HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èerven 2009

èíslo 6

roèník 15

cena 2 Kè

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

Dopad hospodáøské krize na
ekonomiku Mìsta Hanušovice

Velmi èasto od našich spoluobèanù slyším - Copak vy na
mìstském úøadì, vám nic nehrozí, stát vám vdycky peníze dá.
Chtìl bych se proto s vámi podìlit o pocity, které mám
z prvních ètyø mìsícù roku 2009.
Je tøeba zdùraznit, e tìsnì pøed koncem roku jsme
dokonèili dvì významné stavby, a to „Energetické úspory ZŠ
Hanušovice“ a výstavbu „24 bj. pro pøíjmovì vymezené
osoby“. Náklad tìchto staveb pøevýšil 40 mil. Kè, rok 2008
jsme tedy uzavírali bez jakéhokoliv pøebytku hospodaøení. Na
tyto stavby jsme získali dotace ze státního rozpoètu a
z prostøedkù EU v celkové výši 25,2 mil Kè. Od KB Šumperk
jsme si vypùjèili 6 mil. Kè a zbývající prostøedky jsme øešili ze
zdrojù mìsta. Rok 2008 byl finanènì i ekonomicky velmi
dobrý.
Mimo tyto dvì stavby byly pro pøipomenutí realizovány
další stavby: autobusová zastávka, propojení místní
komunikace ul. Zahradní a technická vybavenost RD na ulici
Jesenické a to nákladem cca 5 mil. Kè.
Stavby jsme dopláceli ještì poèátkem letošního roku. Od
mìsíce bøezna však dochází k poklesu výnosu daní pro mìsto
Hanušovice a tento pokles je od zaèátku roku 10 %. Nikdo
neví, na jakém procentu se pokles daòových výnosù zastaví.
Je pro nás tedy velmi sloité rozhodovat o akcích, které by se
mìly realizovat v roce 2009. Pokud získáme státní dotaci,
bude prioritou rekonstrukce objektu Mateøské školy, kdy
nákladem 10,2 mil. Kè zajistíme zvýšení kapacity tohoto
zaøízení a jednoznaènì zlepšíme hygienické a sociální
zázemí. Finanèním nákladem 1,5 mil. Kè dokonèíme akci
„Energetické úspory ZŠ Hanušovice.“
Je nutno pøiznat, e máme ještì jeden ekonomický problém
a to je vyplatit zástavní právo ZKL, a. s. Brno na byty našich
spoluobèanù, které jsme v rámci privatizace Zetor, s. p.
pøevzali a následnì je obèanùm prodali. Po 9 letech došlo
rozhodnutím soudu k soudní zástavì ve prospìch ZKL, a. s.
Brno. Tato situace nám nemùe být lhostejná a narovnat
majetkové vztahy bude pomìrnì ekonomicky nároèné.
Samozøejmostí je, e i Mìstský úøad Hanušovice pøijal
úsporná opatøení a snaíme se sníit náklady za provoz na co
nejniší míru.
(pokraèování na 2. stranì)

Oznámení o dobì a místì konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta mìsta Hanušovice dle § 32, odst. 2 zákona è. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o zmìnì nìkterých
zákonù (dále jen zákon) a vyhlášky è. 409/2003 Sb. k provedení
zákona è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o
zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen
vyhláška),
oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteèní dne 5. èervna
2009 v dobì od 14,00 hod. do 22,00 hod. a dne 6. èervna 2009
v dobì od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Místem konání voleb:
Okrsek è.1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, èp. 92,
ul. Hlavní, 788 33 Hanušovice, v tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu: Hlavní ulice od mostu pøes øeku
Moravu k benzinové èerpací stanici, ul. Praská, Za Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Údolní, U Skalky,
U Rychty a Habartická.
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice a leb.
Okrsek è.2: budova Domu kultury v Hanušovicích, èp. 182,
ul.Hlavní, 788 33 Hanušovice v tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu: Hlavní ulice od mostu pøes øeku
Moravu k podjezdu ÈD, ul. Poárníkù, Dukelská, Na Vinici,
Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození, Nádraní, Sportovní a Úzká.
(pokraèování na 2. stranì)

V nedìli 7. 6. 2009 se koná

Pou u Svaté Trojice
Odjezd autobusu:
- zastávka ÈSAD u viaduktu 9.30 hod.
- parkovištì u DK Hanušovice 9.35 hod.
Zpáteèní odjezd ze Sv. Trojice: ve 13 hod.
Jízdné 60,- Kè se bude vybírat v autobuse.
Zájemci se mohou pøihlásit u M. Felnerové
na tel. 583 232 093.
Svaz invalidù pod záštitou Mìstského úøadu
v Hanušovicích a Pivovaru Holba Hanušovice
poøádá ve dnech 22.-25. 6. 2009 v DK Hanušovice

Výstavu historických koèárkù a panenek, medailí
a upomínkových pøedmìtù
Více uvnitø novin
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
61. jednání - 9. 3. 2009
- schválila nabídku na zajištìní kulturního programu Dìtský den
– poøad pro dìti
- schválila finanèní pøíspìvek STP v ÈR – ZO Hanušovice
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 866/8
- projednala ádost o odprodej bytu v domì èp. 110 i
s nájemníkem
- schválila vnitøní interní pøedpis è. 1/2009 – Vyøazení
dlouhodobého majetku
- vzala na vìdomí informaci o konání mistrovství ÈR
AV Z O z e v z d u c h o v ý c h z b r a n í , j a k o z á s t u p c e m ì s t a
delegovala O. Schwarzerovou
- schválila návrh pojistné smlouvy mezi Kooperativa pojišovna,
a. s. a Mìstem Hanušovice na nové pojištìní majetku mìsta
- vzala na vìdomí nabídku spoleènosti jas-air cz, spol. s r. o. na
zhotovení leteckých snímkù
- doporuèila ZM ke schválení zrušení svazku obcí Lue a jako
likvidátora sdruení navrhuje Mgr. Petru Hatoòovou
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného
bøemene pro ÈEZ distribuce, a. s. k realizaci pøípojky NN pro RD na
pozemku pè. 11/3 GP, kú. leb
- schválila pøíspìvek na èinnost pro Obèanské sdruení ON –
pomoc a poradenství pro eny a dívky
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného
bøemene pro zøízení pøípojky pro dešovou kanalizaci mezi Mìstem
Hanušovice a Sportovním klubem Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o výsledcích soutìe Zlatý erb
Olomouckého kraje, ve které se mìsto Hanušovice umístilo
na 3. místì
- schválila jednatele HO, s. r. o.
- doporuèila ke schválení ZM závìreèný úèet mìsta Hanušovice,
vèetnì zprávy auditora za rok 2008
- schválila bezúplatný pronájem bytu èp. 26 v Hynèicích

