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Holba Premium je pivem
Èeské republiky 2009
Vítìzné ocenìní a titul Pivo Èeské republiky 2009 udìlila porota degustaèní soutìe Holbì Premium.
Ji 13. roèník soutìe probìhl
tento víkend v Èeských Budìjovicích v rámci Slavností piva. O
titul letos ve 13 kategoriích usilovalo 40 pivovarù z Èeské republiky i Slovenska s více ne 180
pivy. Holba Premium opìt potvrdila svoji jedineènou chu a vysokou
kvalitu a stala se šampiónem
v prestiní kategorii prémiových piv.
Hanušovické pivo Holba patøí k nejlépe hodnoceným, o
èem svìdèí 13 medailí získaných v posledních tøech letech,
které potvrzují, e Holba chutná nejen konzumentùm, ale také
pivovarským odborníkùm.
„Získaná ocenìní potvrzují vysokou kvalitu ocenìného piva
a pro konzumenty je to vìrohodný signál, které pivo si vybrat.
Tìší nás, e jedineèné vlastnosti našeho piva oceòují nejen odborníci, ale pøedevším konzumenti,“ vyjadøuje Vladimír Zíka,
výkonný øeditel pivovaru Holba.
Pivo Holba se vyrábí dle pùvodních receptur a jeho chu
ovlivòuje jednak prvotøídní kvalita surovin, i technologie klasické výroby piva. Jedineèná je i voda, díky svému sloení pro
výrobu piva ideální, kterou pivovar èerpá z hloubkových vrtù
pøímo v areálu pivovaru. Pro Holbu je typická nejen vyváená
chlebnatá chu s vyšší hoøkostí, ale také výborný øíz získaný pozvolným dokvášením v leáckých sklepích. „Zatímco u nás je
pivo hotové za 2 mìsíce, výroba europiv je dnes zkrácená na
minimum, zhruba na 14 dní a na jeho chuti je to znát,“ dodává
Vladimír Zíka.
Holba je typickým pøedstavitelem tradièního èeského piva,
které vdy vynikalo chuovou rozmanitostí. Nyní ji bohuel stírají europiva, èeské pivovarnictví je však silným národním fenoménem, podporovaným nejen èeskými výrobci, ale
pøedevším konzumenty, kteøí preferují piva s vysokou pitelností a charakteristickou chutí.
Pivovar Holba roènì vyrobí více ne 400 tisíc hektolitrù zlatého moku, z toho 40 tisíc leáku s distribucí v lahvích a sudech.
Vìtšinu produkce prodá v tuzemsku, pøedevším na Moravì a
východních Èechách.
-hm
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Jako doma...
Kadému je jistì známé èasto zmiòované rèení „všude
dobøe, doma nejlépe“. V nadcházející dobì dovolených a
cest, a u po okolí, nebo do vzdálených zemí, se nám bude
tato vìta urèitì èastìji vybavovat. Kdosi øekl, e
z cestování je nejkrásnìjší návrat domù. A je v tom kus
pravdy - kdy poznáváme místa, která jsem zatím na
vlastní oèi nevidìli, kdy se snaíme vstøebat atmosféru
cizích zemí, naplòuje nás to vzrušením a vyvolává touhu
všechno si zapamatovat a odnést s sebou ve vzpomínkách,
ale teprve návrat do vlastního domova nám nabídne ten
pravý klid a uspokojení.
K tomuto tématu jedna zábavná historka - ráno pøi snídani
v typické francouzské kavárnì, ale v anglickém mìstì;
cestovatelky z Èech si navzájem notují, jaká je to dobrota,
e si pøipadají úplnì jako doma. Kdy se pak dají do øeèi
s èíšníkem, ke svému údivu zjistí, e tato kavárna má
èeského kuchaøe. Aha, tak tím to bylo!
Pøeji Vám tedy, abyste se na všech prázdninových cestách
cítili všude dobøe, jako doma, ale stále mìli na zøeteli to
místo, kde je nejlépe - svùj domov.
-mf

