HANUŠOVICKÉ NOVINY
Kvìten 2009

èíslo 5

roèník 15

cena 2 Kè

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

1. kvìten - Svátek práce
Svátek práce, který vìtšina z nás spíše bere jako výhodný den volna, máme
za sebou, ale víme vùbec, proè se slaví a kdy se slavil poprvé?
Vìtšina z nás ho zná z témìø povinné úèasti v prùvodu s mávátkem, praporkem nebo transparentem v ruce. Ti mladší ho nejspíš znají pouze z vyprávìní nebo archivních zábìrù.
Jeho historie ale u zaèala pøed více ne 120 lety. V roce 1886 se 1. kvìten
stal dnem boje za osmihodinový pracovní den v USA. Na to pak bezprostøednì navazovaly tragické události v Chicagu, kde došlo ke støetùm s policií a
následné justièní vradì pìti pøedních anarchistù, popravených 11. listopadu
1887. Na jejich památku probíhaly pak po celých USA 1. kvìtna 1888 demonstrace, a kdy pøišli francouzští odboráøi s návrhem na celosvìtový Svátek práce, byl zvolen právì 1. kvìten. Poprvé byl tedy hromadnì a oficiálnì
slaven v roce 1890. Oslavy Svátku práce se pak šíøily po celém svìtì a zákonitì se k nìmu pøidávaly rùzné politické proudy.
I Èeši mají zajímavé místo hned v poèátcích prvomájové tradice. Èeský
emigrant, básník, socialista a v té dobì redaktor anarchistického èasopisu
Budoucnost Josef Boleslav Pecka byl toti v roce 1886 jedním z mnoha zatèených a krátkodobì vìznìných po událostech v Chicagu. Pomìrnì brzy jej
propustili - vìznìní ho ale jen utvrdilo v jeho názorech, e stát je nepøítelem
hnutí za sociální spravedlnost, ale e na druhou stranu proti nìmu nelze stavìt
terorismus.
Zástupci èeské sociální demokracie Vilém Körber a Josef Hybeš se pak zúèastnili i klíèového mezinárodního setkání, které rozhodlo o konání Prvního
máje 1890. Onoho
roku se k celosvìtové akci pøidala i
Praha a další èeská
mìsta. Je zajímavé,
e tehdejší Èeské
noviny vycházející
v bývalém Rakousku-Uhersku pøed
akcemi v první májový den výraznì
varovaly.
(pokraèování na
2. stranì)

Zveme všechny maminky, tatínky, babièky, dìdeèky,
tetièky a strýèky na

BESÍDKU KE DNI MAMINEK,
kterou pøipravily dìti z MŠ Kvìtinka.
Bude se konat 6. kvìtna od 15,30 hod. v DK Hanušovice.
Všechny co nejsrdeènìji zveme a tìšíme se na váš potlesk…
Dìti z mateøské školy
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Pivovar Holba pøipravuje
Pivovarskou ètvrtku
Tradièní pochod, v poøadí ji 12. Pivovarská
ètvrtka letos odstartuje v sobotu 23. kvìtna. Ètvrtka je ojedinìlou akcí v rámci republiky, kterou pivovar poøádá více ne 10 let, a kadoroènì se na ní
sejde na tisíc lidí, aby absolvovali pìší túry na vyznaèených trasách a pak mohli zavítat do pivovaru.
Stejnì jako loni se bude startovat ze 3 míst - pøímo z pivovaru, námìstí v Králíkách a ze Šumperka od Støedního odborného uèilištì, ul. Generála
Krátkého (u Kauflandu) a je pøipraveno celkem
5 tras, z toho 3 nové. K tìm patøí napø. okruh pøíjemných 15 km z pivovaru Holba pøes Hynèice
krásnou krajinou a na Lunou a zpìt do Hanušovic. Spoleèný cíl je na nádvoøí pivovaru, kde absolventi obdrí pamìtní list a odznak Pivovarské
ètvrtky.
„Trasy pøipravujeme ve spolupráci s Klubem
èeských turistù. Snaíme se, aby to byl nenároèný
pochod krásnou pøírodou a jeho úèastníci mìli
monost poznat kraj ryzího piva z hor. Ètvrtka
pøináší nejen sportovní vyití, ale i zábavu. Po jejím absolvování se všichni setkají na nádvoøí pivovaru, kde probìhne komponované odpoledne
s hudbou v podání country kapely Hubertus a programem,“ øíká Lenka Krellerová z marketingu pivovaru Holba.
Letos Holba pøipravila také nové dárky pro
startující. Dospìlí dostanou speciální sklenici limitované série vyrobené exkluzivnì pro tuto pøíleitost a dìti také odmìna nemine. Pro kadého
úèastníka je pøipraveno té obèerstvení a pro dìti
svaèinka na startu.
(dokonèení na 2. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
60. jednání - 23. 2. 2009
- schválila finanèní pøíspìvek pro Kynologický klub Hanušovice
- vzala na vìdomí odstoupení Petra Malcharczika a Oldøicha Indry z funkce jednatelù spoleènosti Hanušovická obchodní s. r. o.
- rozhodla o jmenování Radomíra Suchodola a Olgy Schwarzerové novými jednateli spoleènosti Hanušovická obchodní s. r. o.
- schválila Vlastislava Machulu jako svého zástupce do výbìrové komise na dodavatele díla – výstavba kanalizace
HORNÍ POMORAVÍ II – sever, jeho zástupcem schválila
Ing. Jiøího Hrdinu
- doporuèuje ke schválení zrušení svazku obcí Lue
- vzala na vìdomí nabídku slueb spoleènosti METALŠROT Tlumaèov v oblasti sbìru kovového odpadu a jeho
ekologické likvidace
- schválila smlouvu o zøízení vìcného bøemene mezi mìstem Hanušovice a spoleèností ÈEZ Distribuce, a. s. pro zøíze-

ní pøípojky NN na pozemku pè. 846/11, ostatní plocha, kú.
Hanušovice
- schválila poplatek pro majitele ubytovny Marie za zneèištìní ovzduší pro rok 2009
- projednala zprávu o èinnosti MK za rok 2008 a ocenila
práci pracovníkù MK, zejména pøi zajišování kulturních
akcí a zkvalitnìní slueb pro obèany mìsta Hanušovice
- schválila dodatek ke smlouvì se zmìnou cen slueb pøi
zajišování svozu odpadù pro mìsto Hanušovice dle pøedloené cenové kalkulace od 1. 1. 2009
- schválila pøíspìvek na dopravu mládenických drustev
pro FK Hanušovice na rok 2009
- vzala na vìdomí zprávu OOP Hanušovice o stavu veøejného poøádku ve sl. obvodì OOP Hanušovice za rok 2008
pøedloenou vedoucím OOP Hanušovice npor. Bc. Roháèkem
- vzala na vìdomí informaci o uvolnìní bytu 1+1 v Potùèníku
èp. 95
- vzala na vìdomí konání mimoøádné valné hromady VHZ
Šumperk svolané za úèelem seznámení akcionáøù s podmínkami pro èerpání maximální moné dotace z Operaèního programu ivotní prostøedí

Vzpomínka

Pivovar Holba pøipravuje Pivovarskou ètvrtku

Vám podìkování a lásku Vám ké znìlo by jak zvony...

