, výukových modulù a propagaèních nástrojù pro
vzdìlávání, prezentaci a pøiblíení øemeslných a technických oborù ákùm základních škol
• posílení výuky praktických dovedností na základních školách
• øešení potøeb firem s rùzným zamìøením pro získávání
kvalitních zamìstnancù
• øešení nedostatku technických a øemeslných pracovníkù
• zlepšení spolupráce a nastavení aktivní komunikace zástupcù vzdìlávacího a firemního sektoru
• exkurze do firem pro áky
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Pro áky je v projektu pøipravováno:
materiály, CD, DVD, letáky, metodiky, setkávání
exkurze do firem, interaktivní pøenos informací do výuky
katalog øemesel
webový portál - www.otevrisedovednostem.cz

•
•
•
•

Zmìòme pohled na øemeslo!
• autoøi projektu pracují s áky, výchovnými poradci, rodièi
a uèiteli
• kladou dùraz na propagaci øemesel, která se potýkají
zvláštì s nedostatkem pracovních sil
• áci i jejich rodièe získají informace, zda po studiu zvoleného øemesla budou mít jistotu uplatnìní na trhu práce
• firmy aktivnì zdùrazní potøeby trhu
• áci pochopí, e v øemeslu je tvoøivá BUDOUCNOST
-vz

Autoškola Novotný Pøemysl
Oznamuje všem zájemcùm o øidièské oprávnìní skupiny A, B, C, D, E a T, e zahájení kurzu
je kadou støedu v 16.00 hod. v bývalé mateøské
školce v areálu bývalého Nobleslenu v Hanušovicích.
Výcvik pro skupinu B se provádí na vozidlech
Renault Thalia a Škoda Fabia.
Monost úhrady i na splátky.
Dále zajišujeme i školení na profesní prùkazy øidièù z povolání a øidièù “referentù”.
Telefon: 733 772 083

www.hanusovice.info
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Pøehlídka hudebnì pohybových forem
Dne 25. 6. 2009 obèanské sdruení SPV Hanušováèek za podpory Olomouckého kraje uspoøádalo regionální pøehlídku hudebnì
pohybových forem. Pøehlídka byla otevøena všem zájmovým obèanským sdruením, základním i mateøským školám i neorganizovaným jednotlivcùm, bez stanovení kategorií èi dalších omezení a konala se v rámci projektu rozvoje hudebnì pohybových forem
v našem mìstì. K vidìní byli nejen jednotlivci, ale i kolektivy. Nácvik všech skladeb nebyl jistì jednoduchou a krátkodobou
záleitostí. Na kadé skladbì se odrazilo nadšení a smysl pro hudbu a rytmus. Této akce se zúèastnily taneènice nejen z Hanušovic,
ale také z Hrabenova a Nového Malína. Jejich vystoupení bylo jistì inspirující jak pro všechny soutìící, tak pro diváky, kteøí doplòovali celou atmosféru svým potleskem.
Nejvíce porotu i diváky zaujala skladba „domácích“ pøedškolních dìtí „Holky z naší školky“, skladba z Nového Malína „Moøské vlny“ a domácí actvo se skladbou „Rockandroll“.
Pavla Sedlaèíková

Tato akce se konala za podpory Olomouckého kraje.

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 – 17.30
17.30 – 19.00
17.00 – 18.30
20.00 – 21.30

tenis
volejbal eny
halová kopaná muù
+ nepravidelnì i v jiných dnech sportovní krouek
pro áky 4. a 7. tøíd ZŠ
aerobik en
florbal áci a ákynì 4.-9. tøíd ZŠ
badminton, stolní tenis a další síové
a netradièní hry pro všechny bez rozdílu vìku a pohlaví
volejbal eny a dorost
florbal mui, dorost a áci 9. tøíd