Hanušoviètí chovatelé pøipravují
Ve dnech 18.-20. záøí letošního roku plánují hanušoviètí
chovatelé uskuteènit Podpradìdskou meziokresní výstavu
drobného hospodáøského zvíøectva. Soutìit budou mezi sebou okresy Šumperk, Jeseník a Bruntál o nejvíce získaných
bodù v kolekcích králíkù, drùbee a holubù. Pøedbìnì se
poèítá s 300 kusy králíkù, asi 250 holubù a 40 voliérami drùbee.
Hanušoviètí chovatelé by sami na tak velkou akci nestaèili, a tak po dohodì s Okresním výborem ÈSCH jim budou
vypomáhat i èlenové ostatních základních organizací okresu.
Ale i na Vás, návštìvníky výstavy, chovatelé nezapomenou a pøipraví pro Vás bohatou tombolu, kolo štìstí, prodej
losù a hlavnì jedineèné pivo z hor HOLBAa další obèerstvení.
U nyní si Vás tedy dovolujeme pozvat na naši velkolepou výstavu a nákup chovných zvíøat do svých chovù. Výstava se tentokrát bude konat v areálu za základní školou.
Na Vaši návštìvu se tìší èlenové Základní organizace
ÈSCH Hanušovice.
-èsch
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
64. jednání – 20. 4. 2009
- vzala na vìdomí výsledky hospodaøení mìsta Hanušovice
za I. ètvrtletí roku 2009, rozpoèet mìsta je vyrovnán
- schválila první rozpoètovou zmìnu dle návrhu pøedloeného starostou mìsta
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemkù v kú. leb a
kú. Vysoké ibøidovice po provìøení, zda se nejedná o pozemky významné pro mìsto Hanušovice
- schválila návrh HO s. r. o. na obsazení volného bytu 1+1
v domì èp. 183 na ul. Hlavní v Hanušovicích – DPS
- doporuèila ke schválení ádost o odprodej èásti pozemku
pè. 2066/3, 2067/3 v kú.Hanušovice
- doporuèila ke schválení ádost o odprodej èásti pozemku
pè. 2066/5, 2067/3 èásti g) a f), 2059/2 a 2064/1 (nyní v pronájmu) a celý pozemek pè. 2059/8
- neschválila ádost o odprodej èásti pozemku pè. 2062
v kú. Hanušovice
- projednala pøipomínky Odboru kultury a památkové péèe
KÚ Ol. kraje týkající se chybìjících údajù v tirái periodického tisku vydávaného mìstem Hanušovice
- schválila nabídku spoleènosti AD-Net na vybavení veøejného prostranství ve mìstì lavièkami s reklamní inzercí
- schválila nabídku „Deníku“ na zajištìní propagace mìsta
formou inzerce v pøíloze nazvané Cesty mìsty, za pøedpokladu sponzoringu ze strany Pivovaru Holba
- schválila pøíspìvek pro Národní institut pro integraci
osob s omezenou schopností pohybu a orientace ÈR, a. s. na
zajištìní konzultaèní a metodické podpory pro stavební úøad
- znovu projednala prodej pozemku pè. 866/8 v kú. Hanušovice a na základì vyjádøení spoluvlastníkù domu è. 187 na
ul. Hlavní doporuèila ZM ke schválení prodej výše uvedeného pozemku do spoluvlastnictví všem spoluvlastníkùm v podílech 1/6 pro kadého spoluvlastníka
- schválila darovací smlouvy pro ZŠ a MŠ Hanušovice za
I. ètvrtletí 2009

65. jednání – 4. 5. 2009
- projednala program zasedání ZM na den 20. 05. 2009
- schválila poskytování a organizování veøejné sluby pro
pomoc osobám v hmotné nouzi a dále schválila návrh smlouvy o zajištìní výkonu veøejné sluby mezi Mìstem Hanušovice a HO s. r. o.
- schválila nabídku pojišovny Kooperativa na rozšíøení
pojištìní mìsta Hanušovice v souvislosti se schválením poskytování veøejné sluby
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemku pè. st. pl.
1129 o výmìøe 16 m2
- doporuèila ke schválení ZM smìnu pozemkù
- schválila smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene spoèívajícího v uloení vodovodní pøípojky do pozemkù pè. 865/2 a pè. 866, uloení kabelové pøípojky NN do
pozemku pè. 865/2 a umístìní kanalizaèní jímky do pozemku
pè. 866
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 2069/1 v kú. Hanušovice
- doporuèila ZM prodej pozemku pè. 719/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí, e ádosti o pøíspìvek Olomouckého
kraje z programu Obnova kulturních památek na obnovu kaple v Hynèicích nebylo vyhovìno
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 867/6 a
smìnu pozemkù pro chodník v kú. Hanušovice a po zjištìní
skuteèného stavu pozemkù na místì a po geometrickém zamìøení
- neschválila nabídku kartografie Brno na projekt Poznávejme kraje Èeské republiky vzhledem k její finanèní nároènosti
- na základì ádosti øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice schválila
darovací smlouvy

Úspìch ákù naší školy

Celostátní kolo eurorebusu
Rok utekl jak voda, v uplynulých dnech probìhl ji 14. roèník celostátní soutìe EUROREBUS 2009. Do finále se kvalifikovalo
165 tøíd a pøes 300 jednotlivcù z celé republiky, kteøí bojovali o úèast v E.ON Expedici Eurorebus 2009, o poèítaèové sestavy a další
PC pøíslušenství. Vítìzná škola, kterou se pro letošní rok stalo Gymnázium Plasy, vyhrála putovní Pohár Èeské spoøitelny. Na
stejné škole pùsobí i nejúspìšnìjší pedagog letošního roèníku, kterým se stala paní Mgr. Václava Votíková. Toto ocenìní bylo letos
pøedáno teprve podruhé, kromì certifikátu od Èeské školní inspekce vyhrál nejúspìšnìjší pedagog i znaèkový notebook.
Jak v celostátní konkurenci dopadla naše škola?
V kategorii tøíd nás reprezentovala 8. A - Josef Faltièko, Aneka Zatloukalová a Zdenìk Suchánek. Z 55 tøíd se
umístili na 21. místì - gratulujeme.
V kategorii jednotlivcù nás reprezentoval Josef Faltièko z 8. A. Ze 66 soutìících se umístil na 7. místì - k úspìchu
blahopøejeme.
Je to opìt po roce velký uspìch naší školy na celostátní úrovni. Nyní si popøejme krásné prázdniny a tìšme se na ji 15. roèník
soutìe EUROREBUS, který se naplno rozbìhne se zaèátkem nového školního roku.
-ff
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Z naší školy
Co mi dala škola?
Na rozdíl od jiných ákù byla pro mì škola nejen budova, ale místo, které mì nauèilo, jak dospìt. Škola byla pro mì pøechodem
mezi dìtstvím a skuteèným ivotem. Den ode dne mì pøipravovala na to, co mì èeká po jejím ukonèení.
Potkal jsem tu lidi, které si hodlám zapamatovat na celý ivot, ale i ty, které bych nerad znal. Pochopil jsem slova jako poznání,
pomoc a nadìje, ale i výrazy jako nenávist, závist a škodolibost. Seznámil jsem se s lidmi, kteøí rádi vypomohli ostatním, ale i s tìmi,
kteøí vymìnili náklonnost za závist. Já si hodlám zapamatovat jen ty nejlepší události.
Vìøím, e a si tøeba po deseti letech vzpomenu na školní léta strávená v Základní škole v Hanušovicích, tak si budu pamatovat
jen šastné a veselé chvíle a bájeèné uèitele, jen nás skvìle pøipravili pro ivot za dveømi školy.
Tomáš Melichar, 9.B