V rámci programu na nádvoøí pivovaru probìhnou zábavné hry, napø. na rybáøe, kteøí loví
plechovky Šeráku na svou udièku, nebo siláky. Tradiènì se vyhlašuje se také 3x NEJ – nejstarší,
nejmladší a nejvzdálenìjší úèastník pochodu. Nebude chybìt ani tombola pro slosování startovacích lístkù ( startovné dospìlý 40 Kè, dítì 20 Kè). Èepovaná Holba poteèe z nìkolika výèepních zaøízení a návštìvníci budou moci ochutnat i kvasnicový speciál.
Svou kondici úèastníci provìøí na pìti znaèených rùznì dlouhých trasách v délce od 10 km a
po 22 km:
Králíky - Hanušovice (22 km): Králíky - Svatá Trojice - Poèátky - pivovar Holba, Hanušovice
Šumperk - Hanušovice (22 km) - nová trasa: Šumperk - Nové Domky - Mìstské skály - Osikov - Luná - Nový Hrad - pivovar Holba, Hanušovice
Hanušovice - Hanušovice (10 km) – nejkratší trasa: pivovar Holba, Hanušovice - Nový
Hrad - pivovar Holba, Hanušovice
Hanušovice - Hanušovice (15 km) - nová trasa: pivovar Holba, Hanušovice - Hynèice Rejchartické sedlo - Luná - Nový Hrad - pivovar Holba, Hanušovice
Hanušovice - Hanušovice (20 km) - nová trasa: pivovar Holba, Hanušovice - Hynèice - Potùèník - Prameny - Rejchartické sedlo - Luná - Nový Hrad - pivovar Holba, Hanušovice
Tìšíme se na setkání s Vámi.
-hm

8. kvìtna roku 2009 uplyne ji
64 let od ukonèení nejvìtší války
v dosavadních dìjinách. Zúèastnilo
se jí 61 státù, bojovalo v ní pøes 110
milionù lidí, z toho na frontách pøes
27 milionù. Hmotné a kulturní škody
byly nesmírné a lze je jen tìko vyèíslit.
I kdy od ukonèení války uplynulo
ji mnoho let, nesmíme nikdy zapomenout. Základní organizace KSÈM
Hanušovice uctí památku všech, kteøí
se o osvobození naší krásné vlasti
zaslouili, alespoò poloením kvìtù
k památníku na Hlavní tøídì a tichou
vzpomínkou. ZO KSÈM Hanušovice

(dokonèení z 1. strany)

1. kvìten - Svátek práce

(dokonèení z 1. strany)
Zatímco první oslavy Svátku práce probìhly v roce 1890 jednotnì, pozdìji je vìtšinou oslavovali zvláš sociální demokraté,
zvláš národní sociálové a zvláš anarchisté. Po svém vzniku v roce 1921 poøádala samostatné prvomájové akce pochopitelnì i Komunistická strana Èeskoslovenska. Spoleèné akce byly poøádány jen v extrémních situacích – pøedevším v letech 1918 a 1938. Po
roce 1948 se stal První máj (s výjimkou let 1965 èi 1968) napùl povinnou oslavou reimu – i pøesto ale jeho tradice po roce 1989 pøetrvala a byla v souèasnosti do jisté míry obnovena ve své pùvodní pestré podobì.
Zatímco nìkteré pravicové diktatury První máj zakazovaly, nacistické Nìmecko z nìj udìlalo státní svátek, aè se Adolf Hitler
ještì v roce 1922 osobnì angaoval v kampani za jeho zákaz.
K Prvnímu máji se zaèala hlásit i katolická církev. Za pontifikátu papee Lva XII. došlo v roce 1890 k vyhlášení první sociální encykliky Rerum Novarum, která obsahovala i hlubší návrhy na øešení chudoby ne pouhé výzvy k charitì a dobroèinnosti. Patronem
dìlníkù byl ustaven sv. Josef, jen byl tesaøem a dostalo se mu i tohoto pøízviska. V reakci na encykliku vznikly v katolických zemích Evropy také politické strany køesanské orientace, u kterých hrály èasto velkou roli sociální otázky.
-hp
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
Beseda se spisovatelem
V úterý 7. dubna 2009 se zúèastnili áci 9. roèníkù zajímavé besedy a autorského ètení se
spisovatelem a vydavatelem PhDr. Lubomírem Müllerem nad jeho novým románem pro
mladé dospívající ètenáøe ,,Schody do nebeského pokoje“.
Schody do nebeského pokoje je citový, ale i drsný pøíbìh dvou mladých lidí odehrávající
se v letech 1967 a 1968.
Autobiograficky ladìné vyprávìní o lásce i utrpení patnáctileté Mileny a stejnì starého Lumíra postupnì odkrývá pøed ètenáøem všechny nuance duševního a tìlesného sbliování obou
hrdinù, ale také závist a krutost spoluákù na základní devítileté škole a peripetie roku 1968.
Milena a Lumír jsou vystaveni zkouškám osudu, které ve svém vìku nedokáí vdy správnì
øešit. Erotická milostná vášeò jim sice na krátký èas dokáe ozøejmit krásu ivota, ale neubrání je pøed nenávistí okolí, myšlenkami na pomstu a pocitem viny.
Do jejich ivota té dramaticky vstupuje srpnová okupace Èeskoslovenska.
Nìkolik slov o autorovi:
Lubomír Müller se narodil v Plzni roku 1955. Po studiích na SPŠA a Konzervatoøi v Teplicích vystudoval hudební a divadelní vìdu na Masarykovì univerzitì v Brnì (PhDr.). Do roku
1989 pùsobil jako redaktor hudebního mìsíèníku Opus musicum.
Od roku 1990 vystøídal rùzná zamìstnání: uèitel, redaktor deníku Rovnost, zástupce šéfredaktora magazínu ...AND YOU, volný urnalista, ladiè pian, kabaretní klavírista, fotograf. Od
roku 1993 vydává ve vlastním vydavatelství pohlednice, uèební pomùcky, relaxaèní hudbu, hudební znìlky pro rùzné pøíleitosti.
Zaloil Ochotnický divadelní soubor Ostroš a Dìtské divadelní studio Miòonka, pro které napsal a zreíroval na deset her. Jako
kameraman a reisér natoèil s amatéry filmovou adaptaci Mrštíkova románu Pohádka máje (2006). Na básnì pavlovské básníøky
Marie Vašíèkové zkomponoval Pálavskou symfonii (2007), její zfilmovaná èást Pavlovské vinohrady získala v kategorii experiment 3. místo v soutìi Èeský videosalon 2008.
Je enatý, má dvì dcery.
Beseda s pracovním názvem První láska - nikdy nekonèící pøíbìh zaujala pøítomné teenagery pøíbìhem, který má tragickou
hloubku klasických postav Romea a Julie, ušlechtilost a lyriènost Petra a Lucie a erotickou intenzitu moderní soudobé literatury.Souèasný a pouèný román oslovil áky svou citlivou pravdivostí a hloubkou myšlenky, co dokládaly zvídavé dotazy mnohých
z nich.
Podle kladných ohlasù dìtí bychom chtìli podìkovat paní Danì Urbanové a sleènì Báøe Hubíkové za zprostøedkování. Na další
pøíjemné setkání nad knihou v Mìstské knihovnì v Hanušovicích se tìší áci základní školy se svými vyuèujícími.
Vlaïka ídková, Dáša Netolická, uèitelky èeského jazyka 9. roèníkù