Informace a pøihlášky u vedoucích jednotlivých hodin nebo na tel. 732 264 952,
mailech hanusovacek@seznam.cz nebo skhanusovice@seznam.cz.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2009

www.hanusovice.info

4

135. narozeniny pivovaru Holba pøišlo oslavit 8500 lidí
Pivovarské slavnosti zaèaly u v pátek 4. záøí a trvaly celou sobotu a do pùlnoci, kdy je ukonèil koncert skupiny No Name a
slavnostní ohòostroj. Hlavní sobotní program zahájil prùvod královské druiny nádvoøím pivovaru se symbolikou udìlení váreèného práva a naraením prvního sudu se slavnostním Šerákem Speciálem 13,51°. A veselí mohlo zaèít. Letošní
slavnosti pøipomnìly nejen historii pivovaru, ale i vše,
co souvisí s tradici hanušovického piva a jeho výroby.
Na 135 let pivovaru se pøipíjelo po celé dva dny témìø
40 tisíci pùllitry plnými zlatého moku. Nejvíce se vypilo Šeráku, který naplnil 10 200 pùllitrù, a celkem pak
14 430 litrù pøedevším Holby, ale také Zubra a Litovle.
Pivovarská slavnost je typickým pøíkladem, jak lze zábavu vhodnì spojit s dobroèinností. Èást výtìku ze
vstupného toti pivovar vìnuje na rekonstrukci mateøské
školy v Hanušovicích.
-hm

Dívka Holby Šerák
získala titul Miss
sympatie zlatého moku
Osmnáctiletá pùvabná èernovláska
Monika Kobzová z Písaøova u Šumperka zvítìzila v internetovém hlasování a
podle hlasujících je nejkrásnìjší dívkou
v soutìi Miss zlatého moku. Monika
v soutìi reprezentovala pivo Šerák z pivovaru Holba v Hanušovicích. Celkem
získala 14 628 hlasù a díky tomu jí patøí
titul Miss sympatie Deníku.
Vítìzkou celé soutìe a Miss zlatého
moku pro rok 2009 se stala tøiadvacetiletá Petra Bubáková , která v soutìi zastupovala Pivovar Svijany. Titul první
vicemiss získala Tereza Kuèerová, tváø
piva Suchdolský Jeník a druhou vicemiss je Alice Rádrová, reprezentantka piva Bohemia Regent.
Úspìch Moniky Kobzové je o to vìtší, e se do soutìe zapojila jako náhradnice a
tedy poslední a nakonec pøedstihla pùvodní náskok konkurentek. Monika díky soutìi
poznala nejen, jak se pivo vyrábí, ale nauèila se ho také správnì degustovat, a tím rozlišit jeho chu i další vlastnosti. V rámci soutìe se v atci zúèastnila èesání chmele a èepovala Holbu Šerák návštìvníkùm Doèesné.
MISS zlatého moku 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. Do soutìe se pøihlásilo více ne dvì stì dvacet dívek, z nich poøadatelé vybrali deset finalistek.

ç
Ètenáøùm se líbila nejvíce
Monika Kobzová , která v soutìi
Miss zlatého moku reprezentovala
pivo Šerák z Pivovaru Holba
Hanušovice. Patøí ji titul Miss
sympatie Deníku.
ç

Zemìdìlská spoleènost
MARWIN, v. o. s. vyhlašuje
výbìrové øízení na pracovní
pozici zemìdìlský dìlník,
ošetøovatel zvíøat.
PODMÍNKA:
- dobrá fyzická kondice
- kladný vztah ke zvíøatùm
- spolehlivost
VÝHODA:
- bydlištì blízko pracovištì
- øidièský prùkaz skupiny T
- praxe vítána
Zájemci se mohlu hlásit v kanceláøi
zootechikù spoleènosti MARWIN, v. o.
s. v Hynèicích nad Moravou èp. 49, od
7.30 do 8.30 hodin v pondìlí a ve
støedu, do 30. 10. 2009.
Pro pøípadné dotazy nás kontaktujte
na tel.: 602 787 690, 724 612 533.

