HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2009

èíslo 8

roèník 15

cena 2 Kè

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

Nezapomeòte!

Holba uspoøádá nejvìtší
narozeninovou párty
U pøíleitosti oslav 135 let pivovaru uspoøádá Holba nejvìtší
narozeninovou párty. První víkend v záøí se otevøou brány pivovaru pro veøejnost a zaène Velká pivovarská slavnost, která pøipomene historii pivovaru a vše, co souvisí s tradici výroby
hanušovického piva.
„ Poèítáme, e pivovarské narozeniny pøijde oslavit a 10 tisíc
lidí, a proto pøípravy probíhají u nyní. Jde o naši nejvìtší spoleèenskou akci, navíc s významným charitativním podtextem,“
vyjadøuje Vladimír Zíka, výkonný øeditel Holby. Na pátek pivovarníci pøipravili exkurze do výroby a posezení na nádvoøí s hudební kulisou v podání Honzy Nedvìda. Holba se stále vyrábí
tradièním zpùsobem podle pùvodních receptur, proto je prohlídka provozu obzvláštì zajímavá. Zajímavá je nejen varna s pùvodními mìdìnými kádìmi z 30. let minulého století, ale i
otevøená spilka s kádìmi plnými piva a leácké sklepy. Další den
oslav zahájí královský prùvod, naraení sudu a pøípitek slavnostním speciálem Holba Šerák na nádvoøí pivovaru. Pøipravuje se i ceremonie udìlení váreèného práva mìstu v pøítomnosti
krále i jeho druiny. Celá slavnost bude ve znamení dobrého
piva, hudby a her. Holba poteèe ze 40 výèepních zaøízení a nebudou chybìt ani Zubr a Litovel. Bìhem dne vystoupí kapely Bladex, Confession a v kontrastu ánrù taky Bludovìnka a další
kapely. Veèerním tahákem se stane vystoupení známých No
Name a celou akci zakonèí slavnostní ohòostroj.
Pivovarská slavnost je typickým pøíkladem, jak lze zábavu
vhodnì spojit s dobroèinností. Èást výtìku ze vstupného toti
pivovar daruje na pomoc postieným dìtem v regionu.
O Pivovarské slavnosti budou informovat plakáty v Šumperku a okolí a vstupenky budou v prodeji pøímo na místì nebo v informaèních centrech v pøedprodeji.
-hm

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2009

Dìtský filmový festival 2009
24.-27. 8. 2009
více informací uvnitø novin

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
66. jednání – 18. 5. 2009
- projednala program zasedání ZM ze dne 20. 05. 2009
- vzala na vìdomí informaci starosty mìsta o konání výstavy koèárkù v DK Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pøevod vlastnického
práva k BJ na ul. Na Holbì è. 493
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemkù po provìøení skuteèného stavu na místì a dle poadavkù adatele
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek pro o. s. SK ST Holba Hanušovice
- schválila pøíspìvek Olomouckého kraje na vybavení jednotek SDH a spolufinancování obce
- vzala na vìdomí ádost obèanù ul. Za Moravou o opravu
komunikace
- schválila sponzorské dary pro ZŠ a MŠ Hanušovice
67. jednání – 1. 6. 2009
- projednala záleitost uplatnìní pohledávky obèanù – zástava ZKL, a. s. na byty a domy proti Mìstu Hanušovice
- schválila zmìnu pùjèovní doby v èervenci a srpnu 2009
na tøi dny v týdnu - pondìlí, støeda a pátek

MLADÍ SPORTOVNÍ STØELCI

BODOVALI
Devítièlenné drustvo mladých sportovních støelcù AVZO Hanušovice se v jarním období tradiènì zúèastnilo Šumperské ligy mládee ve
støelbì ze vzduchových zbraní, která patøí do nejvyšší kategorie støeleckých soutìí. Tento závod probíhá kadoroènì v Šumperku Temenici a obsahuje pìt jednotlivých kol, z nich se støelcùm zapoèítávají
vdy tøi nejlepší výsledky do celkového hodnocení. I v letošním roce se
støílelo v disciplínách vzduchová puška a vzduchová pistole v kategoriích áci do 12 a do 14 let a dorost do 18 let.
Hanušoviètí mladí støelci si v prùbìhu jarní ligy vesmìs zlepšili
nebo alespoò vyrovnali svoje nejlepší výkony a pøi závìreèném hodnocení vybojovali celkem ètyøi medaile. Šumperská liga mládee má
vdy velmi dobrou sportovní i spoleèenskou úroveò, a proto se jí tradiènì zúèastòují støelecká drustva nejen z naší oblasti okresù Šumperk
a Jeseník, ale prakticky z celé Moravy a z východních Èech – tentokrát
napøíklad i z Brna a z Pardubic.