Do èervnových novin pøipravujeme pøílohu z prùbìhu oslav 50 let školy

Láska

Úspìch našich recitátorù

Láska je hukot zuøivých vodopádù

Ve støedu 25. bøezna 2009 se zúèastnili vítìzové školního kola v recitaci okrskového
kola v Šumperku.Ve 3. kategorii ákù 6.-7. tøíd zvítìzila Veronika Zatloukalová, ákynì 6.A.Ve 4. kategorii ákù 8.-9. tøíd získal prvenství Robert Šebík, ák 8. B.Vítìzové
postoupili do okresního kola. GRATULUJEME!!!
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

Láska je potlach a zpìvy kamarádù
Láska je úsmìv, který má kadý rád

Láska je nebe a nekoneèné dálky

Výsledky školní soutìe Moje kniha
Minulý mìsíc probìhlo v základní škole vyhodnocení literárnì-výtvarné soutìe
Moje kniha. Své první spisovatelské pokusy pøedloilo k posouzení celkem 39 ákù
1. a 2. stupnì. Porota z øad uèitelského sboru si všechny knihy peèlivì pøeèetla, zhodnotila text, ilustrace a obal a své hodnocení uzavøela s následujícími výsledky.
V první kategorii, 2. a 3. tøíd, vybrala knihu Opièí dobrodruství Františka Felnera
z 3. B. V další kategorii, v ní byli hodnoceni soutìící ze 4. a 5. roèníku, ocenila Moniku Turoòovou ze 4. B za knihu Kobylka Cherry. Ve tøetí kategorii, a to ákù 6. a 7. tøíd,
se nejlépe umístila Gabriela Pichová ze 6. As knihou Pomoz mi. Poslední kategorií byli
áci 8. a 9. roèníku, nejvýše byla ocenìna Èíše plná pohádek Nely Foberové z 9. A.
Vítìzové obdreli ocenìní v podobì diplomu a knihy, s prázdnou ale neodešli ani
ostatní soutìící. Všem vítìzùm soutìe blahopøejeme k úspìchu, ostatním dìkujeme
za snahu a vìøíme, e se v pøíštím roèníku literárnì-výtvarné soutìe naši áci opìt hojnì zúèastní.
-zš
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Láska je oheò, co veèer nedá spát
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Láska je prostor všude kolem nás
Láska je síla, co kvùli ní jsou války
Láska je nemoc, kterou hojí èas

Láska je štìstí, které druhým dáváš
Láska je smutek, to se máš chu prát
Láska je touha, kdy pøi louèení máváš
Láska je ivot, nesmíš ho napùl brát
Autor neznámý
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Další úspìšný støelecký víkend

