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Listopad 2009
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Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb
Zpráva o bezpeènostní situaci v teritoriu Obvodního oddìlení Policie
Èeské republiky Hanušovice za období od 1. 1. 2009 do 15. 10. 2009

2. listopad
Památka zesnulých

Váení obèané!
Dovolte, abych Vás seznámil s vývojem bezpeènostní situace na území Obvodního oddìlení Policie ÈR Hanušovice.
V roce 2009 došlo v teritoriu sluebního obvodu PÈR Hanušovice ke spáchání
115 trestných èinù, z nich bylo objasnìno 78. Trestné èiny byly v tomto období
odhalovány na 67,8 %, co je nejvíce v porovnání s obvodními oddìleními Územního odboru vnìjší sluby PÈR Šumperk. Velice pozitivní je sníení nápadu trestné èinnosti ve srovnání s rokem 2008, a to celkem o 42 trestných èinù. Nejvìtší
podíl na tomto stavu má pokles majetkové trestné èinnosti, a to o 37 trestných
èinù. Tato situace je dána zodpovìdnou prací policistù OOP Hanušovice, kdy se
podaøilo izolovat osoby (nástup výkonu trestu odnìtí svobody), které trestnou
èinnost opakovanì páchají. Èást z tìchto osob se odstìhovala mimo území OOP
Hanušovice, jeliko zde byla jejich trestná èinnost policisty OOP Hanušovice
opakovanì odhalována.
Pokud se jedná o nápad trestných èinù na katastrálním území mìsta Hanušovice, bylo v tomto období zde spácháno 31 trestných èinù a u 24 byl následnì zjištìn
jejich pachatel. Objasnìnost u trestných èinù na Hanušovicku je 77,4 %. Také zde
je ve srovnání s rokem 2008 zaznamenán pokles nápadu trestné, èinnosti a to o
9 trestných èinù. Nejvíce trestných èinù bylo zjištìno v dopravì, a to celkem 16,
kdy se jedná zejména o trestné èiny: ohroení pod vlivem návykové látky, øízení
motorového vozidla bez øidièského oprávnìní a maøení výkonu úøedního rozhodnutí. Tomuto okruhu trestné èinnosti bude i nadále ze strany policistù OOP Hanušovice vìnována pøi výkonu sluby intenzivní pozornost.
K úspìchùm, je dosáhlo OOP Hanušovice pøi šetøení trestné èinnosti na Hanušovicku v tomto roce, lze uvést objasnìní pøípadù dvou poárù v Hanušovicích
(poár zahradního altánu u domu s peèovatelskou slubou, poár dvou plastových
kontejnerù na sídlišti Holba). Jako pachatel byl zjištìn mu z Hanušovicka. Dále
byl usvìdèen mu z Blanska, který provedl kráde penìz a vìcí starším osobám
v našem mìstì a bezprostøednì poté byl dopaden policisty OOP Hanušovice. Policistùm našeho oddìlení se takté podaøilo vypátrat mue, který si neoprávnìnì
pøisvojil vyšší finanèní èástku z bankomatu Èeské spoøitelny v Hanušovicích,
kterou si zde v roztritosti zapomnìla poškozená ena. Po usvìdèení podezøelého
byla zajištìná finanèní èástka vrácena zpìt poškozené. V poslední dobì byl objasnìn pøípad poškození tøí vozidel v Hanušovicích, kdy jako podezøelý byl zjištìn
mu našeho regionu.
Chci podìkovat všem obèanùm naší lokality, kteøí jsou ochotni pøi šetøení trestné èinnosti pomáhat policistùm OOP Hanušovice, díky jejich spolupráci se daøí
odhalovat vìtšinu spáchaných trestných èinù v našem teritoriu.