Vz PU do 18 let dívky: zlato K. Köhlerová, støíbro V. Schwarzerová
s hlavním rozhodèím p. Strouhalem

- doporuèila ke schválení ZM ádost o koupi pozemku pè. 179 –
zastavìná plocha v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 2059/4
v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o pøíspìvek Fondu ohroených
dìtí
- neschválila ádost o koupi èásti pozemku pè. 867/8 v kú. Hanušovice,
- vzala na vìdomí vyhlášení 2. roèníku soutìe Obec pøátelská celé rodinì
- byla informována starostou mìsta o pøípravì projektu Datové schránky
- doporuèila ke schválení ádost o prodej èásti pozemku
pè. 867/8 v kú. Hanušovice
- schválila ádost o pøechod nájemní smlouvy a následný
odprodej provozní jednotky v domì èp. 343
- schválila ádost ZŠ Hanušovice o schválení penìního
daru od Rodièovské rady pøi ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila omezení provozní doby Školní jídelny v období od
20. èervence do 31. èervence 2009 a MŠ v období od 13. èervence
do 16. srpna 2009

A jak se tady umístila devítka hanušovických støelcù? Zde je odpovìï:
vzduchová puška 30 ran vlee – starší áci
5. místo Jaromír Cejpek
6. místo Martin Ján (zúèastnil se pouze dvou kol)
vzduchová puška 40 ran vstoje – dorostenky
1. místo Kristýna Köhlerová
2. místo Veronika Schwarzerová
vzduchová puška 40 ran vstoje – dorostenci
2. místo Michal Vosáhlo
3. místo Tomáš Bank
4. místo Ondøej Ceh
6. místo Daniel Schwarzer
vzduchová pistole 40 ran – dorostenci
4. místo Pavel Juhaòák
(pokraèování na 3. stranì)

Vz PU do 18 let hoši

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
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Z naší školy
Informace k pøipravované
rekonstrukci mateøské školy

1. 9. 2009. Doba provozu MŠ zùstává, a to od 6.00 hod. do
16.15 hod. Vstup do budovy základní školy je pro všechny hlavním vchodem. Zde vám sluba ukáe šatnu dìtí MŠ a poté tøídu.

Váení rodièe,
vzhledem ke kompletní rekonstrukci vnitøních prostor mateøské školy jsme nuceni provést nìkolik zásadních zmìn v provozu MŠ.
Po dobu nìkolika mìsícù budou celé naší školce (pravdìpodobnì celé 1. pololetí) k dispozici dvì tøídy v základní škole,
co znamená znaèné omezení pro „normální“ provoz a fungování MŠ.
Proto u nyní prosíme o dùkladné zváení, zda v této dobì
pøihlásíte své dítì do školky.
Doporuèujeme všem rodièùm, kteøí jsou na mateøské dovolené, tè. nezamìstnaní nebo mají monost jiného hlídání, aby dítì
po dobu rekonstrukce z MŠ odhlásili. Školné v tomto období
pro odhlášené dìti bude automaticky nulováno.
Pøihlášené dìti budou platit školné dle souèasné domluvy.
Provoz v základní škole bude zaèínat ji 17. 8. 2009 (pro
dìti, které chodily ji ve školním roce 2008/2009, a tudí mají
vše pøedem domluveno u uè. MŠ, a pro dìti novì pøijaté od

Dùleité:
V týdnu od 17. 8. 2009 do 21. 8. 2009 bychom si Vás dovolili poprosit, zda byste kterýkoliv den mezi 8.00–11.00 hod. pøišli do ZŠ (kanceláø øeditele) za ved. uè. MŠ a ústnì se domluvili
na docházce Vašeho dítìte.
Pokud se dostavit nemùete, zavolejte na tel. èíslo 776 322 219
– ved. uè. P. Sedlaèíková.
Pokud se nikdo ze zákonných zástupcù pøihlášeného dítìte
v tomto týdnu nedostaví, budeme dítì od záøí 2009 povaovat za
ODHLÁŠENÉ po celou dobu rekonstrukce.
Otevøení mateøské školy po rekonstrukci bude oznámeno
vèas zøizovatelem.
Mnohokrát dìkujeme za pochopení a vìøíme, e všechna
úskalí omezení provozu MŠ zdárnì pøekonáme.
ved. uè. MŠ P. Sedlaèíková
øeditel ZŠ a MŠ ing. F. Felner

Den policistou

Velmi zdaøilou akcí poøádanou pracovníky preventivnì informaèní skupiny Policie Èeské republiky okresního øeditelství Šumperk ve spolupráci s Domem dìtí a mládee Vila Doris byl DEN POLICISTOU, který se uskuteènil ve støedu 24. 6. 2009 od 8 do
15 hodin. áci osmého roèníku naší školy ve sloení Tomáš Brázda, Robert Šebík a Daniel Winkler získali 1. místo ze všech zúèastnìných škol šumperského okresu. Soutìní tým získal hodnotné ceny, ze kterých mìl opravdovou radost.
A co uvedenému vítìzství pøedcházelo?
Chlapci zdolávali nároènou tìlesnou i psychickou pøípravu budoucích policistù v podobì pøedvedených cvikù, jen zvládli v èasovém rozpìtí 1 minuty, získali otisky prstù ze sklenic, sledovali pronásledování pachatele trestné èinnosti sluebním psem, soutìili ve støelbì ze zbraní. Spoleènì s pracovníky dopravní policie kontrolovali úèastníky silnièního provozu, prohlédli si radar a
prostøednictvím testù si oivili znalosti z oblasti silnièního provozu, úspìšnì napsali závìreèný test. Se zvìdavostí jim vlastní se seznámili s èinností operaèního støediska, nahlédli do cely pøedbìného zadrení a výslechovny. Nejvìtší radost jim však pøineslo závìreèné vyhodnocení na okresním øeditelství Policie Èeské republiky, kde pøevzali z rukou plk. Michala Harciníka, vedoucího
odboru vnìjší sluby Územního odboru Policie ÈR v Šumperku, pìkné ceny.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

Neznáte brännball, chcete si zahrát turnaj?