62. jednání - 23. 3. 2009
- schválila ádost o pronájem volného bytu v Potùèníku èp. 95
- schválila ádosti o pøipojení k dešové kanalizaci na pozemku
pè. 835/1

Dopad hospodáøské krize na
ekonomiku Mìsta Hanušovice
(dokonèení z 1. strany)
Nový ministr financí Eduard Janota
prohlásil, e pokud budeme všichni rozumní,
ekonomickou krizi zvládneme. K rozumnému
èerpání finanèních prostøedkù musí dojít i ve
mìstì Hanušovice.
Nutno je pøipomenout skuteènost, e se
mìsto pøipravuje na rekonstrukci a
doplnìní kanalizace nákladem VHZ, a. s. za
pøispìní dotace z EU ve výši více jak 100
milionù Kè a mìsto se zavázalo k podílu
v rozmezí 10-15 milionù korun.
Spoléháme se na Vás všechny, e
pochopíte, e ne vše mùe být v této situaci
stoprocentní a naše hospodaøení bude
opravdu stát na prioritách, které stanoví
Zastupitelstvo mìsta v rámci úprav
rozpoètu prostøednictvím rozpoètových
zmìn.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

- doporuèila ZM ke schválení odprodej pozemku pè. 9/16
v kú. leb
- doporuèila ZM ke schválení odprodej pozemku pè. 11/3
v kú. leb
- schválila ádost o osvobození od poplatkù z vybraného
vstupného pøi kulturních akcích v M-Parku
- schválila základní informace pro obèany vydané v souladu se
zákonem è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím
- schválila ádost firmy FARMA POHODA, s. r. o. Staré Mìsto o
umístìní informaèních tabulí na sloupy VO, ale a po provìøení ze
strany mìsta
- schválila ádost o zmìnu nájemní smlouvy
- schválila ádosti o pùjèky z FRB
- schválila návrh smlouvy o poskytování pravidelného servisu
pro mìsto Hanušovice firmou ASI Mohelnice

63. jednání - 6. 4. 2009
- vzala na vìdomí, e novou pøedsedkyní správní rady PONTIS
Šumperk, o. p. s. se stala Ing. Alena Šmotková
- vzala na vìdomí podìkování Obèanského sdruení ON za
poskytnutý finanèní pøíspìvek.
- projednala vìc pøílohy mandátní smlouvy z 15. 12. 2001 –
Hanušovická obchodní s. r. o.
- schválila smlouvu o dílo na akci Kanalizace Hanušovice
– soukromá èást kanalizaèních pøípojek, realizaèní
dokumentace è. 21/2008
- projednala ádosti o souhlas s pøekopem komunikace a
vybudování vodovodu
- schválila ádost o odprodej pozemku pè. 744/17, kú.
Hanušovice
- vzala na vìdomí pøipomínky poøizovatele ÚP Hanušovice
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 856/30 a stp. 773
v kú. Hanušovice
- schválila prezentaci Hanušovic v brouøe Jeseníky, mìsta a
obce
- byla seznámena s metodickým pokynem, který upravuje
Veøejnou slubu dle zákona è. 382/2008 Sb. a 479/2008 Sb.,
novelizovaného zákona è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Oznámení o dobì a místì konání voleb do Evropského parlamentu
(dokonèení z 1. strany)
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovar Holba, a. s., èp. 261 ul. Pivovarská, 788 33 Hanušovice, v tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu: ul. Zábøeská, Na
Holbì, Pod Lesem, Zahradní, Pivovarská a Pod Hradem.
Nejpozdìji tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí hlasovací lístky,
v den voleb mùete hlasovací lístky obdret ve volební místnosti.
Hlasování bude umonìno volièi, který se prokáe platným cestovním dokladem nebo
platným obèanským prùkazem.Voliè, který je obèanem jiného èlenského státu, prokáe po
pøíchodu do volební místnosti svou totonost a obèanství jiného èlenského státu, a e je na
území Èeské republiky veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního pøedpisu.
Neprokáe-li voliè svou totonost a obèanství Èeské republiky nebo jiného èlenského
státu nebo, jde-li o obèana jiného èlenského státu, neprokáe-li, e je veden v evidenci obyvatel podle zváštního právního pøedpisu, nebude mu hlasování umonìno.
Volièi, který není zapsán ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu,
okrsková volební komise hlasování neumoní. To neplatí, pokud voliè hlasuje na volièský
prùkaz.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava, jízdní øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.
V Hanušovicích, 18. kvìtna 2009
Petr Malcharczik, starosta mìsta

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
Den osvobození

64. výroèí osvobození ÈR a našeho mìsta si pøipomenuli v hodinì obèanské
výchovy áci 7. roèníku základní školy a následnì 7. 5. 2009 v dopoledních
hodinách uctili památku padlých sovìtských vojákù kyticemi kvìtù a tichou
vzpomínkou u pomníku hrdinù v Hanušovicích. K projevùm úcty, stateènosti a
hrdinství vojákù se pøipojili i pøedstavitelé mìsta.
è
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

Den matek
áci recitaèního krouku pøi základní škole potìšili a zároveò rozplakali ve
ètvrtek 7. kvìtna 2009 svým pìkným kulturním vystoupením maminky a babièky
z Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích.
Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

Pro maminky napsali
áci II. A
Adam Tabaèár

Maminka
Maminko, maminko,
usmìj se malinko.
Kvìtinky rostou na louce,
já je utrhnu na louce,
Maminko, mám tì rád
a budu tvùj kamarád.

Jindøich Láník

Matìj Vyroubal

Máma
Moje milá maminko,
zlob se prosím malinko.
Já udìlám, vše co øekneš,
a ty øekneš, ty si klekneš.
Ty jsi moje sluníèko
a já tvoje zlatíèko.

Bára Vénosová

Luboš Jelínek

Máma vstává z postýlky,
ustýlá nám peøinky.
Maminka je moje rùe,
kdopak asi za to mùe?

Pavlína Staòková

Lukáš Chrudina

Maminka se usmìje,
ráno vstává z postele,
peøinky si ustele,
a pak se jen usmìje.

Roman Jacko

Monika Merèáková

Moje máma
Moje milá maminko,
usmìj se malinko.
Ty jsi moje maminka,
kopretinka.