Projekt:
DEN PROTI KOUØENÍ - ,,MY NECHCEME KOUØIT ANI PASIVNÌ‘‘
Mimovýuková aktivita ákù 9. roèníku, které probìhla 28. 5. 2009 na Základní škole v Hanušovicích.
Hlavním cílem byla aktivita zaloena na spolupráci školy – veøejnosti – Policie ÈR, dosáhnout toho, aby se dìti vìdomì staly nekuøákem. Je to cíl dlouhodobý, a proto je nutné vytýèit další krátkodobé cíle smìøující k dlouhodobému.
Snahou áku 9. roèníku peer aktivisté bylo formou anketních otázek pøimìt dospìlé k zamyšlení nad nejrozšíøenìjší toxikomanií
s velkou závislostí na nikotinu. Symbolem jejich nesouhlasu s kouøením byla výkaèková cigareta, kterou obdrel kadý áky
oslovený kuøák.
Program je zamìøený na podporu zdravého ivotního stylu a prevence kouøení u dìtí školního vìku. Má-li být prevence úèinná,
mìla by zaèít co nejdøíve, v pøedškolním, mladším i dospívajícím vìku. Toto sociální ovlivòování je zamìøeno na veøejnost, kde se
kouøí.
Zvolili jsme nenásilnou formu, nikoliv odsouzení kuøákù.

Beseda s pøíslušníky Obvodního oddìlení POLICIE ÈR v Hanušovicích
V rámci projektu DEN PROTI KOUØENÍ peer aktivisté v poètu 10 ákù a metodièka prevence p. uè. Jana Winklerová navštívili
Obvodní oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích, kde se áci 9. roèníku ptali policistù na problematiku zákona o kouøení na veøejných
prostranstvích a trestní zodpovìdnosti. Vytvoøme prostøedí, které dítìti jasnì napoví, e normální je nekouøit! Chovejme se dùstojnì jako nekuøák, vyjádøíme proto svùj odmítavý postoj ke kouøení tímto projektem a zdùrazníme, e kouøení je nezdravé a zbyteèné!

Podìkování pøíslušníkùm Obvodního oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích

Za pøíjemnì strávený èas a ochotu odpovìdìt ákùm základní školy na pøipravené otázky chceme podìkovat vedoucímu oddìlení Policie ÈR v Hanušovicích npor. Františku Roháèkovi, zástupci vedoucího npor. Michalu Petreòovi, prap. Miroslavu Winklerovi a prap. Petru Divišovi.
Jana Winklerová, metodik prevence soc.- patologických jevù

ÁCI 9. ROÈNÍKU NAVŠTÍVILI DÌTI MŠ - PREVENCE PØEDŠKOLNÍHO VÌKU
Projekt ,,Já kouøit nebudu a vím proè!“
Dne 27. 5. 2009 peer aktivisté, áci 9. roèníku a metodièka prevence sociálnì- negativních jevù Jana Winklerová zpestøili dìtem
v MŠ dopoledne preventivním programem: Já kouøit nebudu a vím proè!
Program byl volen zpùsobem , aby co nejpøirozenìji zapadl do výchovného prostøedí mateøské školy i do bìných aktivit. Zahrnoval základní poznatky o lidském tìle, formou pohádky a spoleèenských her zamìøené na správné ivotní návyky .
Prùvodcem celého programu byla veverka Vìrka jako symbol hbitého, veselého a milého zvíøátka, symbol kondice, zdraví, èistého ivotního prostøedí (les). Je zosobnìním toho, co je zdravé. Naopak cigareta Retka symbolizuje vše nezdravé.

Adopce na dálku
Celý program secvièili a pro dìti v MŠ pøipravili peer aktivisté ZŠ Hanušovice. V závìru programu dìti informovali o projektu
Adopce na dálku, který u druhým rokem na naší ZŠ probíhá. Povídali si s dìtmi o organizaci Vysokoškolští Humanisté, kteøí pomáhají dìtem v Africe, které vyrùstají v chudobì a bídì a nemohou chodit ani do školy. Ukázali dìtem fotografie adoptovaných dìvèátek:1. Mariama Camara, 2. Aissatou Courouma.
Dìti si prohlédly fotografie i video, které se dìtem moc líbilo, nadšené byly dìti z knihy, kterou si mohly prohlédnout, a na vlastní
oèi vidìly ivot v Africe - z fotodokumentace. Na závìr celého projektu dìti z MŠ mohly nakreslit obrázek pro obì dìvèátka a za odmìnu jim peer aktivisté vìnovali pìkné omalovánky a bonbónky.
Jana Winklerová – metodièka prevence