V záøí se v Hanušovicích uskuteèní brännballový turnaj pro všechny pøíchozí dìti ze 3.-9. tøíd ZŠ. V první èásti se hru všichni nauèí, 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

Mladí sportovní støelci
bodovali
(dokonèení ze 3. strany)

Milí mladí støelci, na závìr støelecké ligy tìsnì pøed vyhlášením výsledkù jste mi pøipravili
pøekvapení v podobì malého dárku. Ještì jednou Vám všem dìkuji, dìkuji Vám také za
dosaené výsledky i za píli, kterou støelbì vìnujete, a pøeji Vám všem, aby druhá pùlka zaslouených prázdnin byla mnohem lepší ne
jejich zaèátek. A u se moc tìším, a se zase
v záøí sejdeme a dáme se do toho. DOBROU
MUŠKU !!!
-fie
foto: Olga Schwarzerová
Støelci spolu se svým trenérem p. Fiedlerem â
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Pivovarská cyklistická 50
V sobotu 27. èervna se v našem mìstì uskuteènil ji 12. roèník populární Pivovarské cyklistické padesátky.
Poøadatelství se ji ponìkolikáté ujala firma KOSTKA-kolobka, spol. s r. o. ve spolupráci s pivovarem HOLBA Hanušovice. Za
celkem pøíznivého poèasí se na start na nádvoøí pivovaru postavilo 237 registrovaných cyklistù, a dále asi 50 nezaregistrovaných,
z nich bylo asi 20 kolobkáøù. Jejich poèet se i díky firmì sídlící v Potùèníku, která vyrábí kolobìky, rok od roku neustále zvyšuje.
Trasa mìøila 55 km a vedla jako obvykle z Hanušovic pøes Králíky, Èervenou Vodu, kolem restaurace Kocanda, pøes obce Bušín, Olšany a Bohdíkov. Cíl byl opìt v pivovaru. Trasu, kde nechybìla dlouhá stoupání i strmé sjezdy, zvládli tentokrát bez zranìní všichni,
vèetnì nejmladšího, kterému bylo 10, a nejstaršího, kterému bylo 68 let.
Všichni zaregistrovaní úèastníci obdreli po dojezdu od poøadatelù na památku zvonek na kolo s nápisem: „XII. Pivovarská cyklistická 50ka – 27. 6. 2009“ od firmy Kostka, ti šastnìjší, kteøí byli vylosováni, ještì 2 plechovky piva Šerák nebo láhev na kolo. Po
dojezdu všech cyklistù a kolobkáøù provedli poøadatelé vylosování hlavní tomboly. Desítky hodnotných cen od obou hlavních partnerù a nìkolika dalších sponzorù tak získalo nìkolik šastných výhercù. I touto formou chtìjí poøadatelé dodateènì podìkovat všem
firmám a jednotlivcùm za jejich pøíspìvky do tomboly.
Kadý, kdo absolvoval celou trasu, obdrel v cíli grilovaný kuøecí steak a k tomu naše hanušovické pivo. Podle názoru všech,
obojí ve výborné kvalitì. Dobrou náladu na nádvoøí pivovaru ještì zvýrazòovala reprodukovaná hudba.
Podle poøadatelù i všech úèastníkù se akce zdaøila a ji teï se tìší na další. Byla nároèná nejen pro cyklisty, ale hlavnì pro poøadatele. Pøipravili vše na jednièku a za to jim patøí velký dík.
Urèitì jsme všichni rádi, e se v našem malém mìstì takové akce poøádají. Je jich ale zoufale málo. Chce to jen dobrý nápad, pár
ochotných lidí a nìkolik sponzorù. A tak musíme spoleènì doufat, e se v budoucnu i díky tìmto a dalším akcím zlepší kulturní a
sportovní vyití našich obèanù.
- hp