Gabriela Mikšíková

Maminka
Moje milá maminka,
voní jako kvìtinka.
Moje milá maminka,
ta má ráda tatínka.

O mamince
Maminko, maminko
nekoukej se malinko.
Pousmìj se trošièku
na tu naši koèièku.

Moje maminka
Moje milá maminka
je moje kopretinka.
Zùstaò aspoò chvilièku,
na tom našem dvoreèku.

Maminko, jsi moje zlatíèko,
pousmìj se malièko,
pousmìj se trošku,
na tu naši koèku.

Maminka

Maminka
Maminko,maminko,
usmìj se malinko.
Nebudu tì zlobit
a u se budu uèit.

Sára Morongová

Moje maminka

O mamince

Moje maminka
Moje milá maminko,
pousmìj se malinko.
Kdy se budeš pìknì smát,
budu tì mít velmi rád.

kvìtinka se neuklání.
Pokloò se trošièku
a zahøej mi dušièku.

Básnièky sloili áci II. A v hodinì èeského jazyka k Svátku matek.
Pøipravila Eva Kubíèková

Denisa Šolcová

Moje maminka
Maminko, maminko,
mám tì ráda,
víc ne kamaráda.

Lucka Brostíková

Maminka
Maminko naše,
máme tì rádi,
a jsme ti kamarádi.
Tralala, tralala,
ty jsi naše fiala.
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Klára Sedlaèíková

Maminka
Všude vidím maminku,
všude jako kvìtinku.,
Já vím, e jsem hodná na ni,
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Z naší školy
EUROREBUS
V pondìlí 4. 5. 2009 reprezentovalo naši školu 12 ákù v krajském
kole vìdomostní soutìe EUROREBUS v Olomouci. Zástupci
4 tøíd (7. A, 8. A, 8. B, 9. A) soutìili v kategorii školních kolektivù a 4 áci soutìili v kategorii jednotlivcù. Všem zúèastnìným
je tøeba podìkovat za reprezentaci školy, protoe v nelehké konkurenci bojovali o postup do celostátního kola v Praze.
Nejúspìšnìjším soutìícím byl Josef Faltièko z 8. A, který v
kategorii jednotlivcù získal 1. místo a zlatou medaili a díky jeho
vìdomostem a zkušenostem 1. místo také získali zástupci 8. A,
kteøí ve sloení Josef Faltièko, Dominik Èermák a Jakub Kopecký vyhráli svoji kategorii. Všichni tøi postupují do celostátního kola, které se bude konat 12. èervna 2009 v Praze.

GRATULUJEME!
-al

„Školní Kryštof“
áci 6. tøíd naší základní školy se zúèastnili ve støedu 20. 5. 2009 v odpoledních hodinách ji tradièní dopravnì preventivní akce: „Školní Kryštof.“
Rádi bychom podìkovali tìm, kteøí nám pomohli zdaøilou akci zrealizovat:
kpt. Zdeòku Novákovi, vedoucímu Dopravního inspektorátu v Šumperku,
Bc. Františku Roháèkovi, vedoucímu Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích.
Dìti odmìnily 37 jablíèky ty øidièe, kteøí dodreli pravidla silnièního provozu, stanovenou rychlost a mìli v poøádku technický stav vozidla i potøebné dokumenty. 15 citrónù putovalo k øidièùm, kteøí porušili dopravní pravidla a
pøekroèili stanovenou rychlost.
Získané výsledky svìdèí o tom, e stále existuje více øidièù, kteøí svým správným chováním na silnici chrání lidské ivoty a zdraví nás všech.
Na závìr si dìti spolu s policisty prohlédly vybavení policejních vozù a seznámily se s èinností radaru. Pøi této akci
uplatnily znalosti dopravní výchovy v praxi a svou osobní
úèastí získaly zodpovìdný pøístup k ostatním úèastníkùm
silnièního provozu.
Vladimíra ídková,
uèitelka obèanské
výchovy

foto:
Aneta Suchánková

Podìkování Penny Marketu, s. r. o. v Hanušovicích
Rádi bychom touto cestou podìkovali panu Zdeòku Bartošovi, zastupujícímu obchodní spoleènost Penny Market, s. r. o. v Hanušovicích za
sponzorský dar ákùm 6. roèníkù v podobì jablíèek a citrónù, které byly souèástí odmìòování øidièù pøi dopravnì preventivní akci: ,,Školní Kryštof“, která se uskuteènila ve støedu 20. kvìtna 2009 od 14-16 hod. ve spolupráci s Obvodním oddìlením Policie ÈR v Hanušovicích a Dopravním
inspektorátem v Šumperku.
Vladimíra ídková, uèitelka obèanské výchovy

Telefonická krizová linka pro zdravotnì postiené
Potøebujete pomoc? - Nevíte si rady? - Zavolejte bezplatnou linku 800 246 642
Narodilo se Vám postiené dítì? Nevíte si rady? Potøebujete se poradit? Nevíte, na jakou dávku máte nárok? Potøebujete
vhodnou kompenzaèní pomùcku? Potøebujete osobní asistenci? Ztratili jste práci?
Provozuje: PROSAZ - Spoleènost pro sociální rehabilitaci obèanù se zdravotním postiením
Kodymova 2526, Praha 5, prosaz@prosaz.cz, IÈ: 43005853, www.prosaz.cz
podrobné informace na 6. stranì
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Regionální pøehlídka hudebnì pohybových forem
Ve ètvrtek 25. 6. 2009 se od 10.00 hodin uskuteèní v tìlocviènì ZŠ Hanušovice regionální pøehlídka hudebnì pohybových forem.
Pøehlídka je „otevøená“ všem zájmovým obèanským sdruením, základním a mateøským školám i neorganizovaným jednotlivcùm,
bez stanovení kategorií (dìti i dospìlí) èi dalších omezení.
Zájemci o úèast se mohou pøihlásit se svými skladbami zamìøenými na tanec, aerobik, balet, maoretky, cvièení s hudbou,
rytmickou gymnastiku apod.
a) v den prezence v místì konání od 9.00 do 9.30 hodin
b) nebo mailem do 20. 6. 2009 na adresu hanusovacek@seznam.cz nebo ms.hanusovice@seznam.cz
c) nebo telefonicky na tel. è. 732 264 952 (Pavel Podvolecký) nebo 776 322 219 (Pavla Sedlaèíková).
Pøípadným zájemcùm o zkoušku bude èas zkoušky stanoven po pøihlášení. Startovné ani úèastnické poplatky se neplatí.
O absolutním vítìzi pøehlídky rozhodnou pøítomní diváci.
Informace na výše uvedených mailech a telefonních èíslech a také na
www stránkách obèanského sdruení SPV Hanušováèek na www.hanusovice.info,
kde jsou k dispozici také pøihlášky, propozice a pøípadné zmìny.
Pøehlídka se koná také za podpory Olomouckého kraje. -pod