Neznáte brännball, chcete si zahrát turnaj?
V záøí se v Hanušovicích uskuteèní brännballový turnaj pro všechny pøíchozí dìti ze 3.-9. tøíd ZŠ. V prvním èásti se hru všichni
nauèí a ve druhé èásti budou zájemci rozlosováni do jednotlivých drustev a odehrají mezi sebou turnaj. Pro medailisty budou pøipraveny ceny. Na akci budou pozvány také dìti z nìkterých okolních mìst.
-pod
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Dìtský den v Hynèicích
V sobotu dne 13. 6. 2009 uspoøádalo obèanské sdruení K2 HYNÈICE akci pro dìti s názvem Hynèický slunovrat – dìtský den.
Na dìti zde èekalo 11 soutìních disciplín a her, skákací trampolína, kolo štìstí a dìti rovnì mìly monost svézt se na koních. Poèasí nám pøálo celý den, a tak bylo v Hynèicích nad Moravou asi 200 dìtí a rodièù. Ke zdárnému prùbìhu dìtského odpoledne pøispìlo
mimo jiné i to, e firma VOBUS, v. o. s. zajistila dopravu návštìvníkù z Hanušovic tam i zpìt. Dále bychom chtìli podìkovat firmì
MARWIN, v. o. s., která nám zapùjèila areál a pøilehlé prostory, a rovnì všem sponzorùm, bez jejich podpory by nebylo moné
akce tohoto typu poøádat. Poøadatelé rovnì dìkují všem, kteøí pøišli pøiloit ruku k dílu a výraznì tak pøispìli ke hladkému prùbìhu
sobotního odpoledne.
-he

Podìkování sponzorùm
VOBUS, v. o. s., MARWIN, v. o. s., Pivovar HOLBA, a. s., BAROÒ
Vlast., Malá Morava, KOSTKA-kolobka, s. r. o., Diòa Josef, Hanušovice, Novák a syn, Hanušovice, KROVSTAV Hanušovice, Potraviny
KOHL, Štefanec Petr, Hanušovice, QUELLE Pavleková, Lékárna Hanušovice, STAVREL, v. o. s., NITKA, Zelenina HATOÒ, Kamlar Martin, Bohdíkov, Dub Aleš, Hanušovice, elezáøství Radochová

Odpovìï na petici obèanù Vysokých ibøidovic

Touto cestou odpovídám obèanùm Vysokých ibøidovic na petici za zøízení internetu. Jak sdìlil pan ing. Rýznar, náhradní
øešení se ji našlo, zároveò s mnohými z Vás jednala na naše doporuèení firma O2. Pøejeme Vám smysluplné brouzdání.
S pozdravem pokoj Vám, P. Petr Dolák

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 5. stranì
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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