Oficiálnì je tento den v kalendáøi nazýván
Památka zesnulých. Všeobecnì je mezi lidmi
spíše znám jako Dušièky.
Patøí ke dnùm, který je pevnì ukotven v kalendáøích. Tento svátek, kdy se projevuje úcta
k mrtvým, se na našem území slavil ji od dob
pohanských a po dobu, která právì náboenským svátkùm nepøála. Dnes však na rozdíl od
dob pohanských klademe na hroby namísto
kamínkù vìnce a kvìtiny a zapalujeme svíèky.
Èistì historicky vzato jde o pozùstatek zvykù Keltù, kteøí ve starovìku obývali západní,
støední a èásteènì i jiní a východní Evropu,
vèetnì území dnešního Èeska.
V poèátcích køesanské církve se na zemøelé vzpomínalo v rodinném kruhu.Výroèní
vzpomínka spojená s veøejnou slavností se
objevila a v roce 998 ve francouzském klášteøe v Cluny, kde ji poprvé uskuteènil benediktinský opat Odillo. Od 11. do 13. století se
svátek rozšíøil do dalších zemí. Je zajímavé,
e v Øímì, sídelním mìstì papee, tento zpùsob uctívaní zemøelých zdomácnìl a ve století ètrnáctém. V historii tohoto svátku musíme
té pøipomenout váleèný rok 1915. Protoe ve
dvou prvních váleèných létech zahynulo velké
mnoství lidí, mohou knìí slouit vdy v tento
den tøi mše.
Podle lidové víry vystupují v pøedveèer
Dušièek duše zemøelých z oèistce, aby si alespoò jednou v roce odpoèinuly od muk. S tím
souvisí i øada povìreèných praktik. Lampy se
v domácnostech i v kostelech místo olejem plnily máslem, aby se jím mohly duše zemøelých
potøít spáleniny, které v oèistci utrpìly.

(pokraèování na 2. stranì)

npor. Bc. František Roháèek, vedoucí Obvodního oddìlení PÈR Hanušovice

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 sledovat televizi!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
73. jednání – 7. 9. 2009
- projednala odpovìï na výpovìï nájmu pozemku
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemkù pè. 543/2 a
543/3 v kú. Hynèice nad Moravou
- projednala ádost vlastníkù bj. v domì èp. 268 o obnovení
chodníku
- schválila ádost o pronájem kùlny u domu èp. 108, ul.
Hlavní
- schválila finanèní pøíspìvek na projekt internetový
prostor pro èeské seniory
- schválila termín konání a pøípravu veøejného zasedání
ZM ze dne 23. 9. 2009 v 16.00 hodin
- schválila výpovìdi z nájmu bytu na základì dlouhodobého neplacení nájemného
74. jednání – 23. 9. 2009
- schválila program zasedání ZM na den 23. 9. 2009
- schválila zmìnu termínu poskytnutí pùjèky od spoleènosti Stavrel v. o. s.
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku
pè. 799/1 v kú. Hanušovice
- schválil umístìní zahradní chatky na pozemek pè. 2038/102
v kú. Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení upravenou dohodu o zániku
soudcovského zástavního práva mezi mìstem Hanušovice a
spol. ZKL, a. s.
- vzala na vìdomí oznámení o provádìní prùzkumu geopatogenních zón spol. ADAM

- vzala na vìdomí oznámení Charity Šumperk o zmìnì statutárního zástupce
- schválila pronájem pozemku pè. 1692/1 v kú. Hanušovice
u domu è. 202
- vzala na vìdomí informaci o odvolání proti rozsudku OS
Šumperk ohlednì pohledávky a. s. Ligra Staré Mìsto
- schválila smlouvu o vìcném bøemeni pro spol. ÈEZ Distribuce, a. s pro pøípojku NN na pozemky pè. 797 a 798/1
- projednala nabídku PF ÈR na bezúplatný pøevod komunikace v areálu bývalého st. statku na ul. Hynèická s tím, e bude
pøedloena ZM ke schválení
- schválila zvýšení nájemného s úèinností od 1. 1. 2009 dle
sazeb pøedloených Hanušovickou obchodní s. r. o.
75. jednání – 5. 10. 2009
- vzala na vìdomí informace starosty mìsta z porady starostù uskuteènìné na MìÚ Šumperk.
- vzala na vìdomí informaci o monostech komunitního
plánování sociálních slueb
- vzala na vìdomí monost zapojení terénního pracovníka
v oblasti sociálních slueb,
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o pokraèování
rekonstrukce MŠ Hanušovice a zajištìní finanèních prostøedkù pro rekonstrukci
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 826/2, kú.
Hanušovice,
- schválila ádost o zøízení vìcného bøemene – pøípojky
splaškové kanalizace k domu èp. 282, Na Holbì, Hanušovice