Piva Zubr, Holba a Litovel

jsou OK
Holba Šerák, Litovel Moravan a Zubr získaly ocenìní Výrobek Olomouckého kraje 2009.
Zubru patøí známka OK v prùøezu celého sortimentu. Leák Zubr Premium se navíc stal TOP výrobkem celé soutìe.
Moravská piva Zubr, Holba a Litovel
jsou nejlepšími potravináøskými výrobky
na Olomoucku. Rozhodli tak odborníci v
soutìi Výrobek Olomouckého kraje, kteøí
letos hodnotili 79 výrobkù 34 firem. O
úspìchu rozhodovala nejen chu a celková
kvalita potravin, ale také zpùsob výroby a
pouité suroviny. Hodnotil se také design
obalu i oznaèení výrobku. Cílem soutìe je
podpoøit kvalitní regionální výrobce a spotøebitele upozornit na ty výrobky, které jsou
výsledkem poctivé práce, nejsou šizené náhrakami a pøi jejich výrobì se pouívá nejkvalitnìjších surovin
a poctivých výrobních postupù.
Pro konzumenty zlatého moku je ocenìní dobrou zprávou a
dalším potvrzením vysoké kvality klasicky vyrábìných piv
všech tøí znaèek.
Vítìzné výrobky získaly certifikát a právo na oznaèení speciálním logem „Výrobek OK 2009“.
Logem upozorníme na ovìøenou kvalitu našeho piva a tím
pomùeme spotøebiteli v orientaci pøi nákupu. Holbì Šerák patøí
nejen celá øada ocenìní, ale pøedevším pøízeò konzumentù.
„V kraji se stala symbolem nejen dobrého piva, ale také Jeseníkù,“ øíká Vladimír Zíka z pivovaru Holba.
„Získané ocenìní je dobrá zpráva pøedevším pro konzumenty. Potvrzuje ovìøenou kvalitu našeho piva, za kterou získáváme
medaile nejen doma. Pivo stále vaøíme klasickou technologií,
která mu pøináší jedineèné vlastnosti,“ øíká Pavel Svoboda, øeditel pivovaru Zubr.
Moravská piva Zubr, Holba a Litovel patøí k nejlépe hodnoceným pivùm doma i v zahranièí. Je to pøedevším díky jejich výjimeèné chuti, kterou jim pøináší vysoká kvalita surovin a
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tradièní technologie výroby. Je to zpùsob, pøi nìm pivo pøirozenì kvasí na otevøené spilce a dozrává v leáckých sklepích
dvakrát déle ne napøíklad europiva velkoobjemových výrobcù. Takto vyrobená piva jsou pak kvalitnìjší a mají lahodnou
osobitou chu.
„Pivo od poèátku vaøíme na pøedem danou stupòovitost a dopøedu tak vylouèíme monost jeho øedìní vodou. Je to zásadní
rozdíl ve srovnání s dnes bìnì pouívanými technologiemi svìtových pivovarnických gigantù, kde se z úsporných dùvodù
vaøí vìtšinou jeden druh piva na mnohdy a
dvojnásobnou stupòovitost a následnì se
pøed stáèením øedí vodou, umìle dobarvuje
a dosycuje. Výsledkem toho je stejná chu
piva u rùzných znaèek jednoho velkovýrobce. Dodrování klasického výrobního
postupu a tradièních starých poctivých receptur pivovarnického øemesla se však vyplatí a na pivu je to nakonec znát. Pøináší
mu plnou vyváenou chu, jedineèný pøirozený øíz a nenapodobitelný charakter,“
vysvìtluje øeditel litovelského pivovaru
Miroslav Koutek.
Soutì Výrobek Olomouckého kraje má podpoøit a propagovat kvalitní potraviny vyrábìné na území regionu. Malým a
støedním výrobcùm pomáhá zvyšovat vlastní presti a souèasnì
podporuje vazbu místních lidí na domácí produkty, jejich
úspìch není dílem masivní reklamy, ale jejich skuteèné kvality a
chuti. V prostøedí silné konkurence nadnárodních znaèek souèasnì pøispívá k udrení pestrosti nabídky na trhu a tím i spokojenosti spotøebitelù.
Ji 3. roèník projektu vyhlásila pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaøíka Agrární komora Olomouckého kraje.
Pøedání ocenìní oficiálnì probìhlo ve støedu 17. èervna 2009
v Motorestu ZD Kokory.
Díky spolupráci Agrární komory Olomouckého kraje a Jednoty spotøební drustvo Èeské Budìjovice budou všechny ocenìné výrobky k dostání v supermarketu TERNO Olomouc a
prezentovat se budou také na celostátní výstavì Zemì ivitelka
v Èeských Budìjovicích, která probìhne ve dnech 27. 8. 2009 –
1. 9. 2009.
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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 rozšíøí sortiment o polotmavý speciál
V Holbì uvaøili polotmavý speciál Holba Šerák o symbolické stupòovitosti 13,51 podle výšky stejnojmenného kopce Šerák.
Jedná se o sezonní pivo vyrobené pøi pøíleitosti pivovarských slavností a jeho mnoství je limitováno jednou várkou, tedy 200 hl
piva. Na trhu bude k dispozici jako toèené a od záøí zpestøí nabídku v restauracích.
Šerák Speciál je polotmavé pivo s barvou lesního medu a hustou smetanovou pìnou. Je výjimeèný svými chuovými vlastnostmi
i aroma, které získává díky speciální receptuøe a vybraným surovinám. Pøi jeho výrobì se
pouívá speciální druh karamelového a barevného sladu, který ovlivòuje nejen barvu, ale
dává pivu jemnou chu s mírnì karamelovým, pro tmavá piva typickým, nádechem. Vý- Kosmetický salon Glanc
jimeèné je i chmelení piva, které je zapotøebí pøesnì naèasovat. Chmel se pøidává pozvolKlára Turková
na ve tøech dávkách, z toho dvì tìsnì pøed ukonèením chmelovaru. Tím pivo získává
- Kosmetické sluby
jemnìjší hoøkost a souèasnì do nìj pøecházejí aromatické látky dùleité pro jeho vùni.
- Manikúra
Hlavní kvašení probíhá na otevøené spilce a trvá asi 12 dní a pivo pak 2 mìsíce dozrává
- Pedikúra
a dokváší v leáckém sklepì a tak se pøirozenì sytí oxidem uhlièitým, dùleitým pro výborný øíz. Na jeho výrobu peèlivì dohlíí sládek pivovaru Holba, Ludìk Reichl. „Výroba
Prac. doba:
speciálního Šeráku je nároèná nejen na suroviny. Pivo má vìtší podíl sladu a chmelíme ho
Út-St 7.30-12.00 13.00-18.30
pouze ateckým poloraným èerveòákem, tedy nejkvalitnìjším èeským chmelem s typicÈt-Pá 7.30-12.00 13.00-17.00
kým aroma. Svoji barvu i øíz získává pøirozenými procesy, take ho není tøeba dobarvovat ani umìle dosycovat. Má vysokou pitelnost, tzn. e kadý doušek vzbuzuje chu
Ošetøení mimo provozní dobu
k dalšímu napití,“ upøesòuje sládek. Jedná se o skuteènou lahùdku mezi pivy, kterou pi- dle dohody na tel. èísle: 731 086 807
vovar zpestøí svoji nabídku v gastro sektoru. V Holbì sází na jeho exkluzivitu a o celoProvozovna:
roèní produkci zatím neuvaují.
-hm
Hanušovice, ul. Školní 252
placená inzerce
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro
volný èas pøírodu a recesi