Holba Šerák má svoji finalistku na MISS ZLATÉHO MOKU ÈR 2009
Stala se jí 18letá pùvabná èernovláska Monika Kobzová z Písaøova. Do soutìe Miss zlatého moku ÈR se letos pøihlásilo celkem
220 uchazeèek z celé ÈR, z nich se do ušího výbìru dostalo 35 dívek. Ve finále soutìe nakonec bude bojovat 10 dívek zastupujících známé pivní znaèky, jako jsou napø. Krušovice, Regent, Zlatopramen a další. Tváøí
Holby Šerák je rodaèka z kraje ryzího piva z hor, studentka propagaèní grafiky.
Stejnì jako u ostatních bude v soutìi rozhodovat nejen její pùvab, ale také osobní šarm i
kreativita, k ní má Monika díky svému studiu velmi blízko. Kromì toho si všechny finalistky vyzkouší vše, co s pivem souvisí, napø. èesání chmele, jednou ze soutìních disciplín
bude i degustace a správné èepování piva. Ve finále dívky uplatní nejen své znalosti z oblasti pivovarnictví, ale také pùvab a nebude chybìt ani volná disciplína a promenáda v plavkách.
Monika u má za sebou první návštìvu pivovaru Holba, v rámci které se podívala do
hlavních provozù a seznámila se sortimentem. Nyní ji èeká focení a v èervnu se nauèí degustovat a èepovat pivo. Vše musí zvládnout do srpna, kdy odletí na týdenní soustøedìní na
ostrovì Mallorca.
V záøí se sjedou všechny dívky do atce, kde se po boku zástupcù svých pivovarù, marketingových partnerù akce a sponzorù v sobotu 5. záøí pøedstaví veøejnosti na tradièní Doèesné. Návštìvníci pak svými hlasy rozhodnou o titulu Miss sympatie pomocí
telefonického zaslání SMS zpráv jednotlivým dívkám.
Soutì vyvrcholí 11. záøí v atci galaveèerem s oficiálním vyhlášením MISS zlatého
moku 2009. Akci bude moderovat Jan Èenský a vystoupí øada známých interpretù.
MISS zlatého moku je oslavou èeského piva a enského pùvabu souèasnì jedinou soutìí tohoto druhu na svìtì. Mezi vyhlašovatele patøí Èeský svaz pivovarù a sladoven,
Chmelaøský institut v atci a další.
-hm
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Brännballisté Hanušováèku
„infarktovì“ ètvrtí v ÈR
První èervnový víkend vyrazilo drustvo ákù SPV
Hanušováèku na republikové finále ÈASPV v brännballu actva do jihomoravské Jedovnice. Této akci pøedcházely nìkolikamìsíèní tréninkové hrací dny pro všechny zájemce z øad ákù
3.-9. tøíd naší školy, kterých se pod vedením cvièitelù v tìlocviènì i na louce u pivovaru zúèastnilo nìkolik desítek dìtí.
Navíc mìly dìti stále k dispozici veškerý materiál potøebný
k této høe, a tak brännballem trávily i svùj volný èas.
Republikového finále se vdy úèastní pouze patnáctièlenná
drustva a stejnì jako v loòském roce byl zájem dìtí o úèast
vìtší. Tentokrát se však podaøilo po velkém úsilí „dostat“ na turnaj všechny zájemce, take kromì hráèù a rozhodèích jsme mìli
zastoupení i mezi diváky.
Ji pøi tvoøení základu tohoto drustva v roce 2007 byl stanoven cíl pro roky 2009 a 2010. Vzhledem k vìku a herní
vyspìlosti vìtšiny hráèù byl pro rok 2009 stanoven cíl umístìní
do 4. místa a v roce 2010 do 3.místa. Z tohoto dùvodu také naši
vedoucí a cvièitelé omezili svoji úèast na turnaji jako rozhodèí,
aby se mohli více vìnovat drustvu.
Na republikovém finále mají právo startu vítìzná drustva
ze 14 krajských kol. V letošním roce se prezentovalo celkem deset drustev. Vìkový prùmìr nìkterých z nich byl o jeden a dva
roky vyšší ne u našeho drustva, co bylo patrné ji pøi zahajovacím ceremoniálu.
V základní skupinì se naši postupnì støetli se lutavou,
Zastávkou u Brna, Pardubicemi a Starým Plzencem. První tøi
soupeøe naši jasnì pøehráli a napø. v prvním utkání se lutavou
pøedvedli takový výkon, e diváci si ji „štìbetali“ o
Hanušováèku jako o jednom z adeptù na medaile. Ovšem se
Starým Plzencem drustvo „jen“ remizovalo 57:57, co se
v historii brännbalových republikových finále stalo teprve
potøetí v historii (v roce 2005 junioøi Bystrc - Slavkov 77:77 a v
roce 2006 áci Pustìjov - Chotìšov 56:56). Tak vzácné jsou
v brännballu remízové zápasy. Pro ty, kteøí pravidla hry neznají:
dva body napø. získá drustvo pøi zachycení míèku do jedné
ruky pøímo z odpalu, pokud hráè pro chycení vyuije obì ruce
nebo se dotkne napø. tìla, získává pouze jeden bod. Take od
vítìzství dìlilo nás èi soupeøe jedno upadnutí míèku na zem pøi
snaze o chycení míèku. A to na nás pøepisování historie teprve
èekalo.
Do finálové skupiny postoupil
Hanušováèek z prvního místa ve skupinì
pøed Starým Plzencem díky lepšímu
skóre, èím splnil stanovený cíl. Ze
druhé pìtièlenné skupiny postoupila
drustva Veltrus a Zekrycho, co bylo
drustvo sloené z nìkolika severoèeských mìst. Ve finálové skupinì se
hrálo systémem kadý s kadým a zápas
ze základní skupiny se zapoèítával. Cesta k medailím vedla pouze pøes jedno
vítìzství nebo neèekané výsledky mezi
všemi soupeøi. „Snadnìjším“ soupeøem
mìlo být Zekrycho, protoe kvality
drustva z Veltrus nedávaly pøíliš nadìjí
na dobrý výsledek. Jene zápas se nám
vùbec nepodaøil, stejnì jako jedné z rozhodèích na metách. Výsledek 44:46 byl
krutý. Opìt jen dva body rozdílu. Take
zbývalo nemoné. Porazit Veltrusy.
Zápas byl velice vyrovnaný a dramatický. Ještì sekundu pøed koncem jsme
vedli o jeden jediný bod, který by zna6
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menal medaili. Koneèný výsledek 50:50 však znamenal nejen
smutek, slzy, nevìøící pohledy divákù a celkovì 4. místo, ale
také pøepsání historie. Brännball bude asi dlouho èekat na dvì
remízy v jednom turnaji a dvou remíz u jednoho drustva se asi
u nedoèká nikdy. Šastné chvíle si naše drustvo proilo alespoò pøi vyhlášení výsledkù. Náhodní a nepozorní diváci se asi
ještì dnes domnívají, e Hanušováèek v turnaji zvítìzil.
Našemu drustvu toti patøil nejvìtší aplaus a potlesk, stejnì
jako pøi získání 4. místa v roce 2002 v Tøeboni, kdy si drustvo
také získalo sympatie všech úèastníkù.
Svùj úkol toto drustvo splnilo. Od medaile ho dìlil jeden jediný nechycený míèek, od vítìzství v celém turnaji ho dìlily
takto nechycené míèky dva. Dvì remízy a jedna poráka o dva
„malé bodíky“. Snad to není smùla. Snad to je poslední krok,
který byl tøeba, aby toto drustvo, ze kterého odchází pouze dva
hráèi, pøíští
r o k mo h lo
uspìt.
Pøátelé,
kamarádi, my
Vám ty
medaile
pøivezeme!
(pokraèování na
7. stranì)
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POMÁHÁME LIDEM BYDLET

Brännballisté Hanušováèku
„infarktovì“ ètvrtí v ÈR

VYBÍREJTE Z ŠIROKÉ NABÍDKY
NEMOVITOSTÍ Z CELÉ ÈR

(dokonèení ze 6. strany)

Drustvo: Drlík T., Tomíèek D., Cakirpaloglu A.,
Cakirpaloglu J., Ján M., Urban J., Machovský J.,
Šimeková N., Kubíèek O., Kohlerová K., Slováèková
K., Fibich M., Ambroz F., Lacušková A., Baík O.,
Pìnièka M. (neodcestoval) a èlenové sportovního
krouku Podvolecká B., Recová A., Polášková N.,
Musilová V., Borùvková K.
Trenéøi: Pavel Podvolecký, Vìra Králová, Veronika Králová
V ý s l e d k y á k o v s k ý c h d r u s t e v S P V
Hanušováèku v pøedchozích letech: 2000 - 5. místo,
2001 - 4. místo, 2002 - 4. místo, 2007 - 9. místo, 2008 5. místo, 2009 - 4. místo.
-pod

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 informace a fotografie na www.hanusovice.info - sport – Hanušováèek a ve fotogalerii.
Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2009 realizována za podpory
Olomouckého kraje.