Mistrovství ÈR AVZO znovu v Hanušovicích
bylo 46 ákù do 12 a do 14 let a 39 dorostencù do 16
Stalo se ji opravdu tradicí, e poslední bøeznoa do 18 let. Na Mistrovství ÈR v Hanušovicích bový víkend patøí naše mìsto nejlepším sportovním
jovalo 37 dìvèat a en a 44 pistoláøù. Byl zde jestøelcùm AVZO Èeské republiky. V sobotu a nedenkrát splnìn limit mistrovské a 27x I. výkondìli 29. a 30. 3. se hanušovická ZO po páté v øadì
nostní tøídy. Tradiènì nejpoèetnìjší výprava
za sebou stala poøadatelem Mistrovství Èeské
pøijela ze Šumperka-Temenice – 21 závodníkù,
republiky ve støelbì ze vzduchových zbraní, a
následována Hanušovicemi – 15. V kategoriích
tak tìlocvièna základní školy chvílemi opìt prasmládee je nejúspìšnìjší organizací AVZO Èernokala ve švech. Nebylo divu. V obou dnech se na
vice, v dospìlých Šumperk-Temenice a mezi pistoláøi
palebnou èáru postavilo celkem 138 závodníkù ze
pak Horní Benešov.
22 organizací AVZO, kteøí mezi sebou svedli neúprosný,
ale èestný boj o 19 titulù Mistr ÈR 2009 ve všech vìkových kateNejménì 1 z medailí získali støelci 12 organizací z celkového
goriích a v disciplínách vzduchová puška i vzduchová pistole. poètu 22 a ziskem alespoò jednoho titulu Mistr ÈR 2009 se moSlavnostního nástupu se zúèastnili starosta mìsta pan Petr Mal- hou pyšnit v 9 ZO AVZO. Nejúspìšnìjšími jednotlivci se stali
charczik a øeditel základní školy pan František Felner, kteøí oba Tomáš Petøík ze Šumperka-Temenice ziskem zlaté a bronzové
popøáli závodníkùm mnoho úspìchù a dobrou mušku. Poté ji medaile a Jiøí Šanda z Neratovic ziskem dvou støíbrných. Z romistrovský závod spoleènì zahájili øeditel soutìe pan Miroslav dinných klanù si potom dvì zlaté medaile odvezli Michaela a
Havelka a hlavní rozhodèí pan Antonín Kaláb.
Luboš Novotní z Èernovic, zlato a støíbro Petra a Lenka HájkoSobotní dopoledne jako vdy patøilo nejmladším støelcùm vy z Hanušovic a nakonec rovnì zlato a støíbro Jana a Jiøí Jav ákovských kategoriích. V disciplínì vzduchová puška 30 ran neèkovi z Pøerova.
vlee svùj vrcholný závod absolvovalo 46 soutìících ve 4 kateNáš region z oblasti Šumperk – Jeseník zastupovalo celkem
goriích. Jako v pøedchozích letech byli nejúspìšnìjší závodníci 40 sportovních støelcù z Hanušovic, Šumperka-Temenice,
z Èernovic u Tábora – jejich støelecká škola si odvezla 3 zlaté Louèné nad Desnou a Bìlé pod Pradìdem. Získali 12 medailí,
medaile ze 4. Je velmi krásné sledovat, jak nejmladší støelci svùj z nich 4 pøedstavují zároveò titul Mistr ÈR AVZO 2009. Dva tizávod proívají a hlavnì jaké vynikající výsledky zde byly tuly a navíc po jedné støíbrné a bronzové medaili patøí po zásluze
dosaeny. Celkem 18 závodníkù splnilo limit pro zisk I. výkon- i domácím závodníkùm.
nostní tøídy (napø. mladší ákynì úplnì všechny) a ve starších
ácích Tomáš Filípek z Èernovic a Jiøí Šanda z Neratovic nastøí(pokraèování na 5. stranì)
leli maximální zisk 300 bodù.
Sobotní odpoledne tradiènì patøí dorostencùm a dorostenkám v disciplínách vzduchová puška 40 ran a vzduchová pistole 40 ran. Pøedstavilo se tu celkem 39 støelcù, kteøí soutìili o
7 titulù. Mezi puškaøi opìt 3 zlaté medaile ze 4 získali støelci
z Èernovic a z 21 soutìících 3 splnili limit pro I. výkonnostní
tøídu. Pistoláøù se zúèastnilo soutìe 19 a k veliké radosti domácího drustva zùstala 1 zlatá medaile také v Hanušovicích
zásluhou Dominika Køítka. Limit pro I. výkonnostní tøídu splnili dva závodníci.
Nedìlní soutì v disciplínách vzduchová puška 40 ran a
vzduchová pistole 40 ran patøila juniorkám a enám a v disciplínách vzduchová puška 60 ran a vzduchová pistole 60 ran potom juniorùm a muùm. Puškaøù na palebnou èáru nastoupilo
Závìreèné soustøedìní,
celkem 27 a domácí Hanušovice zde opìt získaly 1 zlatou a dále
zprava Jaromír Cejpek a Anna Stratilová
1 støíbrnou a 1 bronzovou medaili
díky sestrám Hájkovým a Janì Hetmánkové. Vùbec nejkvalitnìjší výkon podala Petra Hájková, která
nástøelem 393 body obhájila mistrovskou výkonnostní tøídu. Dva
závodníci pak ještì splnili limit I. výkonnostní tøídy. Pistoláøù bylo na palebné èáøe celkem 26 a dvakrát byl
splnìn limit pro I. výkonnostní tøídu.
Mistrovský titul zde byl udìlen také
v kategorii postiených sportovcù.
Neodpustil bych si, abych pro ètenáøe Hanušovických novin opìt nepøipravil trochu èísel z oblasti
statistiky. Jak ji bylo øeèeno, na start
se postavilo celkem 138 sportovních Slavnostní zahájení, zleva øeditel závodu Miroslav Havelka, øeditel ZŠ František Felner, starosta
Hanušovic Petr Malcharczik, a dále rozhodèí a funkcionáøi Strouhal, Kaláb, Pour (pøedseda
støelcù ze 22 organizací AVZO Èeské
AVZO), Pourová, Driemer, Kováèová a Cvrèek (pøedseda Rady støelectví)
republiky. Z celkového poètu zde
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Další úspìšný støelecký víkend Mistrovství ÈR AVZO znovu v Hanušovicích
(pokraèování ze 4. strany)

Pøehled vítìzù – Mistrù ÈR AVZO 2009

VzPu 40
Dívky do 16 let
5. místo Kristýna Köhlerová
6. místo Veronika Schwarzerová
Chlapci do 16 let
8. místo Ondøej Ceh
9. místo Daniel Schwarzer
Chlapci do 18 let
4. místo Michal Vosáhlo
eny
2. místo Lenka Hájková
3. místo Jana Hetmánková

Vzduchová puška 30 ran vlee:
Dívky do 12 let
Michaela Matìjková AVZO Horní Cerekev 296 bodù
Chlapci do 12 let
Luboš Novotný AVZO Èernovice 299 bodù
Dívky do 14 let
Michaela Novotná AVZO Èernovice 293 bodù
Chlapci do 14 let
Tomáš Filípek AVZO Èernovice 300 bodù
Jiøí Šanda AVZO Neratovice 300 bodù

VzPi 40
Chlapci do 16 let - 5. místo Pavel Juhaòák
(dokonèení na 6. stranì)

Vzduchová puška 40 ran:
Dívky do 16 let
Tereza Strnadová AVZO Èernovice 382 bodù
Chlapci do 16 let
Petr Sváèek AVZO Èernovice 388 bodù
Dívky do 18 let
Eliška Krenarová AVZO Èernovice 373 bodù
Chlapci do 18 let
Tomáš Petøík AVZO Šumperk-Temenice 373 bodù
Juniorky - Petra Hájková AVZO Hanušovice 393 bodù
eny - Denisa Golová AVZO Pøerov 383 bodù

Vzduchová pistole 40 ran:
Dívky do 16 let
Jana Bùková AVZO Horní Benešov 339 bodù
Chlapci do 16 let
Dominik Køístek AVZO Hanušovice 364 bodù
Chlapci do 18 let
David Svoboda AVZO Neratovice 325 bodù
eny
Jana Hejnyšová AVZO Horní Benešov 366 bodù

Vzduchová puška 60 ran:

Poslední pokyny støelcùm, zleva Daniel Schwarzer, Kristýna Köhlerová,
Veronika Schwarzerová

Junioøi- Filip ilinský AVZO Polièná 581 bodù
Mui
Jiøí Materna AVZO Nové Mìsto na Moravì 577 bodù

Vzduchová pistole 60 ran:
Junioøi
David Malúšek AVZO Polièná 568 bodù
Mui
Antonín KrálAVZO Šumperk-Temenice565 bodù
P1 (postiení)
Jiøí Janeèek AVZO Pøerov 506 bodù

Umístìní dalších domácích závodníkù
VzPu 30
Dívky do 12 let - 5. místo Iva Nováková
Dívky do 14 let - 6. místo Anna Stratilová
Chlapci do 14 let - 6. místo Radek Šavrda
11. místo Michal Køupala,
16. místo Jaromír Cejpek

5

Závìr mistrovství, zleva øeditel soutìe Miroslav Havelka, Olga Schwarzerová
hodnotí za MìÚ Hanušovice, a dále rozhodèí Zbynìk Strouhal, Jana Pourová, Jana
Kováèová, Antonín Kaláb

podatelna@mu-hanusovice.cz
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INZERCE INZERCE INZERCE

POMÁHÁME LIDEM BYDLET
VYBÍREJTE Z ŠIROKÉ NABÍDKY
NEMOVITOSTÍ Z CELÉ ÈR

Prodám levnì starší sedací soupravu.
Pohovka - rozkládací + 2 køesla - s úloným
prostorem. Tmavì hnìdá.
Vhodná na chatu èi chalupu.
Cena 1 500,- Kè. Tel.: 737 712 539
Koupím byt 3 + 1 v osobním vlastnictví
v Hanušovicích na ulicích Hlavní, Pøíèná,
popøípadì na jiné ulici v centru Hanušovic.
Prosím nabídnìte! Kontakt 774 886 887!