2. listopad – Památka zesnulých
(dokonèení z 1. strany)
V rodinách se zase veèer pilo studené mléko èi se jím lidé postøíkali, nebo mléko pomáhalo ochladit duši. Konaly se té prùvody na høbitovy,
lidé navštìvovali hroby svých nejbliších, zdobili je kvìty, vìnci a svícemi. V nìkterých oblastech se dokonce peklo zvláštní peèivo zvané
„dušièky“, jím se obdarovávali pocestní, ebráci u kostela a chudáci.
V øímskokatolickém kalendáøi najdeme u 2. listopadu název Vzpomínka na všechny vìrné zesnulé. Protestanti tento den oznaèují jako Památka
zesnulých. Tento pojem vešel i do kalendáøe veskrze ateistického.
Svátek Památky zesnulých se slaví v mnoha státech, ale skoro kadý jej slaví po svém. Zatímco ve støední Evropì mají klidný prùbìh,
v anglosaských zemích a pøedevším na americkém kontinentu si lidé na tento den peèlivì pøipravují pestrobarevné kostýmy na slavnostní veselice,
vydlabávají dýnì, a jimi se navzájem straší. Øíkají mu Halloween, bohuel se ale v posledních letech, s importem „širších kulturních tradic“,
zaèal drát i do Èeska. Popravdì má tento proud u nás i nemálo odpùrcù.
Rozhodnì k naši zemi patøí více právì uctìní památky mrtvých zaitým zpùsobem. Poloením vìncù, vìneèkù, øezaných kvìtin a zapálených
svíèek na hrob spoleènì s tichou vzpomínkou nejlépe uctíme ty, které jsme mìli rádi a kteøí z našeho svìta odešli. -hp

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 jsou zapotøebí další finanèní prostøedky na obnovu infrastruktury postiených obcí.
Olomoucký kraj v této souvislosti vyhlásil veøejnou sbírku Povodnì 2009. Sbírka probíhá 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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Z naší školy
Šiškový král
Ve ètvrtek 8.10. 2009 probìhla soutì Šiškový král. Zúèastnilo se celkem 21 dìtí, které utvoøily tøi kategorie.
1. kategorie – Jaromír Kunert - body - 18
2. kategorie - 1. místo - Klára Vítková – body – 14, 2. místo - Lucie Brostíková - 13, 3. místo - Sára Morongová - 12
3. kategorie: prvòáèci - 1. místo - Kristýna Ondráèková – body – 17, 2. místo - Pavel Brostík 14, 3. místo - Natálie Oulehlová 12
I pro nepøízeò poèasí se vše zdaøilo, dìti soutìily, povzbuzovaly, cestou zpìt sbíraly pøírodniny.
Všichni byli spokojeni, tìšíme se na další soutì v listopadu.
Za všechny úèastníky, uèitelky Jana Pitáková a Eva Kubíèková
více na www.zs.hanusovice.info

Prevence proti rizikovému chování na škole
Výchovný program pro áky základní školy
Základní škola ve spolupráci s obè. sdruením Harmonia Universalis uspoøádala 15. 10.
2009 v kulturním domì v Hanušovicích výchovný program - sociálnì motivaèní pøedstavení
pro naše áky.
Výchovný program: pro 1-5. roèník s názvem ,,Sezname otevøi se!“
pro 6.-9. roèník s názvem ,,Na rovinu!“
Neobvyklým zpùsobem pøiblíili dìtem pøedstavitelé programu Honza a Tomáš
z Èeských Budìjovic problematiku drogových závislostí, šikany a gamblerství.
Pùvodní písnièky s originálními texty spolu s prùvodním slovem, dialogy a interaktivními prvky rozkrývaly pøed našimi áky témata jako nebezpeèí návykových látek,
kouøení a jejich vliv na ivot èlovìka.
Dùraz byl pøitom kladen na vlastní rozum a zodpovìdnost vùèi sobì samému a svému okolí.
Pøáli bychom si, aby právì tato myšlenka odpovìdnosti za své jednání se stala dìtem
vlastní. áci se po celou dobu do programu aktivnì zapojovali a pøedstavení se jim líbilo.
Jana Winklerová – metodièka prevence