Podìkování
PRODÁM KONDENZAÈNÍ
SUŠIÈKU NA PRÁDLO
zn. AEG elektrolux 57 800, zachovalá
stáøí 3 roky, pouívaná 1,5 roku.
Poøizovací cena 15000,- Kè, nyní 7000,- Kè.
Volejte: 774 611 470
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Tøída 3. B dìkuje firmì Rec za sponzorský dar, který jsme opìt vyuili
na školní výlet.
Letos jsme navštívili hanácký skanzen v Pøíkazech a hrad Šternberk,
dìvèata si mohla vyzkoušet parádní kostýmy princezen a vyfotit se v nich,
s kluky se utkala ve støelbì lukem a v obratnosti pøelézání lan.
Nejlepší:
1. místo - Nella Lasnovská
2. místo - Daniel Novák
3. místo - Jiøí Beneš
Dìkuje 3. B -jp, foto František Felner ml.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Rekordní Pivovarská ètvrtka
V sobotu 23. kvìtna se uskuteènila v poøadí ji 12. Pivovarská ètvrtka, tedy pìší pochod „za ryzím pivem z hor“ Holba.
Za pøíjemného poèasí se ho zúèastnilo rekordních 1 846 ctitelù pìší turistiky a našeho dobrého piva, co byl rekord celé historie
pochodù. Ten pùvodní z loòského roku tak byl pøekonán o témìø o 800 lidí. Poøadateli bylo vyznaèeno nìkolik tras od 10 a po 25
km. Z nádvoøí pivovaru Holba v Hanušovicích vyrazilo na kratší trasy 10 a 16 km 1 106 úèastníkù. Nejdelší trasu, která vedla ze
Šumperku, absolvovalo 540 lidí, na trasu z Králík se pak postavilo 200 úèastníkù. Všichni pak svoji pou ukonèili na nádvoøí pivovaru, kde kadý úèastník obdrel dárek. Letos Holba pøipravila pro dospìlé unikátní suvenýr, originální malovanou sklenici s humorným motivem od Josefa Václavíka ze Šumperku, která byla vyrobena v limitované sérii exkluzivnì pro tuto pøíleitost. Dìti
dostaly kšiltovku a všichni pak samozøejmì ještì pamìtní list, e pochod absolvovali.
Milovníci pochodù, krás Jeseníkù a dobrého piva pøijeli na akci z celé republiky, nechybìli ani turisté ze zahranièí. Byli tu Slováci, ale také Portugalka Clara Oliveira, která byla odmìnìna cenou za nejvzdálenìjšího úèastníka pochodu. Zvláštní cenu pro nejstaršího startujícího obdrel pan Jan Aust ze Šumperka, který letos oslaví 87. narozeniny.
Na kadé z tras bylo umístìno nìkolik obèerstvovacích míst, kde se mohli všichni obèerstvit, dìti nìèím nealkoholickým, dospìlí samozøejmì naším pivem. V cíli navíc èekalo pøíjemné posezení s hudbou, zábavným programem, nechybìly ani stánky s jídlem
a pitím. Nechybìla ani tombola, kde si vylosovaní výherci svých vstupenek odnesli hodnotné ceny jako sudy piva, dárkové balíèky, grilovací soupravy, obleèení na turistiku apod. Mnoho absolventù pochodu té vyuilo monosti navštívit provoz pivovaru, kde
mohli díky zkušeným prùvodcùm poznat celý proces výroby a expedice piva.
Jediné, co se dá této akci vytknout, je to, e po pøíchodu do pivovaru se po urèitou dobu tvoøily u stánkù s pivem a jídlem vìtší
fronty. Pøiznali to i na svých internetových stránkách poøadatelé akce.
Dùvodem bylo to, e sami byli pøekvapeni velkou úèastí, a slibují, e na
pøíští Pivovarskou ètvrtku pøipraví kromì nových tras i více lidí na startovacích a obèerstvovacích místech a
více stánkù s jídlem a
pitím na nádvoøí pivovaru.
-hp
Foto:
ag.mediafax

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
8
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inzerce - inzerce - inzerce

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

Koupím byt 2+1 nebo 1+1
v Hanušovicích,
prosím, nabídnìte.
Kontakt - 737462185
Prodám DB 2+1 Na Holbì, 2. patro,
nová okna, nové zateplení,
cena 490 000,- Kè.
Tel.: 606 421 947
Koupím pro syna malý byt v blízkosti
centra v Hanušovicích.
Tel.: 602 762 770
Sháním stavební pozemek nebo
louku do 15 km od Hanušovic.
Tel.: 602 121 807

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 èervenci 2009
oslaví svá významná jubilea
tito naši spoluobèané:

Blahopøání

Dne 28. 7. 2009 se doívá významného ivotního jubilea
pan Petr Rotter.
K 60. narozeninám mu vše nejlepší pøeje manelka Zdenka s dìtmi a vnouèaty.