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
placená inzerce
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,

Hledám pronájem garáe v centru Hanušovic èi v jeho blízkosti na zimní období (prosinec–duben). Nabízím 300-400,- Kè za mìsíc! Dìkuji za nabídky.
Kontakt: 774 886 887

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

Prodám DB 2+1 Na Holbì, 2. patro,
nová okna, zateplení, výtah.
Cena 475 000 Kè.
Nabízím k týdennímu i delšímu pobytu
dva apartmány, tøí a ètyølùkový,
v rekreaèní oblasti Tøeboòsko. Kadý
apartmán má monost vlastního vaøení.
Kontaktní tel. 606 488 588 nebo
www.trebonskonakole.ic.cz.

SERVIS pro dùm-byt-zahradu
Postrádáte šikovné ruce
nebo nemáte èas?
Provádíme práce menšího rozsahu a
kutilského charakteru.
Kontaktujte nás na tel.: 725 686 751
nebo nonstop na
ms.kutil@seznam.cz.

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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Mladá rodina hledá byt v os. vl. o velikosti 3+1 na nìkteré z ulic v centru Hanušovic! Rekonstrukce bytu i domu vítána. Cena max. 650.000,- Kè. Jen solventní
jednání. Realitní kanceláø zásadnì nevolat!!!
Kontakty: 774 886 887 nebo 774 590 276

Holba Šerák novì také v oblíbeném
balení multipack
Pivovar Holba zaèal novì balit pivo do praktických a nyní také cenovì zvýhodnìných multipackù. V kartonovém obalu s 10 pùllitry je od záøí k dostání oblíbená
jedenáctka Holba Šerák.
Pivovar se tak snaí vyjít vstøíc pøíznivcùm znaèky a nabídnout jim pohodlný
a souèasnì zvýhodnìný nákup. Zavádìcí cena multipacku s Holbou Šerák je je
97,- Kè. „ Multipacky jsme dosud mìli pouze jako dárkové balení s Vánoèní Holbou Speciál. V obchodní síti budou tedy poprvé a do konce roku bychom chtìli prodat minimálnì 20 tisíc balení. Nyní navíc nabízíme multipack za zvýhodnìnou
cenu, take nákup se skuteènì vyplatí, “ vyjadøuje Zdenìk Mareš, obchodní øeditel
pivovaru Holba. Od nových obalù se oèekává nejen zvýšená spokojenost zákazníka, ale souèasnì nárùst odbytu lahvového piva Holba. Jde o praktické balení, které
umoòuje pohodlný a rychlý nákup vìtšího mnoství piva. Na rozdíl od klasické
pøepravky odpadá i zálohování. Jedenáctka
Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru s roèní produkcí více ne
200 tisíc hl a v degustaèních soutìích patøí
k nejlépe oceòovaným
pivùm v ÈR.
Vyrábí se klasickou
t e c h n o l o g i í tz n . z a
pouití tradièních postupù, které ovlivòují
c h a r a k t e r, c h u  o v é
vlastnosti i pitelnost
piva.
-hm