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

Další úspìšný støelecký
víkend, Mistrovství ÈR AVZO
(dokonèení ze 4. a 5. strany)

Hanušovické medailistky, zleva Jana Hetmánková,
Petra Hájková, Lenka Hájková

A co dodat závìrem? Mistrovství republiky ve
støelbì se v Hanušovicích opìt vydaøilo a mìlo vysokou sportovní úroveò, bylo zde dosaeno vynikajících výsledkù i díky nejmladším závodníkùm.
Zásluhu na tom má stabilní parta organizátorù, kteøí
opìt obìtovali desítky hodin volného èasu a plnì si
zaslouili podìkování a pochvalu od zástupkynì
MìÚ Hanušovice paní Olgy Schwarzerové v samotném závìru støeleckého maratónu. Velký podíl na
zdárném prùbìhu Mistrovství má rovnì sbor rozhodèích a jury v èele s panem Antonínem Kalábem a
panem Zbyòkem Strouhalem. Podìkování poøadatelù patøí všem soutìícím, kteøí bojovali srdnatì a
v duchu fair play. Domácím závodníkùm pak navíc
blahopøání k dosaenému výsledku. Ana úplný závìr
ještì podìkování všem sponzorùm, kteøí Mistrovství
ÈR AVZO ve støelbì podpoøili:
MìÚ Hanušovice vèetnì Rady mìsta, Základní
škola Hanušovice, Pivovar Holba Hanušovice, Rada
støelectví AVZO, Sekretariát RV AVZO, Fa Døevostav Hanušovice, Fa Dimont Hanušovice, pan Bøetislav Hetmánek a manelé Schwarzerovi.
foto: Jiøí Fiedler
-fie
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Kam hlásit pálení klestí?
Pøi spalování hoølavých látek, zejména spalování klestu
v lesích a pálení odpadu, je tøeba dodrovat zejména tato pravidla:
Kadé pálení klestu je tøeba ohlásit na místnì pøíslušné
operaèní a informaèní støedisko HZS Olomouckého kraje.
Pálení v okrese Šumperk volejte na KOPIS Olomoucka telefonní èíslo 950 770 152, nebo nahlaste prostøednictvím emailové adresy opis@olk.izscr.cz.
Pálení v okrese Jeseník volejte na KOPIS Olomouc na
telefonní èíslo 950 770 153, nebo nahlaste prostøednictvím
emailové adresy opis@olk.izscr.cz.
V ohlášení uveïte datum, místo a osobu, která za pálení
odpovídá, a kontakt na tuto osobu (nejlépe mobilní telefon), a
dále:
- dbát pokynù operaèního dùstojníka hasièského záchranného sboru;
- pøi náhlém zhoršení poèasí – silném vìtru – je nutné pálení pøerušit, oheò uhasit;
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejménì 1metr, kde budou odstranìny hoølavé materiály a na minerální
pùdu;
- místo spalování je nutné zabezpeèit dostateèným
mnostvím hasebních látek;
- opustit místo pálení je moné a po úplném uhašení ohnì;
- místo pálení po dobu 5 dnù nebo do vydatného deštì pravidelnì kontrolovat;
- pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být
zataraseny;
- spalování se mùe provádìt pouze v bezpeèné vzdálenosti od objektù;
- plošné vypalování porostù je zakázáno.
HZS Olomouckého kraje – územní odbor SEVER

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
7
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inzerce - inzerce - inzerce

Zpìtný odbìr baterií v Hanušovicích
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.

Koupím byt 3+1 v Hanušovicích
do 530 tis., platba hotovì.
Nabídnìte, tel. 608103009

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

E-box lidem usnadní tøídìní drobných
elektrozaøízení

Prodám dveøe vchodové plastové, bílé a
hnìdé vè. rámu. Pùvodní cena 9 a 22 tis.
Kè, nyní 4800 a 8000 Kè. Dále plastová
okna bílá, dvoukøídlá 150x120 cm a rùzná
jednokøídlá. Vše nové z neuskuteènìné
stavby.
Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777106709
Prodám zahrádku v zahradkáøské
kolonii „Nad nádraím”. Zahrada je
udrovaná, s malou zahradní chatkou.
Cena 25.000,-Kè
Dìkuji, Kostková Ludmila
Vymìním byt v osob. vlast. 3+1
v Zábøehu na Mor. za byt 3+1
v Hanušovicích.
Bez RK. Zn: Doplatek,
tel.: 608103009
Budoucí dùchodce shání chatu nebo
chalupu v okolí Hanušovic. Tel.:
602 121 807
Koupím byt v Hanušovicích, horší stav
nevadí. Tel.: 602 762 770

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

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Prodám 1/4 cihlového domu 3+1, 87 m2, s balkonem. Byt je komfort-

Koupím dìtský èasopis
Ètyølístek, tøeba Vám pøekáí
a dìtem udìlá radost.
Telefon: 605 800 464
nebo pevná linka
583 231 045.

Prodám ornou pùdu o výmìøe
3 538 m2, 70,- Kè za m2.
Na okraji Hanušovic.
Tel.: 607 884 645

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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ní, 2 roky po celkové rekonstrukci. K bytu patøí prostorná pùda, sklep, u
domu zahrádka s posezením a vlastní parkovištì pro 2 auta. Dùm se nachází v krásném prostøedí pøírody, v absolutním klidu, s výhledem na hory.
V blízkosti škola, školka, lékaøi, zubaø, lékárna, pošta, obchody, rychlíková stanice i monost zamìstnání.
Další informace po telefonu: 731 658 619.

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
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.

podatelna@mu-hanusovice.cz

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Jubilea

V mìsíci kvìtnu 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Anna Coufalová, Kvìtoslava
Rùièková, Kvìtoslava Kozáková,
Edita Havelková, Helena Konkolová,
Helena Šimberská, Kvìtoslava Marèíková, Olga Sedlmayerová, Zdeòka
Hlavenková a Anna Mihalèinová a
pánové Jiøí Pavlù a Karel Weiser.
Srdeènì blahopøejeme!

Váení obèané, p o k u d

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

Kino Mír

Hanušovice
Kvìten 2009
7. 5. Stráci - watchmen
15. 5. Pøíbìh o Zoufálkovi
22. 5. Bolt, pes pro kadý pøípad
29. 5. Rùový panter 2

Vzpomínáme
Dne 9. 5. 2009
vzpomeneme
1. smutné výroèí
úmrtí
pana Otakara Kozáka
z Hanušovic.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte
s ními. S láskou vzpomínají
maminka a sestry s rodinami.