TOULKY PO OKOLÍ

paní Albìta Langerová a pánové
Petr Rotter, František Miklas, Jan
Chudý a Ladislav Diviš.
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

Vzpomínáme
Dne 17. èervence
uctíme tichou
vzpomínkou ji
10. výroèí úmrtí
drahého manela,
tatínka a dìdeèka,
pana
Františka Klímy.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka Jitka, syn Martin
a dcera Simona s rodinami.

Vzpomínáme
Kdo mìl rád,
nezapomene,
kdo znal, vzpomene.

Dne 18. 7. 2009
vzpomeneme 25.
výroèí úmrtí naši drahé maminky,
babièky, prababièky,
paní Hermíny Czastekové
z Hanušovic.
Vzpomínají syn Erich a Hubert
s rodinami.

Ze amberku, který jsme navštívili v posledním vydání, je do mìsteèka, které nás
bude dnes zajímat, jen co by kamenem dohodil. Bude to mìsto krajky – Vamberk.
Pùvodní osadu zaloili Drslavici v 1. polovinì 13. století. O místním hradu se poprvé píše v listinì z roku 1341, ale pod názvem Valdenberk, pozdìji Valmberg. Teprve od
roku 1410 se ustálilo nynìjší pojmenování. V podhùøí Orlických hor se lidem vdy
ilo tìko. Vìtšina se ivila obdìláváním kamenitých políèek a pastevectvím. Pozdìji
se rozšíøilo tkalcovství a krajkáøství. A právì toto odvìtví Vamberk proslavilo. Pojem
palièkovaná krajka je nerozluènì spjata se jménem mìsta. Zpoèátku faktorská domácí
výroba vyuívající místních lidových zdrojù a technik byla podle tradice obohacena
v první polovinì 17. století flanderskými vlivy dovezenými za tøicetileté války novou
majitelkou vambereckého panství Magdalenou Gramovou. Vrchol manufakturní výroby krajek lze datovat do 19. století, kdy se jejich výroba stala jedním z hlavních
zdrojù obivy znaèné èásti obyvatel. V souèasné dobì je garantem vysoké úrovnì
krajkáøský podnik Vamberecká krajka, prezentovaný svou znaèkou VKV na mnoha
výstavách a veletrzích svìta. Velkého úspìchu dosáhla na EXPO 1958 v Bruselu,
neménì úspìšná byla i úèast na EXPO 1967 v kanadském Montrealu. Jedineèná expozice historie a souèasnosti krajkáøské výroby je uloena v místním Muzeu krajky.
Krajkáøství je s Vamberkem tak spjato, e ve mìstì a v okolí lze tìko nalézat rodinu,
v ní se palièkování alespoò nìkdo z jejích èlenù nevìnuje.
Vamberk, ve kterém ije v souèasnosti asi 5 000 obyvatel, má ale i pìkné námìstí
s mariánskou sochou z roku 1699, kamennou kašnou a pomníkem M. J. Husa z roku
1903. Na západní stranì námìstí stojí farní kostel sv. Prokopa, postavený v roce 1712.
V jeho podzemních prostorách se nachází rozsáhlá hrobka, ve které se po více ne 200
let nacházelo 34 mumií církevních i svìtských hodnostáøù mìsta a okolí. Pøed asi tøiceti lety byla ale pøi výkopech v okolí kostela porušena kanalizace a do krypty zaèalo
zatékat. Stav mumií se díky vlhkosti a plísním zaèal drasticky zhoršovat, a tak byly
pøemístìny do benediktinského kláštera v Broumovì, kde si je mùeme opìt po restaurování prohlédnout.
(pokraèování na 11. stranì)

Vzpomínka

Tìko se s Tebou louèilo, tìké je bez Tebe ít.
Dne 13. èervna 2009 jsme vzpomnìli 2. výroèí úmrtí
pana Jiøího Gronycha.
S láskou vzpomíná manelka a holky s rodinami.

Vzpomínka
Vzpomínáme
Dne 9. 7. 2009 si
pøipomeneme
3. smutné výroèí,
kdy nás navdy
opustil tatínek a
dìdeèek,
pan Jan Gronych.
Kdo jste ho znali,
vzpomeòte s námi.
Manelka a dìti s rodinami.
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Kdo znal, vzpomene,
kdo mìl rád, nezapomene.

Dne 27. èervence 2009
vzpomeneme 5. výroèí
úmrtí našeho tatínka,
dìdeèka a pradìdeèka,
pana Zdeòka Chrudiny.
Stále vzpomíná syn Zdenìk s rodinou
a dcera Lenka s rodinou.

www.hanusovice.info

Vzpomínka
Tìko se s Tebou louèilo,
tìko je bez Tebe ít,
láska však smrtí nekonèí,
v srdci Tì stále
budeme mít.