POMÁHÁME LIDEM BYDLET

Dìti slunce Hanušovice
Èinnost za mìsíc èerven 2009

Pomùeme i vám s prodejem vaší nemovitosti.

V sobotu 6. 6. jsme se zúèastnili Bambiriády v Zábøehu. V hlavním parku zde byla pro dìti pøipravena
rùznými organizacemi spousta atrakcí a rukodìlných
dovedností: skákací hrad, trampolíny, motokáry na
noní pohon, boxovací štíty, hry s ringo krouky, trefování kuelek míèkem pomocí lakrosových pálek,
støelba ze vzduchovky, soutì ze zdravovìdy, støíkání
hadicí na cíl, chùze na klasických chùdách a na speciálních kvìtináèových s provázky, házení plastových
létajících talíøù na koše apod. Dìti si také mohly vyzkoušet výrobu vìtrníkù, motýlù, kytièek, ozdob z korálkù aj. Dále zdokonalily svùj dùvtip v mnoha
rùzných hlavolamech, prohloubily znalosti o zvíøatech, o státech EU. Po øece Moravská Sázava se svezli
na raftu nebo na pramicích a jiných lodích. Mnozí si
té nechali pomalovat tváøe obrázky na pøání. Na podiu vystoupilo nìkolik taneèních a jedna hudební skupina. Našim klubákùm se na této akci velmi líbilo a za
rok chtìjí jet zase. Mùete i vy!
V našem klubu jsme bìhem mìsíce zahráli mnoho
pohybových her: venku to byly Severská honièka, Výmìna míst, Bojové pøetahy, Na sardinky, Belhavá honièka atd., za špatného poèasí v klubovnì Hádání vìcí,
Sázková apod.
Dvakrát jsme podnikli brigádu na klubovém táboøišti a v uhlících si opekli v alobalu sendvièe a jablka.
V nedìli 14. 6. jsme podnikli prùzkumnou výpravu
na kolech v okolí Hanušovic.
V èervnu jsme rovnì oslavili svátky Dalibora a
Adriany. Blahopøejeme.
V zábìru mìsíce se mìl na klubovém táboøišti uskuteènit slavnostní oheò s vyhodnocením klubového
roku a èlenù. Avšak poèasí nám nepøálo, a tak se akce
uskuteènila v klubovnì. V mìsíèním bodování jednotlivcù za èerven 2009 vyhrál Ondra Brázda. Byly také
udìleny pochvaly: za pracovitost na klubovém táboøišti Matìji Vyroubalovi, za kamarádské chování Saše
Recové a za 100% docházku za èerven Jindrovi Láníkovi. Putovní odznak Roye mìla v èervenci právo nosit Saša Recová. V celkovém bodování za jarní období
zvítìzil Ondra Brázda a nejlepší docházku mìl Luboš
Jelínek. Všem blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za pomoc: panu Vyroubalovi a kamarádu Michalu Juráskovi.

VYBÍREJTE Z ŠIROKÉ NABÍDKY
NEMOVITOSTÍ Z CELÉ ÈR

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

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

Vedoucí klubu M. Pecho
ííí
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pøehled známých i neznámých památek, technických zajímavostí a
nádherných míst v pøírodì. Na jediném místì: www.znatemapu.cz

podatelna@mu-hanusovice.cz
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inzerce - inzerce - inzerce

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

Prodám nebo pronajmu
stánek Ovoce-zelenina
u vlakového nádraí.
Tel.: 736 763 906

Pronajmu byt 3+1
v Hanušovicích
na ulici Dukelská èp. 216.
Cena dohodou, volné od srpna.
Tel.: 776 612 231
Koupím menší statek
do 10 km od Hanušovic.
Tel.: 602 121 807
Pro chov koní sháním zemìdìlskou
usedlost v okolí Hanušovic.
Tel.: 602 762 770
Hledám byt 1+1 nebo 2+1
v Hanušovicích.
Tel.: 603 732 101

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

Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce i eny na mateøské,
18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info, nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MìÚ
Hanušovice. Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì
250 znakù.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek
o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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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 srpnu 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Vlasta Novozámská, Jarmila
Hlaváèová, Lidmila Srbová, Antonie
Jablonèíková, Vìra Krmelová, Blanka Veèeøová, Zdenka Jandová, Marianna Brücknerová a Jana
Gunárová a pánové Jan Matýs, Miroslav Vinkler, Václav Zmeškal, Josef Hubacz, Rudolf Kretschmer, Petr
Pospíšil, Miroslav Jílek, Jiøí Temòák
a Štefan Fatura.
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

Upozornìní!
V mìsíci záøí 2009 se bude v
DK v Hanušovicích konat sbírka šatstva a dalších vìcí pro potøebné.
Termín bude upøesnìn v záøijovém
vydání Hanušovických novin.