Obèanské sdruení sociálních a finanèních poraden ÈR, spolu
se Svazem dùchodcù ÈR informuje
Sociální a finanèní poradna OS SaFP ÈR rozšiøuje své sluby a informace o pomoc pøi
vyøizování ádostí na státní dotace „Zelená úsporám“ - zateplování domù, ekologického
topení a dalších ekologických zaøízení. Info na www.socfinporadnycr.cz
Kontaktní místa pro Olomoucký kraj:
Olomouc, Jungmannova 25; kontaktní osoba Jana Selucká, øeditelka,
tel. 518 321 861, mobil 739 113 115, email financniporadna.ol@seznam.cz
úøední den - úterý 9-14 hod., call centrum po-pá 9-14 hod.
Pøerov - mobil 739 113 115, Jeseník - mobil 739 883 480, Prostìjov - 739 113 115,
Lipník na Beèvou - 739 883 480, Šternberk - 732 939 629, Litovel - 724 734 716
Kdo mùe poradnu pøedevším vyuívat: dritelé prùkazu ZTP, ZTP/P, TP, senioøi,
sociálnì slabší rodiny, rodiny s dìtmi.
Klientùm SaF Poradny poskytujeme pomoc a informace o slevách: pohonné hmoty v síti
vybraných èerpacích stanic, sleva, pojištìní domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 %,
zákonné a havarijní pojištìní osobních automobilù, sleva 10-15 %, sluby vybraného
mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %, prevence pøed nebankovními úvìry,
pøedluení a exekucí, zajištìní financí na pohøebné - Program Pieta.
Nabízíme i nabídku pracovní pøíleitosti - spolupráce v poradnách OSS a FP ÈR.

podatelna@mu-hanusovice.cz

Neplate víc, ne je tøeba.
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Zpìtný odbìr baterií v Hanušovicích

POMÁHÁME LIDEM BYDLET

Po umístìní nádoby (tzv. E-Boxu) v budovì Mìstského úøadu pokraèuje Mìsto Hanušovice s umístìním
sbìrného boxu na baterie, který je v pøízemí budovy
MìÚ Hanušovice.
Vkládat je zde mono veškeré pøenosné baterie,
napø. knoflíkové, èlánky, baterie èi akumulátory, které
jsou hermeticky uzavøeny, mohou být ruènì pøenášeny a nejsou ani
prùmyslovou baterií èi
akumulátorem, ani automobilovou baterií nebo
akumulátorem.

VYBÍREJTE Z ŠIROKÉ NABÍDKY
NEMOVITOSTÍ Z CELÉ ÈR
Pomùeme i vám s prodejem vaší nemovitosti.
Zavolejte, a my vám poskytneme bezplatnou a nezávaznou konzultaci, nebo
navštivte naši poboèku v Šumperku, Gen. Svobody (naproti hlavní poštì).
HLEDÁME DALšÍ REALITNÍ MAKLÉØE A OBCHODNÍ PARTNERY.

ANNA VLACHOVÁ, realitní makléøka RK AVAREAL,
tel. 736 110 872, anna.vlachova@avareal.cz, www.avareal.cz

E-box lidem usnadní tøídìní
drobných elektrozaøízení
Mìsto Hanušovice se ve spolupráci se spoleèností
ASEKOL rozhodlo usnadnit obèanùm tøídìní
vyslouilých malých elektrozaøízení. Kadý obèan má
nyní monost zanést starý mobil, kalkulaèku, telefon,
drobné poèítaèové vybavení, discman nebo MP3
pøehrávaè (mimo akumulátory) na mìstský úøad a
zdarma se jej zbavit vyhozením do pøipravené nádoby,
tzv. E-boxu.
E-box je umístìn v pøízemí budovy Mìstského
úøadu na ulici Hlavní 92, Hanušovice. Kolektivní
systém ASEKOL následnì zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnìní tøídìní drobných
elektrozaøízení je také zvýšení mnoství sebraných
malých spotøebièù. Ty toti vìtšinou konèí
v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotøebiè
obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu
s bìným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skonèí na øízené skládce. Tak zcela
zbyteènì dochází k hromadìní odpadu, který by mohl
být znovu vyuit.
Naopak pokud je elektrozaøízení odevzdáno
k recyklaci, je
zajištìno, e drtivá
vìtšina vyslouilého
spotøebièe bude
opìtovnì vyuita. Šetøí
se tak pøírodní zdroje a
ivotní prostøedí.
Podrobnosti o tøídìní
elektroodpadu najdete
na
www.elektrosrot.cz.
-fa