Semináø „Bezpeènì po vodì“

Na konci mìsíce dubna se v našem mìstì uskuteènil semináø „Bezpeènì po vodì“, který pro cvièitele i další zájemce poøádalo
Regionální centrum Sport pro všechny v Šumperku. V programu semináøe byla mimo jiné bezpeènost pøi vodní turistice,
problematika sjídìní jezù, záchrana a sebezáchrana na vodì, sjezd øeky Moravy atd. Semináøe se zúèastnili také cvièitelé SPV
Hanušováèku. Další zájemci o podobný semináø se mùou pøedbìnì nahlásit kdykoliv na tel. 732 264 952 nebo mailové adrese
vodacihanusovice@seznam.cz.
-pod

Sportovní krouek na raftu
Také první èást ákù ze sportovního krouku SPV Hanušováèku má ji za sebou sjezd
øeky Moravy na raftu. Celkem sedmikilometrový úsek mezi Hanušovicemi a Bohdíkovem zvládli „nováèci“ bez újmy.
Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek je v roce 2009 realizována také za
podpory Olomouckého kraje.
-pod

Volejbalové debly
„HOLBA TOUR 2009“
V mìsíci kvìtnu byl zahájen ji XI. roèník hanušovických volejbalových turnajù dvojic „HOLBATOUR 2009“. V kategorii smíšených drustev bylo odehráno celkem 48 utkání ve dvou výkonnostních kategoriích. Mezi nejúspìšnìjšími
páry mìli zastoupení také domácí. Dvojici Molèan, Øezníèková (Hanušovice,
Staré Mìsto) se podaøilo probojovat z II. výkonnostní kategorie do I. a dvojice
Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník) obhájila v I. kategorii vítìzství z posledního turnaje v roce 2008.
Výsledky mixy I.:
1. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)
2. Navrátil, Pavelková (Bruntál)
3. Novák, Krmelová (Loštice)
Výsledky mixy II.:
1. Lysák, Lysáková (St.Mìsto)
2. Štefek, Pospíšilová (Loštice)
3. Vašica, Vrbová (St. Mìsto)
Èinnost Sportovního klubu Hanušovice je v roce 2009 realizována
také za podpory Olomouckého kraje.
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Telefonická linka pro zdravotnì postiené
1. Údaje o provozovateli:
Název:
PROSAZ - Spoleènost pro sociální rehabilitaci obèanù
se zdravotním postiením
Právní forma: obèanské sdruení
Sídlo: Praha 5 - Stodùlky, Kodymova 2526, 158 00
IÈO: 43005853
Statutární zástupce: Iveta Pešková, pøedseda,
Bc. Michal Polonyi, místopøedseda
Vedoucí projektu telefonické krizové linky: Iveta Pešková
Souèasná kapacita: 40 hovorù/den
2. Cíl projektu, rozsah poskytovaných slueb
Hlavním zámìrem projektu a jeho celkovým cílem je
umonit nejen zdravotnì postieným odbornì konzultovat aktuálnì vzniklé problémy související se zdravotním postiením
nebo øešit náhlé krizové situace, poskytovat podporu a poradenství v ivotních situacích a stavech.
Vzniklé potíe pøitom mohou být charakteru zdravotního,
psychického, psychosociálního, sociálnì právního èi týkající
se obecných problémù ivota se zdravotním postiením. Cílem
projektu je tedy vytvoøit linku telefonické krizové pomoci a poradenství, která je v provozu 24 hodin dennì a slouí zdravotnì
postieným. Telefonickou krizovou pomoc zajišují odbornì
vyškolení konzultatni, dále externì spolupracující odborníci na
jednotlivá témata (psycholog, speciální pedagog, právník, lékaø) a sociální pracovník poskytující terénní pomoc.
Sluba obsahuje tyto základní èinnosti:
- telefonickou krizovou pomoc - tedy krizovou práci s klientem spoèívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s konzultantem (celá ÈR)
- pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záleitostí - pomoc pøi komunikaci, pøi vyøizování bìných záleitostí aj. (zejména praští klienti)

- odbornou konzultaci a pomoc v oblasti zdravotní, psychologické, sociální èi pedagogické - konzultace v oblasti vzdìlávání,
pøípadnì pracovního uplatnìní (celá ÈR)
- navazující sluby - monost vyuívání stávajících aktivit
adatele (asistenèní sluba, rehabilitaèní a rekondièní pobyty,
dìtské tábory, kulturní a spoleèenské akce, sportovní aktivity
vhodné i pro velmi tìce postiené jedince) (celá ÈR)
3. Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou zdravotnì postiení.
4. Èasová a místní dostupnost sluby
Linka je v provozu 24 hodin dennì po celý rok, vèetnì víkendù a svátkù. Linku je moné bezplatnì vyuívat z celé ÈR na èísle 800 246 642.
5. Øešení stíností, pøipomínky
Kadý uivatel má právo podat stínost. Stínost je moné
podat písemnì, telefonicky, faxem nebo el. poštou. Písemnou
stínost je oprávnìn pøijmout kadý zamìstnanec sdruení
PROSAZ, ostatní formy stínosti pøijímá statutární zástupce
sdruení a vedoucí TKP. Stínosti dále øeší pouze vedoucí TKP,
který také kontaktuje stìovatele. Anonymní stínosti nejsou øešeny, mùe k nim ale být pøihlíeno.
Kontaktní informace:
PROSAZ
Spoleènost pro sociální rehabilitaci obèanù
se zdravotním postiením
Kodymova 2526, 158 00 Praha 5,
IÈO: 43005853,
email: prosaz@prosaz.cz,
tel./fax: 251 61 44 69
www.prosaz.cz

DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas pøírodu a recesi, Dìti slunce Hanušovice
Èinnost za mìsíc duben 2009
V pátek 3. 4. jsme na klubovém táboøišti opravili s p. Donovalem koryto potùèku, který zatékal do prostoru kuchyòky. O týden
pozdìji pomohl kamarád Silvestr Salaj s výrobou nové lavice ze døeva. Obìma za náš klub dìkuji za spolupráci. První sobotu v dubnu jsem se zúèastnil RVZ - Regionální výmìny zkušeností v Šumperku, urèené pro vedoucí dìtských kolektivù. Je to pøíleitost rozšíøit si obzory èi pøedat jiným své zkušenosti. Díky patøí poøadatelùm z ÈTÚ a PO Šumperk.
Škoda e pro malý poèet hráèù se neuskuteènilo Pašování pøes mexickou hranici, místo toho probìhl náhradní program pohybových her Bimbárna (s dvojmíèkem), Boj slepcù s novinovými rulièkami a Èíslované hùlky. Bìhem mìsíce jsme také uskuteènili sérii her a soutìí na téma Okno do vesmíru (testy Dìrované kartièky, árovky, Palubní deska, soutìe Prùlet mezi meteority, Útok
nepøátelskými talíøi na mìsta atd.). Celkovì v soutìích vyhrál Luboš Jelínek. Víte, e je to u 48 let, kdy do vesmíru vyletìl první
èlovìk? Po Velikonocích jsme si ji tradiènì zahráli Hry s velikonoèními vajíèky (Kutálení vajíèek do dálky, Tíkaná, Házení mince
na vajíèko atd.). Celkovì vyhrál Ondra Brázda. Blahopøejeme.
Dìti si rovnì vyzkoušely svùj hmat pøi soutìích na téma Slepcùv um (Poznávání písmen poslepu, Krmení spoluhráèe slepcem
atd.). Celkovì vyhrál Luboš Jelínek. Blahopøejeme.
V prùbìhu mìsíce jsem na na klubovém táboøišti vyrobil ještì jednu novou døevìnou lavici, nebo pùvodní jsou ji shnilé
(vydrely asi 10 let). Poslední sobotu jsme klubové táboøištì navštívili s dìtmi a provedli další potøebné práce. Udìlali jsme dost práce, ale ještì více nás èeká. Take na nudu nemáme èas. Na závìr jsme si zahráli Boj o šátky za pasem. Velkým záitkem pro nováèky
byla i cesta na táboøištì, nováèky tam vodíme zpoèátku poslepu s šátky na oèích.
V celkovém mìsíèním bodování zvítìzil Luboš Jelínek. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øed. ZŠ p. Felnerovi a p. Mináøovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Povinná výbava vozidel
Témìø dennì se my, øidièi, setkáváme se silnièními kontrolami, které provádí Policie ÈR, orgány
Celní správy a mìstští stráníci. Abychom mìli na
silnici co nejménì problémù, nìkteré povinnosti si
pøipomeneme.
Povinná výbava vozidel pøi provozu na veøejných
komunikacích je upravena vyhláškou è. 341/2002
Sb. Pro kategorie M a N (osobní a nákladní vozidla)
se poaduje vdy tato výbava: náhradní elektrické
pojistky (po jedné od kadého pouívaného druhu),
po jedné náhradní árovce od kadého druhu uívaného v zaøízeních k vnìjšímu osvìtlení a ke svìtelné
signalizaci, pøíruèní zvedák, klíè na matice (šrouby)
kol vozidla, náhradní kolo (ráfek s pneumatikou),
pøenosný výstraný trojúhelník a lékárnièka.
Pokud je vozidlo pouíváno pro sluební úèely, je
podle naøízení vlády è. 168/2002 Sb. nutné do výbavy zaøadit i výstranou vestu.
Tuto povinnou výbavu se doporuèuje doplnit o
tané lano a hasicí pøístroj.
Ale pozor, od 1. 1. 2009 mají navíc všichni øidièi
motorových vozidel novou povinnost, a to pøi dopravní nehodì, u které nepøesáhne škoda na kadém
z vozidel 100 000 Kè, vyplnit Záznam o dopravní
nehodì. Øidièùm se doporuèuje, aby Záznam vozili
vdy s sebou. Není to však povinností, záznam o nehodì si mùete sepsat i na kus papíru, podstatné je,
aby na tomto dokumentu bylo napsáno vše dùleité.
Musí zde být uvedeno: jména úèastníkù nehody, informace o vozidlech a pojištìní, èas, místo, pøíèiny,
dùsledky, prùbìh nehody a vzniklé škody. Záznam
musí být podepsán úèastníky nehody a musí být neprodlenì odeslán pojistiteli.
Øidièe té bude zajímat, e od letošního roku je jediným platným dokladem o pojištìní na území ÈR,
tak i v zahranièí Zelená karta, která je bez podpisu
pojistníka neplatná. Vozte ji tedy podepsanou vdy
ve vozidle!!

POMÁHÁME LIDEM BYDLET
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

A co se chystá nového?
Ministerstvo dopravy chystá zmìnu ve sloení
povinné výbavy. Projednávání však bylo zatím odsunuto. K navrhovaným zmìnám patøí vypuštìní
árovek a náhradního kola, pokud je vozidlo vybaveno soupravou pro nouzovou opravu pneumatik,
naopak by mìla pøibýt reflexní vesta a ji zmiòovaný formuláø Záznam o dopravní nehodì.
A ještì jedna vìc, která se týká øidièù, cestujících
na Slovensko. Od kvìtna letošního roku musí být
podle vyhlášky vybaveni tzv. Kartou prvej pomoci, obsahující nákresy a pokyny k poskytnutí první
pomoci. Má stát 1 euro, distribuce pro veøejnost zatím nezaèala, a tak podle internetu je jediná monost,
jak Kartu získat, okopírovat si ji z internetu, zalaminovat, aby byla odolná neèistotám a vodì, a vozit ji
sebou. Podle vyjádøení Ústøedního automotoklubu
v Praze a slovenských institucí u nás našim øidièùm
na Slovensku za absenci Karty postihy nehrozí, slovenská Polícia je však opaèného názoru a v nedávné
rozhlasovém poøadu její pøedstavitel prohlásil, e
zákony a naøízení platí pro všechny øidièe bez výjimek. Nebude-li mít tedy øidiè Kartu u sebe, hrozí mu
nepøíjemná pokuta v eurech. Take tìko radit, slovenští úøedníci na nejvyšších místech opìt pøedbìhli
dobu.
-hp
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Pohádkový les + bleší trh
V pátek 1. 5. 2009 obèanské sdruení K2 Hynèice uspoøádalo
procházku pohádkovým lesem. Pohádkové bytosti tam èekaly na
pomoc od dìtí, které poté odmìnily sladkostmi. Do této záchrany
se aktivnì zapojilo 176 dìtí.
Po celou dobu akce vyhrávala hudba, bylo zde výborné obèerstvení, perníkáøský stánek a velmi atraktivní kolo štìstí, o které byl
velký zájem ze strany dìtí i dospìlých.
Velký úspìch zaznamenal i ,,bleší trh". Jeliko návštìvníci byli
obeznámeni s tím, e výtìek pùjde jako dar do kojeneckého ústavu v Šumperku, kupovali vše, jen aby tuto sbírku podpoøili, za co
jim dìkují jak poøadatelé, tak i dìti z kojeneckého ústavu (kojeneckému ústavu byla proplacena faktura za písek do pískovištì
v hodnotì 2000,- Kè).
Touto cestou chceme podìkovat všem sponzorùm, ale i
obèanùm, kteøí nám pomáhali akci zajistit, a pøedevším spoleènosti Marwin za nezištné technické zabezpeèení (toalety,
elektøina a prostory).
Ani vìtrné rozmary poèasí nám tak nezkazily pocit pøíjemnì
stráveného odpoledne.
Doufáme, e ,,Dìtský den" obèanského sdruení v Hynèicích
13. 6. 2009, kde bude spousta soutìí, hudba, obèerstvení a dobrá
nálada, Vás všechny pøivede mezi nás.
Podìkování sponzorùm:
MARWIN v. o. s., VOBUS v. o. s., ROZHLED Morava s. r. o.,
Pivovar HOLBA a. s., Pivovar Steiger (Slov. republika), Štefanec
Petr, Hanušovice, Konyarik Radek, Ruda n. M., Schwarzer Radek, Jindøichov, Brázdová Pavla, Šumperk, Šastný Pavel,
árová, Schneider Roman, Kopøivná.
S pozdravem, K2 Hynèice, o. s.