Podìkování
Dìti z obce Vysoké ibøidovice se nemusí ptát: „A kde si máme hrát?“
Všichni obyvatelé se domluvili, sloili a spoleènì vybudovali nádherné høištì pro
všechny místní dìti. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se vše povedlo.
Velkou èást zásluhy mají
také sponzoøi: Mìsto
Hanušovice, firma
Marwin, s. r. o.,
firma Klempíøství a
zednictví Baroò,
kterým velice
dìkujeme!
Dìti
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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
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Zpìtný odbìr svìtelných zdrojù
v Hanušovicích
Jako další krok ke zlepšení tøídìní odpadu uzavøelo Mìsto Hanušovice smlouvu s firmou
Ekolamp o sbìru a odvozu vyslouilých lineárních èi úsporných záøivek a výbojek.
Kadý z nás se v této situaci ocitl. Pøestane nám po letech svítit záøivka, a tak pøemýšlíme, kam vyrazit pro novou a jak naloit s tou nefunkèní. Nìkde jsme ji zaslechli, e vyslouilé záøivky nepatøí do komunálního odpadu. Nepatøí ale ani do tøídìného skla, i kdy
jsou ze skla vyrobené. Ale proè vlastnì? Záøivky (trubicové i kompaktní, úsporné) toti obsahují malé mnoství jedovaté rtuti, která by pøi špatném zacházení a vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví a ivotní prostøedí. Nejjednodušší je vzít starou záøivku a odevzdat ji v obchodì pøi nákupu té nové.
Další moností je tuto záøivku odevzdat do sbìrného boxu v budovì Mìstského úøadu
v Hanušovicích, který je umístìn v 1. patøe u kanceláøe è. 206.
Zde je mono odevzdat mimo tzv. úsporné árovky i záøivkové trubice do velikosti 60
centimetrù.Vzhledem ke skuteènosti, e do veøejnì pøístupného boxu je mono vloit pouze
malé árovky, záøivkové trubice je nutno pøedat osobnì v kanceláøích è. 205 a 206.
Zpìtný odbìr záøivek pro naše mìsto zajišuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen pøispívá na náklady provozu sbìrného místa, ale plnì hradí veškeré náklady na pøepravu a recyklaci. Tím našemu mìstskému rozpoètu ušetøí èást prostøedkù urèených pro nakládání s komunálním odpadem. EKOLAMP tak pøispívá k ochranì ivotního prostøedí
v našem mìstì a na nás všech je, abychom se k nìmu alespoò malým dílem pøipojili.
Více se o problematice nakládání s nefunkèními záøivkami a grafické zobrazení svìtelných zdrojù , které je mono odevzdat, najdete na internetových stránkách www.hanusovice.info a na stránkách www.ekolamp.cz
-mìú
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Uvede v nedČli 6. prosince 2009 v 18.00 hod.

absurdní komedii o velkých penČzích v malé obci.

AĢ žije Pušon!
aneb
blouznďní starosty malé obce ve velké Unii…
V podání Divadla BLUD v TYÁTRU
Osoby a obsazení:
Nicolas: Milan Jendrišák
Jacques: Ivan Šinogl
Robert: Petr Babišta
Odetta: Lada Hladilová
Eurotulák: Ing. Stanislav Melichar - Zvuk, hudební doprovod
Hudební motivy: Pavla Soldátová
StavČní scény: Ladislav Sturm

Vstupné: v pĜedprodeji 40,- Kþ, pĜed pĜedstavením 50,- Kþ
PĜedprodej v MIC od 23. 11. 2009
Absurdní komedie o velkých penČzích v malé obci.
Kde až by mohlo skonþit evropské financování, kdyby … Nebo se to už nČkde stalo?
Hra je v souþasné dobČ s úspČchem uvádČna v PaĜíži. Starosta Jacques má starosti s udržením
obyvatel mrĖavého Pušónu, a tak hojnČ využívá dotací z Bruselu. Pomocníkem mu je jeho bratr
Nicolas a oddaná sekretáĜka Odetta. Že starosta Jacques pro svou vesnici žije a udČlá pro ni vše,
dokazují eskapády, jichž je schopen pro zdar vČci udČlat. Nicolas má svého bratra rád, a tak pĜesto,
že ví, jak tohle mĤže skonþit, je mu ve všem nápomocen. A Odetta? Ta popleta? Ti tĜi spokojenČ žijí
z dotací, o které Jacques neustále žádá s nevídanou fantazií. Jednoho dnevšak vyšle Brusel svého
úĜedníka Roberta Flappiho na kontrolu využitých dotací. To je situace!!! Zatímco Nicolas se hroutí
a Odetta nic nechápe, Jacques se rozhodnČ nevzdává. No jen se na to podívejte…
Divadlo BLUD v TYÁTRU