Neseïte doma, bìte ven! A víte kam?
Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese najdete stovky cílù z
oblasti stravování, ubytování, zábavy a sportu. Èeká na vás také
pøehled známých i neznámých památek, technických zajímavostí a
nádherných míst v pøírodì. Na jediném místì: www.znatemapu.cz
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Jubilea

V mìsíci øíjnu 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Milada Nechvátalová, Marie
Smìšná, Zdenka Lackovièová, Vlasta Halfarová, Ludmila Sládková a Verona Gaborová; pánové Vojtìch
Heger, Milan Hošek, Antonín ídek,
Zdenìk Langer a Ivo Bartoš.
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

Vzpomínáme
Odešel,
ale zùstal v srdcích všech,
kteøí ho mìli rádi.
Dne 29. 10. 2009 vzpomeneme
páté smutné výroèí úmrtí manela,
tatínka, dìdeèka a pradìdeèka,
pana Antonína Rùièky.
S láskou vzpomínají manelka
Anna, synové a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Ten nezemøel,
kdo v srdcích našich ije...
Dne 2. záøí 2009 uplynulo ji 5 let
od chvíle, kdy nás navdy opustil
pan Ladislav Koela.
S láskou vzpomíná zarmoucená
rodina.
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Podìkování
Dìkujeme za uskuteènìný sbìr šatstva pro potøebné.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Kino Mír Hanušovice dìkuje sponzorùm:
Geist Pavel Jindøichov, Julius Kováè Hrabenov zpracování kamene, Krovstav,
s. r. o. Hanušovice, Kuttler Radomír Staré Mìsto pod Snìníkem, MARVIN, v. o. s.,
Hynèice nad Moravou, Oèní optika Rolinková Hanušovice, Pokrývaèství Novák
Hanušovice, Restaurace-penzion Formanka Hanušovice, Svobodová Alena Malá
Morava, Vobus Hanušovice, elezáøství Indra Oldøich Hanušovice za podporu
28. Dìtského filmového festivalu, který se uskuteènil ve dnech 24.-27. 8. 2009 s
návštìvností 467 divákù.
-jš

Dùm kultury dìkuje
panu Václavu Joklovi staršímu a panu Václavu Joklovi mladšímu za pøípravu
výstavy starých pohlednic Hanušovic, kterou shlédlo pøes 300 návštìvníkù. Ohlas na
výstavu byl velmi kladný, za všechny názory uvádíme jeden: „Dìkujeme autorovi
výstavy za to, e ji zrealizoval a my mìli monost podívat se na Hanušovice! Pøejeme
hodnì elánu do další práce a další sbìratelské úlovky.“
-jš