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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inzerce - inzerce - inzerce

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

Prodám dveøe a okna plastová, bílá a
hnìdá z neuskuteènìné stavby. Dále
zahradní bránu a branku
vè. sloupkù a pletiva.
Vše nové s dokladem. Levnì.
Pøivezu zdarma. Tel: 777106709

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!
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.

Koupím rodinný domek v okolí
Hanušovic. Na stavu nezáleí.
Tel.: 602 121 807
Pro chov pštrosù a pávù sháním
zemìdìlskou usedlost v
Hanušovic. Tel.: 602 762 770

okolí

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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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.

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

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.
Neplate víc, ne je tøeba.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea

V mìsíci èervnu 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Ludmila Dandulová, Kvìtoslava Válková, Erika Molèanová,
Vlasta Popelková, Aneka Kotíková,
Olga Vybíralová, Irmgarda Bednariková, Anna Drlíková, Anna Tomíèková, Alena Anovèínová a Miloslava
Pavleková a pánové Ingác erníèek,
Pavel Lenhart, Ludovít Balá a Ladislav Dostál.
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

Vzpomínka
Dne 9. 6. 2009 si
pøipomeneme
3. smutné výroèí, kdy
nás navdy opustil
pan Miroslav Hnátek.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu tichou
vzpomínku.
Ivana s dìtmi a sourozenci Emílie, Vìra,
Daniel a Štefan s rodinami.

Vzpomínáme
Zemøe-li maminka,
sluníèko zajde,
v srdci nám zavane
podivný chlad.
Vdy v celém svìtì
sotva se najde,
kdo by jak maminka
umìl mít rád.
Den 31. kvìten 2003 se pro nás stal
nejsmutnìjším dnem. Je to ji 6 let, co nás
navdy neèekanì opustila naše milovaná
maminka, babièka a prababièka,
paní Anna Oriòáková
z Vysokých ibøidovic.
Dne 4. èervence 2009 vzpomeneme
jejích nedoitých 69. narozenin.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají dcery a syn
s rodinami a vnouèata.
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Den dìtí - 1. èerven
Všem dìtem všechno nejlepší, pìkné známky a dobré kamarády pøejí
k svátku redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

DPS Hanušovice slaví Den matek
S pøíchodem jara a sluneèných dní pøišla také oslava Dne matek, který tentokrát pøipadl na 10. kvìtna. Kytièka, která byla pøedána z rukou pana starosty, v tento den potìšila a rozzáøila oèi babièek o to více. Úsmìv na jejich tváøích a nostalgickou, a pøece
veselou náladu se pod vedením paní uèitelky ídkové podaøilo vykouzlit dìtem ze
ZŠ Hanušovice.
Za pìkný kulturní program velice dìkují obyvatelé DPS Hanušovice a peèovatelka
Jitka Odstrèilová.

POZVÁNKA
Obèanské sdruení K2 HYNÈICE, o. s. si Vás dovoluje pozvat na

Hynèický slunovrat,
který se bude konat v sobotu dne 13. èervna 2009 v Hynèicích nad
Moravou, zaèátek ve 14.00 hod.
Zveme pøedevším všechny dìti, pro které bude pøichystáno letní odpoledne
plné her a soutìí, hudby a jiné zábavy. Na dospìlé návštìvníky èeká bohaté obèerstvení, kolo štìstí, tombola.
Srdeènì zvou poøadatelé.
K2 HYNÈICE, o. s.