Divadelní soubor se zúþastnil s touto hrou ve dnech 26.-29. 3. 2009 POSTUPOVÉ PěEHLÍDKY
AMATÉRSKÉHO DIVADLA PARDUBICKÉHO KRAJE ZLOM VAZ PO IX. v ýeské TĜebové.
Odborná porota udČlila divadlu Blud v Tyátru za toto pĜedstavení: ýESTNÉ UZNÁNÍ - Ivanu
Šinoglovi za roli Starosty Jacquese v komedii „AĢ žije Pušon“.
OcenČní v divácké soutČži za mužský herecký výkon byli na shodném 3. místČ - Ivan ŠINOGL –
za roli starosty Aġ ŽIJE PUŠON - Blud v tyátru a Milan Jendrišák – za roli bratra Aġ ŽIJE PUŠON
- Blud v Tyátru. A dále bylo udČleno MimoĜádné ocenČní poroty -„souboru BLUD V TYÁTRU za
dramaturgický pĜínos pĜehlídky se souþasnou politicko satirickou inscenací Aġ ŽIJE PUŠON (režie
Juliana Vohralíková)“.

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.Na jediném místì: www.znatemapu.cz
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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.

Hanušoviètí chovatelé vystavovali a soutìili
Ve dnech 18. a 20. záøí 2009 uspoøádali hanušoviètí chovatelé meziokresní Podpradìdskou výstavu drobného zvíøectva.
Výstavy se zúèastnili chovatelé z okresù Šumperk, Jeseník a Bruntál a soutìilo
se o nejvíce bodù získaných na vystavená zvíøata. Na prvním místì se umístil okres
Šumperk I s 6 203,5 bodu, na druhém místì Jeseník s 6 180 body, na tøetím místì
Bruntál s 5 917,5 bodu a na ètvrtém místì Šumperk II s 3 282,5 bodu.
Výstavì pøálo pìkné poèasí, úèast návštìvníkù byla vysoká. Velký zájem byl té
o nákup zvíøat do vlastních chovù.
Se zájmem se setkala také bohatá tombola, ve které úèastníci získali 72 výherních
cen - výbor ZO chovatelù dìkuje našim sponzorùm za velkou podporu výstavy, a to
nejvíce MìÚ Hanušovice, vedení ZŠ Hanušovice i všem ostatním, bez kterých by
naše výstava nemìla ten správný „šmrnc“.
Vìøíme, e jak naši sponzoøi, tak i pøíznivci a neorganizovaní chovatelé nám zachovají svoji pøízeò a nadále podpoøí ušlechtilého koníèka nás chovatelù i obèanù
Hanušovic a okolí. Rádi bychom v našich øadách pøivítali další zájemce, jak mladé,
tak ty døíve narozené.
Ještì jednou dìkujeme.
Výbor ZO ÈSCH Hanušovice, foto: Václav Jokl

Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252

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

Kadeønictví Vanessa
Hlavní tøída 20/3061,
Šumperk (nad Baou)
Zdeòka Macková, tel.: 732 848 223
Provozní doba:
Sudý týden: 8.00-14.00
Lichý týden: 14.00-20.00

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 solidní jednání. Realitní kanceláø zásadnì nevolat!!!
Kontakty: 774 886 887 nebo 774 590 276

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

podatelna@mu-hanusovice.cz

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

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

V mìsíci listopadu 2009
oslaví svá významná jubilea
tito naši spoluobèané:

Oznámení
Výbor FK Hanušovice svolává na den 21. listopadu 2009 (sobota) hodnotící a volební valnou hromadu FK Hanušovice do restaurace na høišti, zaèátek je stanoven na
17.00 hod.
Za FK Hanušovice, Petr Kuèera v. r., pøedseda

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc záøí 2009

paní Marie Havelková, Lýdia Krejèí,
Irena Hlaváèková, Jaroslava Špatinová a Jiøina Marešová; pánové
Alois ídek, Jan Beer, Martin Piják,
Jiøí Skuèek, Jiøí Janko, Jan Jílek, Ladislav Kiffel, Zdenìk Talaš a Josef
Okuliar.
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

Vzpomínka

Dne 23. 10. 2009 jsme
vzpomnìli nedoitých
68. narozenin našeho drahého
manela, tatínka, bratra a strýce,
pana Zdeòka Jiøièka.
S bolestnou vzpomínkou,
manelka a dcery s rodinami.