TOULKY PO OKOLÍ
Po delší dobì se podíváme do Velkých Losin a povíme si zajímavé vìci o stavbì
místní sýpky.
V roce 1716 se stal jediným majitelem velkolosinského panství Jan Ludvík ze erotína (1691-1761). V té dobì patøil mladý erotín k nejbohatším moravským aristokratùm, nebo mu ještì patøilo panství Bludov, Tøemešek Louèná, Kamenec, Prusy a
dokonce léno Valašské Meziøíèí. Brzy se projevil jako mimoøádnì schopný hospodáø a
ji bìhem pár úrodných let velmi zbohatl. Jednou z nejvìtších staveb, kterou nechal
postavit, byla sýpka ve Velkých Losinách. Zaèal o ní uvaovat v r. 1728, kdy navštívil
panství Falkenberk (v dnešním Polsku). Tam jeho švagr František zrovna dokonèil
stavbu velkolepé vrchnostenské sýpky.
Ihned naøídil svým úøedníkùm provést opisy plánù, výdajù a spotøeby materiálu na
stavbu od svého švagra a sám se pustil do zdokonalování plánù a hlavnì pøemýšlel jak
na stavbì ušetøit. Na základì tìchto rozpisù byly ji 10. prosince tého roku panským
úøadem schváleny plány stavby, proveden pøesný pøehled spotøeby materiálu a celkové náklady. Sýpka mìla mít rozmìry 54 x 21,5 metru, výšku 13,5 metru a plánovalo se,
e bude pouito 150 000 cihel, 1400 sáhù (2500 m3) stavebního kamene, 1700 mìøic
(asi 110 hl) vápna, 2400 fùr písku, 50 centýøù ( asi 3 tuny) elezných výrobkù, tj. høebíkù a skob, 1500 kusù velkých pálených dladic, 46000 kusù pálených tašek na støechu
a velké mnoství nejrùznìjšího stavebního døíví. Tøeba tesaøský mistr Hoger ze Šenova u Nového Jièína spoèítal, e bude jen na støechu potøebovat 194 trámù a 3000 latí.
Hned po novém roce zaèalo shromaïování materiálu. Vìtšinu cihel dodával losinský cihláø Michael Christ, který byl schopen dodat ze svých pìti pecí za rok 75 000 cihel. Pálené vápno dodával tentý podnikatel, a jen pro zajímavost, vápenec lámal
nedaleko Hynèic nad Moravou. Zahájena byla i tìba døeva na stavbu, a to v polesích
Losiny, Petrov a Rudoltice.
Kdy byla zahájena vlastní stavba, není z dokumentù zøejmé, ale terénní úpravy a kopání základù provádìli poddaní jistì ji v dubnu. Podle dochovaného dokumentu se
tìchto prací zúèastnili 21. 5. 1729 obyvatelé árové, Maršíkova a Potùèníku. Zednické práce zaèaly pøesnì 17. kvìtna (úterý) v deset hodin a pracovalo zde 6 zedníkù a 6
tovaryšù. Je zajímavé, e hlavní polír Franz Greitzer se zde objevil a 22. kvìtna. Jinak
evidence provedené práce a poètù pracovníkù byla velmi pøesná. Panský úøedník peèlivì zaznamenával hlavnì pøerušení práce deštìm nebo bouøkami. Podle tehdejších
zvyklostí trval pracovní den v létì a 16 hodin, jinak prakticky podle viditelnosti.
Podle záznamù se na stavbì nìkdy kolem 15. øíjna objevili tesaøi. A do 19. prosince,
kdy mistr tesaøský oznámil konec prací, jich tu pracovalo dvacet ètyøi. V zimì byly
provádìny dokonèovací práce a na jaøe byla sýpka slavnostnì uvedena do provozu.
Velkolosinská sýpka stojí dodnes a nedaleko zámku smìrem na árovou si ji
mùete prohlédnout v novém kabátu. Je zajímavé, e se nejednalo o nejvìtší stavbu tohoto druhu. V Kolštejnì (Branné) stala ještì vìtší sýpka (72x21 m). V roce 1905 ale
byla zbourána v souvislosti s uvaovanou a nakonec však nerealizovanou stavbou
místní nemocnice.
-hm
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Cestování po Evropì
Dnes navštívíme Londýn a podíváme se na jednu z nejkrás-

popraskal a musel být odlit znovu Je vysoký 2,2 m a má prùmìr

nìjších vìí na svìtì. Stojí na severovýchodním konci West-

2,7 m. Doba mezi jednotlivými údery zvonu je 5 sekund. Jsou

minsterského paláce a øíká se ji podle nejvìtšího zvonu – Big

zde ještì 4 menší zvony, které odbíjí kadou ètvrthodinu. Váí od

Ben.