TOULKY PO OKOLÍ
V dnešních Toulkách se po delší dobì podíváme do amberka a navštívíme místní
rozhlednu, která se i pro vás mùe stát cílem víkendového výletu.
Tyršova rozhledna stojí na Kapelském vrchu pøi západním okraji mìsta amberka
v nadmoøské výšce 470 metrù. Kadého na první pohled upoutá pøedevším svým
zvláštním tvarem – je toti postavena ve tvaru husitské hlásky s pùdorysem protáhlého
šestiúhelníku. Turistické pøíruèky také uvádìjí, e tato rozhledna má svou vìrnou kopii
a tou je rozhledna zvaná Hýlaèka u jihoèeského Tábora.
Komise pro povznesení cizineckého ruchu v amberku se pøi svých úvahách
o zkrášlení okolí mìsta nechala natolik ovlivnit zajímavým øešením táborské rozhledny, e si od jejího autora, profesora praské techniky Theodora Petøíka, vyádala její
plány a posléze i souhlas s realizací. Tak se stalo, e v roce 1932 na Kapelském vrchu
v sousedství kaple sv. Rozálie vyrostla rozhledna, na první pohled témìø nerozeznatelná kopie Hýlaèky. Urèité rozdíly bychom však samozøejmì našli. Dvacet metrù vysoká
døevìná rozhledna s kamennou podezdívkou má kromì hlavního vyhlídkového patra
ještì jednu sadu oken umístìných tìsnì pod špicí vìe. Má dvì vyhlídkové plošiny,
první ve výšce 16 m (vede tam 62 schodù) a druhá bezprostøednì pod vrcholem (76
schodù). Také její kamenné pøízemí je vyøešeno ponìkud odlišnì. Samozøejmì nejvìtší rozdíl pak vykazují rodné listy obou staveb. Zatímco rozhledna v Táboøe v nìm
má zapsáno datum otevøení 4. 7. 1921 a oficiální název Rozhledna Svobody, u naší
dvojnice se uvádí 28. 10. 1932 a jméno Tyršova rozhledna. Dodejme jen, e místní i turisté jí neøeknou jinak ne Rozálka. Toto pìkné jméno dostala od vedle stojící kaple zasvìcené sv. Rozálii. Ta byla postavena pøed více ne 300 lety jako podìkování za
ochranu pøed morem. Kaple byla na pøelomu století ve špatném stavu a tak bylo pøistoupeno k její rekonstrukci. Trvala nìkolik let a v dnešní podobì byla slavnostnì vysvìcena 3. záøí 2005.
Pøi rekonstrukci rozhledny v roce 2004 byl interiér rozhledny doplnìn o døevìný
strop ve vstupním prostoru, pøivedena elektøina, zpevnìno nejdelší schodištì a vymìnìna okna. Ve støedu vyhlídkového patra byla umístìna kovová rozhledová rùice
podle grafického návrhu Jana Vítka.
(pokraèování na 11. stranì)
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Cestování po Evropì
Dnes zamíøíme do Londýna a podíváme se na Bílého slona.
Ne, nepùjdeme do zoologické zahrady, ale navštívíme nejvìtší
kupolovitou stavbu na svìtì.
Londýnský Dome, který dostal hned po slavnostním otevøení
v èervenci 2000 pøezdívku „Bílý slon“, se v tomto momentì stal
dominantou hlavního mìsta. S velkou slávou ho otevírala sama
britská královna. Princi Charlesovi se stavba nelíbila, veøejnì
prohlásil, e vypadá jako obrovský pudink. Jde o budovu nebývalých rozmìrù, která pøipomíná velký stan na bøehu øeky
Teme. Z obrovské bílé kopule o prùmìru 365 metrù trèí dvanáct
lutých podpùrných stoárù sto metrù vysokých. Pøesnì øeèeno
nejde o kupoli. Ta by se klenula bez podpìr, zatímco Dome podpìry má. V nejvyšším bodì je objekt vysoký 50 metrù. Jde o stavbu plnou symbolù. Kadý metr prùmìru (365) mìl symbolizovat
jeden den v roce, kadý stoár jeden mìsíc, nebo jednu hodinu
na ciferníku. Dome stojí v Greenwichi, místì odkud se øídí hodiny
celého svìta, proto tato symbolika. Pùvodnì mìla být stavba
menší, o zvìtšení se postarali labouristé, kteøí se po vítìzných
volbách v roce 1997 dostali k moci. Premiér Tony Blair tak pøi otevírání hrdì prohlásil, e toto gigantické dílo je: „triumfem dùvìry
nad cynismem, odvahy nad umírnìností, dokonalosti nad prostøedností“.
Zpoèátku se zde konaly nejrùznìjší akce a výstavy. Londýòanùm ale k srdci nepøirostl, návštìvnost byla malá a pøišly i finanèní problémy. Na šest let kromì krátké pøestávky v roce 2003 byl

Dome uzavøen a narùstaly jen náklady na údrbu. Ozývaly se i
hlasy, e by bylo lepší toto kuriózní dílo srovnat se zemí.
Vše se zmìnilo 24. èervence 2007, kdy všechny pohledávky
pøevzala skupina AEG patøící americkému miliardáøi. Ten stavbu
pøejmenoval na The O2 (podle provozovatele mobilních telefonù) a investoval do ní 350 miliónù dolarù na renovaci. AEG té
s britskou vládou podepsala smlouvu o podílu státu na ziscích,
take vláda doufá, e alespoò èást penìz investovaných pùvodnì na výstavbu se èasem do státní pokladny vrátí. V souèasné
dobì zde je jedenáct kin, stadiony, výstavní sály, noèní kluby a
nejrùznìjší kavárny a restaurace. V provozu je i píseèná plá
s moøskými vlnami, fitcentra, akvapark (aquapark) a bazény. Pro
milovníky ledu je k dispozici zimní stadion, k zábavì a hazardu je
tu nìkolik sálù s hracími automaty a poèítaèi a nechybí tu ani kasina.
Ústøední aréna pro 21 000 divákù mùe údajnì slouit vzorem
pro akustické øešení. Není proto divu, e si ji vdy konzervativní
Britové znovu oblíbili. Objekt zaèíná prosperovat i díky tomu, e
schopní manaeøi firmy zde poøádají atraktivní akce, jako jsou
koncerty populárních skupin a velkých komorních tìles. Menší
aréna pojmenovaná Indig O2 zase slouí k poøádání akcí menšího rozsahu a k pronajímaní na soukromé akce.
The O2 se také ještì letos stane dìjištìm mistrovství svìta
v gymnastice a bìhem olympijských her v Londýnì v roce 2012
se zde budou konat soutìe v umìlecké gymnastice a všechny
zápasy o titul olympijského vítìze v basketbalu.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 10. strany)
Z hlavního ochozu rozhledny
je krásný výhled do kraje. Bìnì jsou
vidìt høbety Orlických hor, Králický
Snìník, Buková hora a Suchý vrch,
Cierna gora v Polsku, za pøíznivých
povìtrnostních podmínek jsou pouhým okem vidìt Krkonoše s dominantní Snìkou.
Rozhlednu mùete navštívit od kvìtna do øíjna o víkendech (od 15. èervna do
15. záøí dennì) od 10.00 do 17.00 hod.
Dospìlí platí 10 Kè, dùchodci 8 Kè, dìti
od 6 let 5 Kè.