ZÁJEZD
Základní organizace ZP Hanušovice poøádá zájezd do Kromìøíe. Souèástí zájezdu
je prohlídka zámku a zámeckého parku, kde jsou rùzná zákoutí s jezírky, vodotrysky a
potùèky. V parku je i malá zoologická zahrada. Park se rozkládá na ploše šesti
hektarù.V parku jsou i lavièky k odpoèinku. Pro zájemce je otevøená obrazárna. Dále
pak navštívíme barokní zahradu ve francouzském stylu s tropickým skleníkem. Podle
èasu mùeme udìlat prohlídku mìsta. Zájezd se uskuteèní dne 13. 5. 2009. Odjezd
autobusu v 6.30 hod. od pošty. Cena pro èleny 50,-Kè, pro dìti 40,-Kè a pro neèleny
80,-Kè. Pøihlášky posílejte na tel. è 737168352 do 10. kvìtna 2009 a dotazy týkající se
zájezdu na tel. 605304973. Zájemcùm pøejeme hezký výlet.
-vv

Blahopøejeme
Dne 27. 5. 2009 se doívá 80 let
paní Kvìtoslava Kozáková z Hanušovic.
Do dalších let hodnì zdraví, lásky a pohody pøejí
dcery s rodinami.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes navštívíme mìsteèko na polských hranicích – Zlaté Hory a povíme si nìco o historii,
málo známých vodoléèebných lázní.
Vše vlastnì zaèalo pøíjezdem mladého praského lékaøe Karla Anjela do jesenických lázní.
Ty u po smrti zakladatele lázní Priessnitze vedl jeho ze Jan Ripper. Ten si však s mladším
ambiciózním lékaøem nepadl do oka a nerozumìli si hlavnì ve zpùsobech léèby.
Dr. Anjel mìl za manelku paní Elu, která mìla sestru a ta získala znaèné jmìní sòatkem
s ruským poruèíkem Petrem Czepurkovským. Slovo dalo slovo, tito ètyøi se domluvili, a ji
v r. 1879 byly hotovy plány na vybudování konkurenèních lázní v nedalekých Zlatých Horách.
O tøi roky pozdìji zde ji stálo sanatorium s 60 modernì zaøízenými pokoji, jídelnou,
kuleèníkovým sálem a léèebným domem. Novinkou zde bylo zavedení tvz. „rodinné léèby“,
kdy se zde mohly léèit i mladé dívky bez doprovodu. V roce 1887 se zde léèil i významný
èeský skladatel Leoš Janáèek, který od mládí trpìl zánìty nosohltanu a prùdušek.
Koncem tého roku náhle zemøel zakladatel lázní dr. Anjel a novým majitelem celého sanatoria se stal vídeòský lékaø idovského pùvodu Ludvík Schweinburg. Vládl patrnì znaènými
finanèními prostøedky a tak se hned pustil do rozšíøení sanatoria. Pøistavìl rozsáhlou vanovou
èást se dvìma sály a tìlocviènou, kde umístil moderní pøístroje na fyzikální rehabilitaci. Roku
1894 nechal vybudovat Herminin dvùr, v nìm kadý z 35 pokojù mìl vlastní døevìný balkon.
I tak nestaèil kapacitnì pokrýt velký zájem o léèbu, a tak o ètyøi roky pozdìji pøibyly další
pokoje, jídelna, zábavní salon, èítárna a hlavnì 150 metrù dlouhá chodba, spojující všechny
lázeòské objekty. Tuto novinku v lázeòství si hosté pochvalovali hlavnì pøi nepøíznivém
poèasí. V celém areálu bylo v provozu ústøední topení a elektrické osvìtlení. Na pøelomu
století se zde u mohlo léèit a 220 pacientù , ubytovaných ve 170 pokojích. O dopravu do lázní
se starala eleznice z Hanušovic do Glucholaz a pak omnibusy, jezdící 4x dennì kyvadlovì do
Zlatých Hor a k lázním. Této dopravy té vyuil známý spisovatel Franz Kafka, který se zde
léèil v srpnu 1905 a podruhé v èervenci a srpnu 1906. I to je dùkaz, e láznì navštìvovala
pøevánì idovská klientela témìø z celé støední Evropy. Poèátkem tøicátých let, kdy u sanatorium vedl syn døívìjšího øeditele dr. Erich Schweinburg, procházely láznì nìkolika hubenými
léty hospodáøské krize. Pøesto a do r. 1937 konèilo jejich hospodaøení vdy ziskem. V den
henleinovského puèe 22. záøí 1938 však musel šéf se svým personálem uprchnout do
Olomouce. Nikdy se ale nepodaøilo vypátrat, zda se jejich útìk pøed nacisty zdaøil nebo zda
skonèil i se svou rodinou v nìkterém z vyhlazovacích táborù. Za okupace se zde léèili vojáci
wehrmachtu na tuberkulózu. Po válce pøevzalo sanatorium Ministerstvo zdravotnictví, které ji
pøemìnilo v dìtskou ozdravovnu.
-hpm

Vzpomínáme

Vzpomínka

Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut.

Na smutné výroèí úmrtí naší dcery

Dne 8. 5. 2009 vzpomeneme
2. výroèí úmrtí mého manela,

Soni Horáèkové,

pana Štìpána Kotíka.
S úctou a láskou vzpomínají manelka, dcera Dagmar
a synové Svatopluk a Lubomír s rodinami.
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která odešla tak mladá,
stále vzpomínají rodièe, bratr,
sestra s rodinou a všichni její pøátelé.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Jak jsme si minule slíbili, podíváme se na další dva ostrovy
Lipanského souostroví – na Lipary a Stromboli.
Lipary jsou nejvìtší z ostrovù a ije zde asi 10 000 stálých
obyvatel. Na ostrovì té leí hlavní mìsto souostroví stejného
jména se všemi správními institucemi, ve kterém ije asi
4 500 lidí. Toto malebné biskupské sídlo je hojnì navštìvováno
jako klimatické láznì a pøímoøské letovisko. Jádro mìsta tvoøí
citadela (mìstská pevnost) vystavìná v prùbìhu vìkù na
skalním ostrohu nad moøem. Její souèástí je i katedrála,
zaloená Normany v 11. století, ale v 17. století kompletnì
baroknì pøestavìná. Za návštìvu zde stojí i Eolské
archeologické muzeum, kde jsou soustøedìny cenné starovìké
nálezy z celého souostroví od 4. tisíciletí pøed Kristem a po
souèasnost.
Tøi kilometry severnì od mìsta se nachází vesnièka
Canneto, která se proslavila po celé Evropì tìbou,
zpracováním a vývozem pemzy. Pemza je podle nauèného
slovníku vulkanické sklo pórovité a pìnovité struktury, a právì
zde z nìho vyrábìjí údajnì ji od období antiky jak vìci denní
potøeby, tak hlavnì nádherné suvenýry rùzných tvarù pro turisty.
Nedaleko se také nachází nalezištì obsidiánu, co je zase
pøírodní sopeèné sklo èerné barvy, které vzniklo rychlým
tuhnutím lávy na zemském povrchu. I z nìho se tu vyrábìjí