Podìkování

Dìkuji Policii ÈR OO v Hanušovicích, jmenovitì prap. Michalu Václavkovi.
Jeho zásluhou mi byla vrácena vyšší finanèní èástka, kterou jsem si kvùli své
roztritosti zapomnìla vyzvednout z bankomatu.
Ještì jednou dìkuji a pøeji mnoho úspìchù v nároèné práci.
L. L.

Jeseníky nejsou z cukru – kup pláštìnku, a pomùeš
Neformální sdruení mìst a obcí Jeseníky pøes hranici pøispìchalo na pomoc obcím
na Jesenicku, které byly postieny bleskovou povodní. Od dnešního dne si zájemci
mohou za 250,- Kè kupovat pláštìnku „Jeseníky nejsou z cukru“. Veškerý výnos z prodeje pláštìnek pùjde do postiených obcí na Jesenicku.
„Sloganem Jeseníky nejsou z cukru chceme deklarovat, e ivot v Jeseníkách nikdy
nebyl jednoduchý a e ani blesková povodeò obyvatele postiených obcí na kolena nesrazí. Tímto spontánním projektem chceme lidem v jejich tìké situaci alespoò trochu
pomoct a dodat sílu, kterou budou ještì nepochybnì potøebovat,“ vysvìtluje nápad
projektu Jana Kostelniková, projektová manaerka Jeseníkù pøes hranici.
Pláštìnka byla vybrána jako jakýsi symbol ochrany proti dešti, vodì. Kadá zakoupená pláštìnka pøinese 250,- Kè na obnovu ivota v postiených oblastech a symbolicky zakryje pomìrnou èástí Jeseníky
pøed dalšími srákami. „Alespoò symbolicky bychom chtìli vytvoøit postieným oblastem ochranný štít pøed
rozmary pøírody. Škody na majetku se
nám snad podaøí zmírnit díky utreným
penìzùm,“ doplòuje Kostelniková.
Pláštìnky si zájemci mohou poøídit
ihned objednávkou na telefonním èísle
583 210 151, na webových stránkách
www.trickajeseniky.cz nebo v dalších
dnech pak v informaèních centrech
v celých Jeseníkách. „Vìøíme, e solidaritu s postienými obcemi tímto vyjádøí stovky lidí, kteøí v Jeseníkách pøímo
ijí nebo v Jeseníkách tráví své dovolené,“ doufá Kostelniková.
-ts