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. -se
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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

Na pohlednici je Zájezdní hostinec Johanna Klementa v Potuèníku. Pozdìji se zde vydávaly jízdenky na vlak a byl zde obchod s
potravinami. Dnes v daném místì u silnice stojí skupina domù s autobazarem.

a
Mateøská školka Hanušovice poøádají
od 29. 6. do 18. 7. 2009

výstavu kreseb
dìtí z mateøské školky.
Výstava je umístìna ve vývìsních skøíòkách u pošty.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2009
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Oslavy 50 let Základní školy Hanušovice
Váené dámy, váení pánové,
s odstupem èasu rád vzpomínám na oslavy naší školy; pokud jste na tom také tak, seznamte se s krátkými zápisy z návštìvní knihy
a prohlédnìte si pár fotografií za oslav. Ještì jednou chci podìkovat všem, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci slavnostní akademie, sobotního dne otevøených dveøí, akcí, které probíhaly v rámci oslav ve škole. Souèasnì dìkuji všem, kteøí akademii navštívili a
byli se podívat ve škole. Dìkuji také za spolupráci Mìstu Hanušovice pøi zajištìní druební návštìvy z Nitrianského Pravna.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Èas nezastavíš. Èas plyne jako voda. To jsme mìli na mysli, kdy jsme zavìšovali padesátku na hlavní scénì v kulturním domì.
Naše škola oslavila 50 let od svého zaloení, a tak jsme pro akademii zvolili souèasnou, ale i døívìjší školní tématiku.
Z minulosti jsme vybírali pasáe, které pamìtníkùm urèitì utkvìly v pamìti. Mohli jste si zacvièit pøi spartakiádì na Strahovì,
procvièit si ruská slovíèka nebo si pøipomenout pionýrské krouky.
Nepohybovali jsme se jen ve vodách dob minulých, ale pøiplouvali jsme a kotvili u souèasných bøehù, napø. ve stále aktuální první
tøídì, kde se opakovala abeceda. V hudební výchovì se nonstop zpívalo nejenom s Michalem Davidem a v èeském jazyce se procvièovaly slovní druhy. Nezapomnìli jsme ani na potøebné školní pøestávky,
které oivly v rytmu taneènic a maoretek.
Na naší akademii úèinkovali i áci z druební obce z Nitrianského
Pravna, kteøí svým vystoupením chtìli pøispìt a stvrdit budoucí spolupráci mezi školami.
Na závìr bych chtìla podìkovat výbornému publiku, které nás povzbuzovalo svým potleskem. Dále všem ákùm a uèitelùm (p. øediteli F.
Felnerovi, pí uè. A. Podgrabinské, I. Šašurové, Y. Jánové, E. Kubíèkové,
J. Pitákové, A. Suchánkové, A. Hetmánkové, p. uè. P. Jordovi), kteøí se do
akademie zapojili. Všem
zúèastnìným z Nitrianského Pravna, panu
Šimkovi za osvìtlení,
panu Divišovi za ozvuèení a panu Mazákovi za
natoèení celé akce.
Za organizaèní èást
pí. uè. Janoèková
Foto: Václav Jokl
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Oslavy 50 let Základní školy Hanušovice
Názory a hodnocení oslav slovy bývalých uèitelù a ákù
Prohlídka školy, alias Den otevøených dveøí, u pøíleitosti 50. výroèí školy byla moc pìkná.Pøíprava této akce byla jistì èasovì
velmi nároèná, ale stálo to za to. Pìkné fotky, prùøez historií školy, rùzné práce dìtí vystavené po chodbách školy i skvìlé obèerstvení mi pøipravilo nezapomenutelný záitek a za ten Základní škole Hanušovice dìkuji.
Dagmar Koutná
Rád jsem se setkal opìt po x letech se svými bývalými uèiteli a zavzpomínal na léta minulá. Škola doznala po témìø 40 letech od
mého odchodu velkých zmìn - k lepšímu. Rád jsem toto vše znovu uvidìl a pøipomnìl si mladá léta. Zdraví a vzpomíná
Alex Novotný
Èas se nedá zastavit - utíká a utíká. Škola v Hanušovicích má 50 za sebou. My, kteøí jsme jí dreli palce, u máme trochu víc. Je vidìt, e léty škola prospìla a je jí ku prospìch souèasnost. Pøejeme všem ákùm, uèitelkám i uèitelùm další prospìšná léta. A ije
škola!
Ladislav Janù
Velmi dìkuji za pozvání a monost setkat se se svými bývalými kolegy. Oceòuji pøípravu akademie a gratuluji všem uèitelùm,
kteøí se na programu podíleli. Zaujala nás i pìknì vyzdobená škola. Pøeji celému uèitelskému sboru i vedení školy, aby se daøilo i
v budoucnu.Dìkuji.
Kvìtoslava Grmelová
Oslava 50. výroèí byla velmi zdaøilá. Dìkujeme za pozvání. Výstava ve tøídách vzbudila mnoho úsmìvù i pár slzièek. Díky!
Irena Zubíková, Vìra Šubrtová
I po témìø ètyøiceti letech je škola stejnì milá a pøíjemná. Zmìnila se jen k lepšímu. Pøíjemnì mì pøekvapila úprava tøíd i nové prostory školy, které jsou na velmi hezké úrovni. Také školní akademie byla zajímavá a dobøe nacvièená. Je pøíjemné zjistit, e mladí
souèasní uèitelé jsou schopní a škole dávají ten správný lesk a šmrnc a jistì i uèební výsledky.
Jiøina Bartošicová
Škola na nás dýchla pøíjemným dojmem. Líbily se nám veselé výzdoby na chodbách. Chtìli bychom touto cestou podìkovat škole, e se nám dobøe starala a stará o vzdìlání našich dìtí.
Pavel a Martina Polákovi
Prohlídka školy se mi moc líbila. Našla jsem tu fotky mých kamarádù, dokonce i vysvìdèení.nejvíc se mi líbily ruèní práce
ákù.Celkovì super.
B. Kucharíková
Školní jídelna je velmi pìkná. Za mé školní docházky se jídelna nacházela v horní èásti Hanušovic. Proto jsem nadšená, e dnešní
dìti mají jídelnu ve škole.
Pattiová
Chodila jsem jeden rok do nové školy a dnes jsem po prohlídce Základní školy v Hanušovicích nadšená.
Jarmila Hneèková
Je dobré se sejít. Mládí nás stejnì nepochopí, a vše proije!
Dvoøáková
Dìkuji všem, kteøí se zaslouili o toto krásné výroèí 50 let základní školy. Tìšíme se za deset let na shledanou.
Eva Urbanová, Zdena Dašková, Jarka Machurková atd., áci 9. B - školní rok 1961/1962
Dìkuji srdeènì za pozvání na oslavy, zaslaný pamìtní list a obrázek školy k jejímu 50 letého výroèí vzniku. Je mi líto, e jsem se
nemohla pro špatný zdravotní stav zúèastnit a podívat se na místa, kde jsem po dobu 8 let byla èlenkou uèitelského sboru, vidìt a potkat se s bývalými kolegy a áky a poznat nové, kteøí pøišli po nás.
Pøeji všem zamìstnancùm a ákùm úspìchy ve školní práci a pøíjemnou pohodu.
Soòa Mìrková (Zanášková)
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