hlavnì suvenýry. Mùete si ho nasbírat kolik chcete, leí ho tu
jako u nás kamení.
Ostrov Stromboli, tvoøený pravidelným kuelem
stejnojmenné sopky, je bezesporu nejaktivnìjší sopkou
v Evropì. Je to jeden z mála vulkánù, jeho erupce probíhají
pravidelnì v intervalech 5 a 20 minut. Nejvyšším bodem
ostrova je vrcholek Cancoru s nadmoøskou výškou 924 m.
Sopeèná aktivita se však neodehrává zde, ale o 200 metrù níe
na jeho severozápadním úboèí. Proto je hlavním cílem turistù
nedaleký vrchol Pizzo Sopra la Fossa (918 m), odkud se
naskýtá nejlepší pohled do jícnu sopky a pro pozorování
úchvatného divadla v podobì sopeèných erupcí. Za namáhavý
výstup je pak kadý odmìnìn nezapomenutelným pohledem na
ohnivé fontány, tryskající do výše 100 m, pøi zvýšené aktivitì a
do 200 m. Nejvhodnìjší doba pro pozorování je po setmìní, kdy
výtrysky havého lávového kamení záøí do noci jasnì
rudooranovou a fialovou barvou. Kromì pevných èástí chrlí
sopka i velké mnoství plynù. Nejèastìji to jsou oblaka vodní
páry, oxidu uhlièitého, ale také smrtelnì jedovatého oxidu
uhelnatého, chlorovodíku a sirovodíku.
Na ostrovì se nachází jen nìkolik menších vesnièek, jejich
obyvatele iví hlavnì turistický ruch, rybolov a v malém
mnoství zemìdìlství. Daøí se tu i pìstování hroznového vína a
vyváí se odtud víno odrùdy Malvasie.
-hp

Pohledy do historie Hanušovic a okolí
Kadý mìsíc uvádíme zajímavé pohledy do historie našeho mìsta a tam, kde to pùjde, i srovnání se souèasným stavem. Pøi tomto
seriálu spolupracujeme s panem Václavem Joklem starším, který nám poskytuje vzácné fotoarchiválie.
Dìkujeme.
redakce

Zámeèek, dnes Penzion Zámeèek, døíve Hotel Schlosstein.
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SBċR NEBEZPEýNÉHO ODPADU
V S O B O T U 16. KVċTNA 2 0 0 9
Svoz nebezpeþných odpadĤ (autobaterie, zbytky barev a rozpouštČdel, oleje, olejové filtry, zaolejované hadry, záĜivky,
mrazáky, chladniþky, rádia, televize, obrazovky, poþítaþe, apod. )
Nebezpeþný odpad musí být fyzicky pĜedán osádce, která bude svoz zajišĢovat na uvedeném místČ a v uvedenou
hodinu!!!
Svoz nebezpeþných odpadĤ: Termín svozu - 16. 5. 2009
ýas
00

20

8 -8
8 25 - 9 00
9 05 - 9 35
9 35 - 10 00
10 05 - 10 35
10 40 - 11 00
11 05 - 11 30
12 15 - 12 30
12 35 - 12 55
13 00 - 13 15
13 25- 13 40
13 25- 13 40
13 50- 14 20
14 30- 14 45
14 50- 15 10

místo
Ulice ZábĜežská – u ýOV
Ulice ZábĜežská – u kotelny
Ulice Jesenická – kĜižovatka k Ĝadovým domkĤm
Ulice Hlavní – parkovištČ CONNEX (u viaduktu)
Ulice Hlavní – parkovištČ u SpoĜitelny
Ulice Pražská – parkovištČ SLEZAN
Ulice Hlavní – mČstský úĜad
Ulice Údolní - sociální budova Jandrt
Ulice Údolní – toþna autobusĤ CONNEX
Ulice Údolní – u Rychty
PotĤþník – u bývalého obchodu
PotĤþník 432 - paneláky
Hynþice – u horního kontejneru
Žleb – u kontejneru
Vysoké ŽibĜidovice – kĜižovatka u bývalého obchodu

poznámka

zákonná pĜestávka (1130 - 1215)

Svoz nebezpeþného odpadu je urþen pouze pro obþany, není urþen pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
Znovu si Vás dovolíme upozornit, že pĜedání nebezpeþného odpadu musíte provést osobnČ!
Souþástí sbČru nebezpeþného odpadu nejsou pneumatiky, nábytek, tyto patĜí do odpadu obyþejného a sbírají se s velkoobjemovým
odpadem!

SBċR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
KVċTEN 2 0 0 9
__________________________________________________
Na svoz velkoobjemového odpadu od obþanĤ budou pĜistaveny kontejnery AVIA – typ vysoký následovnČ :

1. Ve dnech od 11. kvČtna - 13. kvČtna 2009 budou kontejnery umístČny:
na sídlišti Na HolbČ – obchod
na sídlišti ZábĜežská
na ulici Sportovní
ul. ZábĜežská /u ýOVky/
2. Ve dnech 13. kvČtna - 15. kvČtna 2009 budou kontejnery umístČny:
u kaple
u Hanušovické lesní, a. s.
horní Hanušovice – zastávka autobusu
Hynþice – u horního kontejneru
Mobilní sbČr velkoobjemového odpadu je urþen pouze pro obþany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpeþné odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urþené k recyklaci a sbČru.