1,1 do 4 tun a kadý je naladìn na jiný tón (pro hudební znalce

První hodinová vì byla u budovy dnešního sídla anglického

uvedu, e to jsou Gis, Fis, E a H).

parlamentu postavena ji v létech 1288 a 1290 za vlády krále

Ètyøi hodinové ciferníky o prùmìru 7 metrù jsou umístìny ve

Eduarda I. V roce 1367 ji nahradila nová. Kdy ta po dlouhých

výšce 55 m. Kadý ciferník tvoøí kovová konstrukce s 312 kusy

340 letech zchátrala, byla zbourána a opìt nahrazena novou.

opálového skla a je osvìtlován 28 spoøícími árovkami, kadá o

Byl v ní instalován té nový zvon a na tehdejší dobu celkem

85 Watech. Minutové ruèièky jsou z mìdìného plechu, jsou dlou-

pøesné sluneèní hodiny.

hé 4,2 m, váí 100 kg a za rok urazí vzdálenost 190 km. Hodino-

Vì, kterou se mùe Londýn pyšnit dodnes, byla podle návr-

vé ruèièky jsou vyrobeny z dìlového bronzu, váí 300 kg a jsou

hu architekta Charlese Barryho postavena zaèátkem 19. století

dlouhé 2,7 m. Hodinový mechanismus váí 5 tun, kyvadlo je

a my se podíváme hlavnì na dvì unikátní vìci – na zvony a hodi-

dlouhé 4,4 m, váí 310 kg a jeden kyv trvá 2 vteøiny.

ny.

Vì, její hodiny i zvony se staly symbolem Británie. Bìhem

Samotná vì je vysoká 96,3 m a má 11 podlaí. Do zvonice

2. svìtové války se poté, co na Big Benu odbila devátá veèer,

vede 334 schodù, na vrchol ještì o 59 více. Je postavena z cihel

drela dennì v celé zemi minuta ticha. V kvìtnu 1941 byla budo-

a kamení, od výšky 61 metrù je zpevnìna ocelovou konstrukcí.

va parlamentu zasaena pøi nìmeckém náletu. Byl rozbit jiní ci-

Její hmotnost se odhaduje na 8 667 tun. Kromì obèasných ná-

ferník, hodinám se naštìstí nic nestalo. Údery zvonu jsou navíc

vštìv VIP je vì kvùli bezpeènosti nepøístupná veøejnosti.

od roku 1923 zvukovým symbolem rozhlasového vysílání BBC.

Nejvìtší zvon na vìi Big Ben váí 13,7 tuny a srdce 203 kilogramù. Byl odlit roku 1856 ve Švédsku a je zajímavé, e byl na-

Od Silvestra roku 1949 té v televizním vysílání právì tyto hodiny odmìøují poslední minuty kadého roku.
-hp

pøed umístìn na jiné vìi nedaleko. Vlivem úderù však

Základní informace
pro obèany, kteøí byli
zasaeni utlumením
výroby
a následnou ztrátou
zamìstnání
Ministerstvo práce a sociálních
vìcí Èeské republiky uveøejnilo na
svých webových stránkách èlánek,
ve kterém uvádí dùleité informace
pro obèany, které zasáhlo utlumení
výroby podniku zamìstnavatele a
následnì nezamìstnanost. Zájemce
si zde mùe pøeèíst, jak se má zachovat, kdy navštívit úøad práce, jak
uplatnit nárok na dávky státní sociální podpory, jaké jsou podmínky
k jejich získání: jedná se o sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, pøíspìvek na ivobytí, doplatek na bydlení, mimoøádnou okamitou
pomoc.
Podrobné informace získáte na internetu, na stránkách www.mpsv.cz.
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Pohledy do historie Hanušovic a okolí
Kadý mìsíc uvádíme zajímavé pohledy do historie našeho mìsta a tam, kde to lze, i srovnání se souèasným stavem. Pøi tomto seriálu spolupracujeme s panem Václavem Joklem starším, který nám poskytuje vzácné fotoarchiválie.
Dìkujeme.
redakce
Pohlednice zachycuje kuriózní nehodu nákladního automobilu našeho pivovaru, pod kterým se pøi rozváce propadla èást mostu. Není bohuel známo místo, kde se tak stalo, ani jak celá situace dopadla a kolik piva nakonec skonèilo v øece, ale zachycení
nevšedního okamiku je urèitì jedineèné…

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2009

www.hanusovice.info

10