Vánoce se blíí!
Sotva jsme odvykli od letního
sluníèka, a u na nás èekají Vánoce.
Zanedlouho budeme pøipravovat
prosincové èíslo našich novin - proto
Vás prosíme o spolupráci: pokud máte
nìjaký zajímavý nápad, který bude
inspirací k obohacení vánoèních svátkù
pro ostatní, podìlte se o nìj! Mùe to být
originální vánoèní recept, netradièní (i
tradièní) dekorace èi pøipomenutí ji
zapadlých tradic...
Tìšíme se na Vaše pøíspìvky - pøedejte
je prosím na podatelnì MìÚ Hanušovice
nebo pište na noviny@hanusovice.info.
redakce

Informace
Dne 12. 10. 2009 byl doruèen dopis na
Mìsto Hanušovice pro obèany a zastupitele Hanušovic od pana Zdeòka Vémoly.
Kdo by se chtìl seznámit s tímto dopisem, je k nahlédnutí v kamnceláøi tajemníka MìÚ.
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Na zaèátku mìsíce jsme venku hráli pohybové seznamovací hry (Èertovská honièka,
Honièka na tøi domeèky, Na opièáka...), v klubovnì kromì jiného pak Hádání slov a Plácání
rukama na stole.
Klubové schùzky od záøí 2009 a do odvolání se konají v úterky od 15.30 do 18.00 hod.,
výjimeènì v sobotu. Podrobné informace najdete v naší klubové vitrínce na Hlavní ulici u
Èeské spoøitelny v Hanušovicích.
V sobotu 12. 9. jsme šli na klubové táboøištì, kde jsme na rám nové latríny pøibili další desky
a natøeli luxolem. V rámci pøíprav na plánovanou víkendovku hoši trénovali støelbu šiškami na
obdélník, plíení a hod na cíl z lehu. Dále jsme hráli Pøebíhaèku na 10 kol.
Další sobotu jsme vyrábìli papírové létající talíøe a dìti si je pak zkoušely venku v soutìích: hod do
dálky, chytání talíøe do síky atd. Pak jsme hráli osvìdèenou hru Hututu a na závìr v klubovnì hru Na
krále.
Na další schùzce jsme trénovali rychlé nástupy a rychlé schovávaèky, pak následovala hra
Na trapery, je uèí trpìlivost a ovládání pohybù svého tìla pøi stopování zvìøe. V klubovnì jsme
cvièili vázání lodního uzlu ve tøech variantách.
Závìr mìsíce vyvrcholil víkendovkou zvanou Tajná mise Acer. Chlapci byli tajné komando,
které mìlo za úkol vysvobodit zajaté novináøe a dipolomaty vìznìné v „nejmenované
nepøátelské zemi“. Záitkù bylo spousta, od získávání tajných informací pøes prohlídku
bunkru, veèerní cestu k tajné schránce pro zašifrovanou zprávu a po veèerní poplach a
pøepadení tajné základny. Osvobozování se nakonec nezdaøilo, nebo se do komanda dostal
zrádce - špion, ovšem chlapci se dobøe zabavili a jistì budou dlouho vzpomínat.
V celkovém mìsíèním bodování vyhrál Ondra Faltíèko a za svou 100% docházku také získal
pochvalu. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: panu Jelínkovi a kamarádu Jirkovi Fiedlerovi a jeho
spolupracovníkùm.
Vedoucí klubu M. Pecho