Program LEADER pĢispďje na realizaci vašich projektĪ!
Úspďch završil více než roĀní Āinnost MAS
MAS Horní Pomoraví, o. p. s. byla podpoĢena Ministerstvem zemďdďlství a získala
prostĢedky pro realizaci projektĪ obcí, neziskových organizací a podnikatelĪ.
Ministerstvo zemďdďlství dnem 9. 4. 2009 vyhlásilo výsledky hodnocení Strategických
plánĪ Leader místních akĀních skupin v rámci opatĢení IV.1.1 Místní akĀní skupina
v Programu rozvoje venkova ÿR 2007-2013. MAS Horní Pomoraví se v seznamu
schválených žádostí objevila na 3 místď mezi 32 podpoĢenými MAS a celkem z 92
žadatelĪ.
Tento úspďch je výsledkem více než roĀní práce ĀlenĪ a zamďstnancĪ MAS,
pĢedevším tďch aktivních, kteĢí se úĀastnili jednání, na nichž se tvoĢila Integrovaná
strategie rozvoje území a následnď Strategický plán LEADER a jeho Fiche (tj. priority –
oblasti financování projektĪ).
Oblasti podpory projektĪ
Na jednáních MAS byly schváleny následující oblasti podpory projektĪ (Fiche)
Fiche Ā. 1

Regionální produkce - zdroj rozvoje regionu
- zemďdďlský podnikatel

žadatel

- výrobce potravin nebo surovin urĀených pro lidskou spotĢebu (mikro,
malý a stĢední podnik)

zpĪsobilé
výdaje

- min. 100 000,- KĀ

dotace

40-60 % dle druhu žadatele

- max. 2 000 000,- KĀ

Modernizace zemďdďlských podnikĪ
- stavby a technologie v živoĀišné výrobď
typy
- stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
podporovaných
PĢidávání hodnoty zemďdďlským a potravináĢským podnikĪm
aktivit
- investice vedoucí ke zlepšení zpracování produktĪ
- nákup zaĢízení, modernizace
Fiche Ā. 2
žadatel

Zakládání podnikĪ a jejich rozvoje

zpĪsobilé
výdaje

- max. 500 000,- KĀ
- min. 100 000,- KĀ

dotace

40-60 % dle požadavku žadatele

- fyzické a právnické osoby - podnikatelé (mikropodniky)

Podpora zakládání podnikĪ a jejich rozvoje
- rekonstrukce a modernizace objetku Āi pĢestavba na provozovnu
typy
- nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj mikropodnikĪ
podporovaných
- nákup strojĪ, výrobních zaĢízení a technologií
aktivit
- nákup vybavení provozovny
- poĢízení výpoĀetní techniky
Fiche Ā. 3

Atraktivní venkov

žadatel

- zemďdďlský podnikatel
- fyzické a právnické osoby - podnikatelé, kteĢí mají kratší než 2 letou
historii

zpĪsobilé
výdaje

- max. 2 000 000,- KĀ

- min. 50 000,- KĀ
dotace
40-60 % dle požadavku žadatele
typy
Podpora cestovního ruchu
podporovaných
- tvorba pďších tras a hippostezek

aktivit

- rekonstrukce, výstavba a modernizace malokapacitních ubytovacích
zaĢízení
- nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zaĢízení
- rekonstrukce, pĢestavba, výstavba objektĪ pro sportovní vyžití v areálech
jak vnitĢních, tak venkovních - napĢ. hĢištď, koupalištď, jízdárna atd.
Diverzifikace Āinností nezemďdďlské povahy
- rekonstrukce a modernizace objektĪ, pĢípadnď nová výstavba budov a
ploch
- nákup zaĢízení a technologií
- poĢízení výpoĀetní techniky

Fiche Ā. 4

Moderní venkov - kvalitní obĀanské vybavení a služby
- obce

žadatel

- svazky obcí
- nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve

zpĪsobilé
výdaje

- max. 2 000 000,- KĀ
- min. 50 000,- KĀ

dotace

až 90 %
ObĀanské vybavení a služby
- stavební obnova, výstavba budov a ploch k zajištďní obĀanského
vybavení a služeb v oblasti kultury, sociálních služeb, péĀe o dďti, sportovní
a volnoĀasové aktivity
- nákup technologie , zaĢízení, vybavení, hardware, software související s
projektem

- integrovaná informaĀní a školicí centra s využitím ICT
typy
podporovaných - zázemí pro spoleĀenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a
aktivit
církevní aktivity
Obnova a rozvoj vesnic
- zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí
- budování a obnova místních komunikací III. a IV. tĢídy
- obnova veĢejných prostranství obce
- parkové úpravy, nákup a výsadba veĢejné zelenď
Fiche Ā. 5

TradiĀní venkov - zachování kulturního dďdictví regionu
- obce

žadatel

- svazky obcí
- nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve

zpĪsobilé
výdaje

- max. 2 000 000,- KĀ
- min. 50 000,- KĀ

dotace

až 90 %
Ochrana a rozvoj kulturního dďdictví venkova
- studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dďdictví
venkova

typy
- obnova a zhodnocování kulturního dďdictví venkova
podporovaných
- rekonstrukce, modernizace, statické zabezpeĀení, restaurování
aktivit
památkových budov, objektĪ parkĪ a zahrad
- stálé výstavní expozice a muzea
- investice na realizaci výstavních expozic a muzeí
Fiche Ā. 6

Vzdďlání a informace
- obce

žadatel

- svazky obcí
- nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob,
církve

- max. 2 000 000,- KĀ

zpĪsobilé
výdaje

- min. 50 000,- KĀ

dotace

až 90 %

Vzdďlávání a informace
typy
podporovaných
aktivit
- náklady spojené s poĢádáním /organizací vzdďlávacích akcí

Rozvržení financí v rámci jednotlivých Fichí
Celkový objem financí, které bude MAS Horní Pomoraví o.p.s. na projekty rozdďlovat
bude dďlen dle následujícího grafu. Objemy financí byly dohodnuty na jednání
Programového výboru pĢi tvorbď Strategického plánu LEADER a odráží souĀasné
zjištďné potĢeby subjektĪ pĪsobících v regionu.

2,5%
17,5%

30%

2,5%

17,5%

30%

Zakládání podnikĤ a jejich
rozvoje
Atraktivní venkov
Moderní venkov – kvalitní
obþanské vybavení a služby
Regionální produkce – zdroj
rozvoje regionu
Tradiþní venkov – zachování
kulturního dČdictví regionu
VzdČlávání a informace

ÿeká nás hodnď práce
V následujících dnech bude MAS pĢipravovat podklady k podpisu Dohody
s Ministerstvem zemďdďlství a aktualizovat rozpoĀty pro letošní rok.
Bude nutné získat souhlasy všech Ālenských obcí s realizací SPL – usnesením
zastupitelstev. V prĪbďhu mďsíce kvďtna bude ministerstvo pĢipravovat Dohody a
pĢedpokladem je, že MAS Horní Pomoraví bude vyhlašovat výzvy k pĢedkládání
projektĪ na svém území v termínech 9. 6. 2009–29. 6. 2009, ministerstvo je však
k tomuto termínu skeptické, což by odsunulo další možnosti vyhlášení výzvy až na 6.
10.–26. 10. 2009.
Pokud chcete využít tohoto místního dotaĀního zdroje sledujte místní tisk a webové
stránky www.hornipomoravi.eu, kde budou postupnď zveĢejěovány informace o
vyhlašovaných výzvách k pĢedkládání žádostí o dotace na vaše projekty.

Anna Bartošová, Ģeditelka MAS Horní Pomoraví, o. p. s.