MO KDU-ÈSL Hanušovice

TOULKY PO OKOLÍ
Po posledních dvou návštìvách v Pardubickém kraji se vrátíme do tìsné blízkosti našeho mìsta a projdeme se historií a zajímavostmi malebné obce Vojtíškov.
První zmínka o vsi je z roku 1325, kdy byla spolu s nìkolika dalšími darována kolštejnskou vrchností cisterciáckému klášteru
v Kamenici v dnešním Polsku. Své pojmenování odvozuje od tehdy oblíbeného èeského jména Vojtìch.V zápise zmínìného darování jsou uvedeny dokonce dvì vsi tého jména (utrumque Woycesdorph). Je pravdìpodobné, e vedle staršího Vojtìchova (asi
obec Vysoká) existovala mladší osada, pro ni bylo a v roce 1575 uito zdrobnìliny Vojtíškov. Pod klášter patøila obec jen krátce,
po nìkolika letech ji nazpìt odkoupili páni z Kolštejna (Branné). V prùbìhu 16. století se všichni usedlíci vykoupili z robotních povinností, a tak se r. 1584 stal z obce tzv. svobodný dvùr.
Kdy byl v roce 1791 zrušen vrchnostenský dvùr, byla na pozemcích obce zaloena osada Walbergsdorf („leící v horách mezi
lesy“), pro ni bylo od roku 1906 dosti nešastnì uíváno názvu Vlaské. Èasté zámìny se sousední obcí Vlaské byly dùvodem návratu k pùvodnímu názvu v poèeštìné podobì Valbeøice.
Vojtíškov (nìmecky Woitzdorf) byl v minulosti vdy obcí s nìmeckým obyvatelstvem. Zatímco ve svobodném dvoøe tu r. 1677 ilo
pouze 37 usedlíkù, v roce 1834 tu bydlelo v 74 domech ji 546 lidí. Pøi soupisu obyvatel zde ale ji v roce 1900 ilo ve 122 domech 657
lidí. V roce 1930 napoèítali mezi 536 obyvateli 5 Èechù. Po odsunu nìmeckého obyvatelstva zde ilo v roce 1950 ve 123 domech pouhých 191 nových pøistìhovalcù. Pøi posledním sèítání v roce 1991 zde bylo ve 23 domech trvale pøihlášeno 116 obyvatel.
V polovinì 16. století stála ve Vojtíškovì døevìná evangelická modlitebna. Ta byla o 100 let pozdìji upravena pro katolické bohosluby. V roce 1784 zde byla zøízena kuracie a v létech 1807 a 1809 postaven kostel Narození P. Marie. K nìmu pøibyla o 50 let
pozdìji i nová fara.
(pokraèování na 11. stranì)
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Cestování po Evropì
Po Paøíi a jejích památkách jsme se procházeli ji nìkolikrát.
Dnes zde navštívíme málo známé, ale o to zajímavìjší místo,
které nám jistì navíc pøíjemnì podrádí i naše chuové buòky.
Tím tajemným místem je restaurace Tour d‘ Argent. Stojí na
opaèném bøehu Sieny proti známé katedrále Notre Dame a je
proslavená tím, e se zde ji více ne 110 let podává gurmánùm
specialita – kachna na krvavý zpùsob.
Ale zaènìme od zaèátku. Kdy si francouzský restauratér
Fréderic Delair v roce 1890 zaèal èíslovat, ano, ètete správnì,
èíslovat, naservírované porce této pochoutky, nemìl tušení,
jakého vìhlasu jeho paøíský podnik v centru mìsta dosáhne.
Nic se nezmìnilo, ani kdy restauraci v roce 1913 koupila od
pùvodního majitele rodina Terrailova. Kachny se èíslují dodnes.
Vede se pøesná evidence, kolikátou krvavou kachnu v poøadí
spoøádal nìkterý z tisícù vzácných hostí. Byl by to urèitì seznam
svìtových celebrit, který by se nám snad ani nevešel na všechny
stránky našich novin. Proto uvedu jen nìkolik nejznámìjších.
Kachnu s poøadovým èíslem 336 snìdl dìdic britského trùnu
Eduard VII., v roce 1921 japonský císaø Hirohito mìl porci èíslo
53 211 a o pùl století pozdìji 423 900. Hereèce Elizabeth
Tailorové „pøistála“ na talíøi kachna 579 051 a ruskému
prezidentovi Vladimírovi Putinovi 921 785. Kromì pøesného
seznamu hostù s èíslem tu mají fotografie i autogramy dalších
stovek vzácných osobností, které podnik navštívili. Nechybí tu
americký president Theodor Roosevelt a další desítky jmen hlav
státù a premiérù, jsou tu èlenové skupiny Beatles, zpìvák Mick
Jagger, nìkolik èlenù královských rodin i významných
sportovcù, hercù i církevních hodnostáøù.
No, a pak pøišel slavný dubnový den roku 2003. Majitelé
pozvali do své restaurace na 140 vzácných hostí, asi výkvìt

paøíské honorace. Všichni dostali samozøejmì porci místní
speciality, ale nikdo, vèetnì prezidenta, èlenù vlády, èlenù místní
smetánky, ale ani herec Jean-Paul Belmondo se nedozvìdìli,
kdo vlastnì kachnu s poøadovým èíslem 1 000 000 spoøádal.
Bylo to prý zámìrnì, aby se pøedešlo spekulacím.
Právì v den, kdy byla snìdena jubilejní porce, konèil jako šéf
podniku tehdy 85letý Claudie Terrail. Pøedal firmu svému synovi
a pøed vzácnými hosty zavzpomínal. Celý ivot zde pracoval „pro
krásu, šarm a sladký ivot“ a samozøejmì spokojenost
zákazníkù. Vdy chodil mezi hosty upravený s neodmyslitelnou
chrpou na klopì. Na otázku novináøù, které osobnosti mu utkvìly
v pamìti, odpovìdìl, e premiér Winston Churchil a objevitel
penicilinu Alexander Fleming. Ten první prý zachránil lidstvo ve
válce, druhý zase svým lékem ivoty tisícù lidí.
A ještì nìco o pouívaných kachnách. Všechny pochází
z farem u západofrancouzského mìsteèka Challans a jsou
zabíjeny nikoli stìtím hlavy, nýbr udušením. To proto, aby maso
zùstalo co nejvíce šavnaté. Celá pøíprava jídla vèetnì pøíloh je
samozøejmì tajemstvím místních kuchaøù. Proto také veèeøe se
vším všudy zde vyjde na 200 eur (asi 5 500 Kè) i kdy si lze
objednat menu za 65 eur.
A jednu raritu na závìr. Klade se zde velký dùraz na èistotu a
tak kadé pondìlí, kdy je zavøeno, dochází do podniku èistiè
oken, aby omyl prosklenou restauraci od prachu. Po práci si v kuchyni ohøeje jídlo a v klidu se nají. Jestli má pokadé kachnu se
asi nedozvíme.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 10. strany)
Se zøízením duchovní správy
bylo zøejmì zahájeno i vyuèování
v nìmecké jednotøídní, pozdìji
dvojtøídní škole.
Od roku 1848 byl Vojtíškov zaèlenìn do soudního okresu Staré
Mìsto v politickém okrese Šumperk. Roku 1887 zde místní podnikatel zahájil výrobu døevìných
flokù. Vznikem nové republiky
však brzy zanikla. Nahradila ji
sice nová výrobna døevìných beden, ale i ta na zaèátku 2. svìtové
války zanikla.
-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
Pohled na støední èást mìsta v roce 1902. Všimnìte si po levé stranì pùvodní partie domù v místech dnešního mìstského úøadu a
policie, dále pak odlišného toku øeky Moravy a prakticky neexistence støedu mìsta, dnes bohatì zastavìného, kde stávala pila Johanna Lichtensteina. Velkou zajímavostí je malý dùm po pravé stranì pùvodního døevìného mostu pøes øeku Moravu, který byl
mýtnicí a kde se vybíralo mýtné za pøechod èi pøejezd.