TOULKY PO OKOLÍ
Východnì od mìsta Zábøeh se nachází nenápadný kopec. Jmenuje se Bradlo a neøekne se mu
jinak ne Moravský Blaník.
Bradlo je nejvyšší horou Úsovské vrchoviny a se svou výškou pouhých 600 m nad moøem o
mnoho nepøevyšuje ostatní kopce. Má však své kouzlo a historii podobnou jako jeho èeský
jmenovec Blaník. I kdy se v nitru tohoto moravského vrchu neskrývají ádní rytíøi, kteøí mají
zachránit naši zemi, má také svá tajemství a koluje o nìm mnoho povìstí.
Hora lákala k výstupùm ji v dávných dobách, o èem svìdèí schody vytesané do skály a
staré zábradlí, které koncem 19. století vybudovali pøíznivci turistiky ze Šumperka.
A proè se ji øíká Moravský Blaník? Leí toti na nìkdejší národnostní hranici, uprostøed
oblasti, kde se odehrávaly zápasy mezi Èechy a Nìmci. Své srazy tu èasto mívaly rùzné
nacionalistické spolky a organizace a konalo se zde velké mnoství národních manifestací
obou národností. Nìmci tu mívali mimo jiné velké tábory lidu o Kvìtné nedìli a ve dnech
letního slunovratu a veøejnì tu vyhlašovali protièeský šovinismus. Vše vyvrcholilo v období
pøed mnichovskou dohodou, kdy zde zapalovali obrovské hákové køíe napuštìné hoølavinou a
demonstrovali tak svou touhu po pøipojení k Øíši. Ani Èeši nezùstávali pozadu. Jednu
z nejvìtších akcí zde poøádala olomoucká Národní jednota v roce 1897. Pøišlo na ni po
spoleèném výstupu nìkolik tisíc lidí a na volném prostranství na vrcholu se tehdy konala
vlastenecká veselice. Nechybìly samozøejmì ani „vzletné øeèi o národních úkolech Èechù
v horkém zápasu s germanizujícím nepøítelem“, jak napsal tehdy rakousko-uherský tisk.
V létech 1936 do 38 se zde konalo nìkolik protifašistických shromádìní. Konaly se zde i
kvìtnové národní poutì, bohuel tradice zanikla v roce 1948.
Vrchol nedávno získal novou vyhlídkovou plošinu v podobì ocelového roštu, který
nepokrývá celou plochu vrcholové skály, ale pouze vyrovnává nejvìtší prohlubnì. Zajímavì je
té øešeno nové zábradlí, svým tvarem toti kopíruje to pùvodní.
Z Bradla byl také odvezen do Prahy jeden ze základních kamenù ke stavbì Národního
divadla.
Kopec je i v dnešní dobì velmi navštìvován pìšími turisty a cykloturisty. Ti zdatnìjší
startují ze Zábøehu nebo Úsova, ti, kterým co staèí menší procházka, se vydávají z nádraí
v Libinì (asi 5 km) nebo ze zastávky Nová Hradeèná (asi 4 km).
A na závìr ještì jedna povìst o hoøe. Ta tvrdí, e je ve sklepení uvnitø skály ukrytý poklad.
Má k nìmu vést úzká škvíra, kterou se nikdo neprotáhne, a navíc ji hlídá had. Ale dvakrát za
rok, o Štìdrém veèeru a o svatojánské noci, se skála otevírá. Jednou v dobì velké nouze se sem
vydala ena s dítìtem a podaøilo se jí poklad objevit. Nabrala si plnou zástìru zlata, ale
v opojení z nabytého bohatství zapomnìla na své dítì, které poloila v hoøe. Skála se uzavøela a
dítì ji nikdy nespatøila. Od té doby se prý dvakrát do roka ozývá z podzemí tlumený dìtský
pláè.
-hpm

www.hanusovice.info

8

Cestování po Evropì
Dnes je pùvodní jeskynì pro veøejnost uzavøena. S rostoucím
pøílivem turistù se zde toti zmìnilo mikroklima a hrozilo nebezpeèí, e budou malby poškozeny. Kopie nejslavnìjších jeskynních kreseb na svìtì však mohou návštìvníci obdivovat v Muzeu
Altamira v bezprostøední blízkosti slavné jeskynì. Je tu té stálá
výstava o ivotì primitivního èlovìka ijícího v paleolitu, která
vás díky moderní muzejní technologii pøímo uvede do tehdejší
doby.
Pro ty, kdo se nespokojí s falzifikáty, jakkoliv jsou dokonalé,
doporuèuji navštívit nedalekou jeskyni Cuevas. Tam si lze prohlédnout sice menší, ale originální soubor skalních maleb té
rozlièných zvíøat, ijících v dobì paleolitu.
Druhým velice navštìvovaným místem je nedaleké mìsteèko
Santilana del Mar. Je to skuteèný støedovìký klenot. Je tak zachovalé, e vám bude pøipadat jako filmová kulisa. Nepotkáte tu
auta, protoe ta do mìsteèka nesmìjí, zato tu mùete narazit na
koòský povoz naloený zboím nebo zemìdìlskými plodinami.
Dládìné ulièky a kamenné panské domy a vìe zdobené šlechtickými erby napovídají, e mìsteèko hrálo v minulosti dùleitou
úlohu. Dobu pøed pìti sty lety tu pøipomíná i kostel svaté Juliany,
ve kterém jsou uloeny ostatky slavné muèednice, ale i honosný
benediktinský klášter ze 12. století. Lidé z mìsteèka samozøejmì
ijí moderním zpùsobem ivota, ale respektují historickou originalitu, kterou sem jezdí obdivovat turisté z celého svìta