Dne 30. èervence
2009 vzpomeneme
3. výroèí tragického
úmrtí mého syna
Michala Urbana.
S láskou vzpomíná maminka,
manelka a sourozenci.
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Cestování po Evropì
Máme pøed sebou, hlavnì dìtmi dlouho oèekávané, dva letní
mìsíce. Aprávì v tomto období je nejvhodnìjší navštívit místo, o
kterém si dnes nìco povíme...
Nejvìtší slovenský vodní ráj Tatralandia byl vybudován pøed
nìkolika roky na zelené louce pouhé 2 km od Liptovského Mikuláše, tedy v místech, kde máte na jedné stranì nádherný výhled
na horské masívy Vysokých a na druhé stranì Nízkých Tater.
Akvapark nabízí celkem jedenáct termálních bazénù, z nich
je celoroènì v provozu osm. Tøi jsou kryté a ve všech se teplota
vody pohybuje mezi 26 a 38° C. V kadém jsou vodní atrakce
jako masání sedátka, vodopády, gejzíry, vodní proudy,
masání chrlièe a houpaèky. Srdcem Tatralandie je podle pøíruèky s mapkou, kterou obdríte se vstupenkou, termální pramen o
teplotì 60,7° C, který vyvìrá z hloubky dvou a pùl tisíce metrù.
Dále je tu jeden akèní bazén, kde si mùete vyzkoušet svoji obratnost a nebojácnost, ve sportovním bazénu zase mùete šplhat po lezecké stìnì. Dospìlí pak mohou odpoèívat v bazénu
Niagára, dìtem je se svými atrakcemi urèen Bazén pirátù.
Vyuívají zde skuteènosti, e kraj Liptov je jedním z nejbohatších míst v Evropì na geotermální prameny. Podzemní voda zde
má ojedinìlé sloení obsahující pøímìsi vody z moøe, které zdejší kraj pokrývalo pøed ètyøiceti miliony let. Park pøesto není
povaován za klasické léèebné láznì, ale pøedevším celoroèní
støedisko odpoèinku, uvolnìní a zábavy. Zcela ojedinìlých je
zdejších 28 tobogánù a klouzaèek Jsou rùznì dlouhé, pøíkré a

toèité. Kromì dìtských skluzavek patøí vìtšina tobogánù do
støední a nároènìjší kategorie. Ty adrenalinovì nejnároènìjší
proto mají i lákající názvy: Kamikadze, Pøímá díra, Opièí skluzavka a Tornádo. Nejdelší je ale Anakonda o délce 146 metrù a nejstrašidelnìjší Èerná díra (100 m), kde „letíte šílenou rychlostí a
úplnou tmou“. Celoroènì zde funguje samostatná atrakce, jí se
øíká Tarzánia. Je to pøekáková dráha tøí stupòù obtínosti, rozkládající se na ploše pùl hektaru. Dostanete speciální výstroj,
vèetnì lan a karabin, a takto vyzbrojeni si vyzkoušíte svoji fyzickou kondici, obratnost a sílu nervù.
Na nafukovacích atrakcích v Summer City (Letní mìsto) se
vyøádí hlavnì dìti. Mohou si zde vyzkoušet výstup na Killimandáro (nejznámìjší hora Afriky), souboj gladiátorù nebo tibetský ebøík. Nahlédnutí do dob Divokého Západu nabízí zase
návštìva Westernového mìsteèka z moravského Šiklova Mlýna.
K ubytování zde vybudovali vesnièku s více ne stovkou
apartmánù a bungalovù, rozdìlených do 7 osad. Mùete bydlet
tøeba v Osadì lovcù, indiánù, rybáøù, skautù apod. Tato nejvìtší
ubytovací kapacita na Slovensku má více ne 800 lùek. Nechybí zde ani 9 restaurací, od Liptovské koliby a po krèmu U Robinsona a U Kelta.
K Parku, který v loòském roce navštívilo 350 000 milovníkù
vody, pøibudou v budoucnu další atrakce. Vznikne zde nový zábavní park, velký sportovní komplex s otevírací støechou a hlavnì napojení parku na pøehradu Liptovská Mara, kde budou další
vodní atrakce.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ
dokonèení z 10. strany
V èásti starého mìsta je té nìkolik døevìných domù s podsínìmi a stará fara, vše ze 17. století.
Pro návštìvníky, kteøí chtìjí
mít mìsto jako na dlani, doporuèují turistické pøíruèky navštívit
kouzelné návrší chaty Na Vyhlídce (475 m). Ta byla pod názvem
Bednáøova chata postavena Klubem èeských turistù a otevøena veøejnosti v srpnu 1926. Od ní lze
pozorovat znaènou èást Orlických
hor, za dobré viditelnosti Kunìtickou horu, Králický Snìník a dokonce i Snìku.
-hpm

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
Zábìr na údolí Krupé a rozcestí na Staré Mìsto v roce 1902 v místech dnešního splavu. Zajímavostí je neexistence eleznièní trati
na Staré Mìsto a viaduktu pøes silnici, které dnes k místu neodmyslitelnì patøí.

a
Mateøská škola 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 7/2009
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Hlavní 137, 788 33 Hanušovice; www.hornipomoravi.eu; tel.: 583 285 615

MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
vyhlašuje výbďrové Ģízení na obsazení kombinované pozice:
ÚĀetní MAS Horní Pomoraví, o. p. s. a pracovník informaĀního centra
Místo výkonu práce: InformaĀní centrum Hanušovice
Základní požadavky:
- SŠ nebo VŠ vzdďlání v ekonomickém oboru
- dobrá znalost práce na PC
- ĢidiĀské oprávnďní skupiny „B“
- znalost v oblasti vedení úĀetnictví (úĀetních postupĪ, standardĪ,
metod apod.)
- komunikaĀní dovednosti
- znalost min. jednoho svďtového jazyka vítána
VýĀet dokladĪ, které je nutno pĢipojit k pĢihlášce:
-

strukturovaný životopis s uvedením údajĪ o dosavadním zamďstnání a
kvalifikaci (pokud již nebyl poskytnut)

-

motivaĀní dopis (se zdĪvodnďním, proĀ se o danou pozici ucházíte)

-

Āestné prohlášení o trestní bezúhonnosti

-

ovďĢená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdďlání

PĢedpokládaný nástup: dle dohody, nejlépe ještď v Āervenci
LhĪta pro podání pĢihlášky: 10. 7. 2009
Místo pro podání / na odeslání pĢihlášky:
MAS Horní Pomoraví, o. p. s.,
Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