Jubilejním 2009. návštìvníkem
v Holbì se stal knìz David Hron
Se skupinou vodákù pøijel do pivovaru jubilejní letošní
2009. návštìvník, 27letý David Hron, knìz
Èeskoslovenské církve husitské z Prahy. Pøivítala ho finalistka MISS Zlatého moku Monika
Kobzová, která je v soutìi tváøí Holby Šerák a
spolu s vedením pivovaru mu pøedala dárkový
koš s ryzím pivem z hor.
Do pivovarského provozu se David Hron
podíval poprvé a jeho obdiv si vyslouila nejen
varna se svými originálními mìdìnými kádìmi, ale také otevøená spilka. „Tradièní výroba
piva je skuteènì nároèná a v Holbì mì pøesvìdèili, e si s pivem vyhrají a na jeho chuti je
to znát. Je to výborné pivo, které si pøízeò konzumentù skuteènì zaslouí,“ vyjádøil uznání
David Hron, který pije pivo jen pøíleitostnì,
spíše na zahnání íznì pøi sportu. „Teï máme
zásobu piva pro celou partu, na vodì se bude
hodit. Chystáme se sjet Moravu, uvidíme jaké
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budou podmínky,“ dodává David a zmiòuje silné povodnì, které postihly Moravu.
Odborné exkurze v Holbì poøádají prakticky od vzniku pivovaru pøed 135 lety, zatímco tradici jubilejního exkurzanta zavedli v roce 2005. O prohlídku pivovaru je velký zájem, jako jeden
z posledních toti nabízí reálnou návštìvu jednotlivých provozù
na rozdíl od jiných výrobcù, kde je moné sledovat pouze záznamy videokamer. Holba je
zajímavá nejen tradièním zpùsobem výroby
piva, ale i unikátní polohou a malebným areálem, proto ji roènì navštíví na 5000 tisíc lidí.
Okruh pivovarem trvá necelou hodinu. Zaèíná se prohlídkou areálu, poté za dodrení
pøísných hygienických opatøení následuje
varna a spilka, laboratoø a konèí v leáckých
sklepích.
Vìtšinou následuje oblíbená degustace, pøi
ní mají zájemci monost ochutnat všechny
druhy ryzího piva z hor a dovìdí se o sloení
piva obecnì, jeho chuti, co ji ovlivòuje i to, jak
dobré pivo poznat. Hosté mohou v klidu posedìt u pivovarských rybníkù a pozorovat chránìné ledòáèky i ostatní obyvatele rybníkù,
které jsou výsledkem dlouhodobého ekologického snaení pivovaru.
-hm
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28. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
Kino Mír Hanušovice SRPEN 2009
Pondělí 24.8. KOZÍ PŘÍBĚH : POVĚSTI STARÉ PRAHY
ČR 80 minut

16.00

Vstupné: 11,- Kč

Staré pražské legendy v prvním českém 3D
animovaném filmu. Animovaná komedie
ŠIROKOÚHLÝ FILM

CESTA NA MĚSÍC 3D

Úterý 25.8.

16.00

Vstupné: 11,- Kč

USA, Belgie 85 minut

I první let na měsíc měl své mouchy... Animovaný
dobrodružný film. 3D brýle obdržíte zdarma
v pokladně při zakoupení vstupenky.
České znění

KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ

Středa 26.8.

16.00

Vstupné: 11,- Kč

Maďarsko, Velká Británie 102 minut

Okouzlující pohádková fantasy plná napětí,
dobrodružství a odvahy.
České znění

ŠIROKOÚHLÝ FILM

Čtvrtek 27.8. POHÁDKY NA DOBROU NOC

16.

00

Vstupné: 11,- Kč

USA 99 minut

Večer před spaním nevinný příběh, druhý den
úžasné dobrodružství.
České znění

ŠIROKOÚHLÝ FILM

Pokladna otevřena 1/2hod. před představením. V ceně zahrnut poplatek 1,- Kč na fond kinematografie.
Program kina najdete na internetové adrese: www.365dni.cz, www.mu-hanusovice.cz,
PROVOZOVATEL: STAVREL v.o.s., Hlavní 137, Hanušovice 788 33 tel. 583/ 231226
SPONZOŘI DFF 2009:

Geist Pavel, Jindřichov
KROVSTAV s.r.o., Hanušovice
Julius Kovač, zpracování kamene, Hrabenov
Kuttler Radomír, Staré Město p. Sn.
MARVIN v.o.s., Hynčice nad Moravou
Oční optika Rolínková, Hanušovice
Pokrývačství Novák, Hanušovice
Restaurace-penzion FORMANKA, Hanušovice
Svobodová Alena, Malá Morava
VOBUS Hanušovice
Železářství Indra Oldřich, Hanušovice