Pøi zprávách o poèasí je èasto zmiòován Biskajský záliv, který
zásadnì ovlivòuje poèasí ve støední Evropì. Aprotoe mnozí z nás
pøesnì neví , kde leí, pøipomenu to a navíc se k jeho bøehùm podíváme.
Vody Atlantického oceánu tvoøící Biskajský záliv omývají velkou èást severního Španìlska. Oblast je nazývána Kantabrií a
táhne se od Baskicka a po nejzápadnìjší pevninu zemì. A nìkde uprostøed se nachází dvì lokality, které nás dnes budou zajímat.
První je známá Altamira, jeskynì s unikátními skalními malbami zvíøat. Kdy byla v roce 1879 objevena, paleontologové nevìøili, e impozantní malby bizonù, koní a dalších zvíøat by mohly
být dílem pravìkých lidí. Dnes u nikdo nepochybuje o tom, e
výzdoba této sixtinské kaple paleolitu, jak se oprávnìnì øíká Altamiøe, opravdu pochází zhruba z doby pøed patnácti tisíci lety.
„Na kadém ze stropních výènìlkù je zde zobrazen bizon v rozlièných polohách: pøipraven ke skoku, vzpínající se nebo sehnutý k zemi – „jako by se divoké stádo vlnilo u nohou velké lanì
zobrazené v nejvzdálenìjší èásti, s hlavou obrácenou ke vchodu, kterou lze vnímat jako dávný pøedobraz bohynì lovu Diany“,
je psáno v Dìjinách umìní. Chválou na unikátní malby nešetøil
ani slavný malíø Pablo Picasso, který poté, co si je prohlédl, prohlásil, e nikdo z nás by v souèasnosti nebyl schopen takovou
krásu namalovat.

-hp
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Nabídka zamìstnání
Šumperská provozní vodohospodáøská spoleènost, a. s. pøijme od 1. 1. 2010 do pracovního pomìru nového zamìstnance
na pozici:

mistr provozu Hanušovice

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

inzerce

Nabízíme:
• odpovídající mzdové ohodnocení a další zamìstnanecké

výhody
• úèast na rozvoji perspektivní spoleènosti
• monost dalšího jazykového vzdìlávání
• zázemí zahranièní skupiny SUEZ Environnement, její je

spoleènost souèástí

Poadujeme:
• SŠ popø. VŠ vzdìlání se zamìøením na stavebnictví nebo
•
•
•
•
•
•

strojírenství
praxe ve vedení zamìstnancù výhodou
znalost práce na PC (MS Office)
analytické schopnosti, samostatnost, spolehlivost
podrobná znalost regionu Hanušovicka výhodou
znalost Aj, resp. Fj výhodou
øidièský prùkaz sk. B

Písemné pøihlášky do výbìrového øízení spolu se strukturovaným ivotopisem zasílejte do 10. 11. 2010 na adresu:
ŠPVS, a. s.
personální oddìlení
Jílová 6
787 01 Šumperk
e-mail: weiser@spvs.cz
tel.: 583 317 280

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.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 11/2009
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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
Lokomotivní depo - místo, odkud témìø 100 rokù vyjídìly ve dne i v noci kouøící krasavice k vlakùm, na kterých byl závislý prùmyslový rozvoj nejen Hanušovic, ale od roku 1888 i celého Jesenicka; vdy témìø všechno se v té dobì pøepravovalo výluènì po
eleznici. Dnes je na daném místì prázdná pláò a lokomotivní depo zùstalo pouze na dobových fotografiích a ve vzpomínkách ijících pamìtníkù, na které se nedá zapomenout a které si všichni vybavují rádi.

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

moderní
sportovní
karate
Cvièení probíhá kadou støedu od
17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ.
Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou
cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví.
Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe.
Pøípadné informace na
http://www.mska-spk.estranky.cz/
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