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

Oslava 135. narozenin Pivovaru
HOLBA Hanušovice 4.-5. záøí 2009

Milí áci, váení rodièe,
hanušoviètí obèané,

informace uvnitø novin

prázdniny i dovolené rychle ubìhly a máme pøed sebou další
školní rok, 2009/2010. V tomto roce nás èekají zmìny, které, jak
doufám, posunou o další krok dopøedu školství v Hanušovicích.
Budova školy, jak jistì víte, prošla celkovým zateplením –
byla realizována výmìna oken, zateplení pláštì a pùdního prostoru, vše nákladem pøevyšujícím 20 milionù korun. Ukonèení této
etapy pøedstavovalo o tìchto prázdninách odstranìní všech
starých ventilù na radiátorech a jejich osazení novými termoventily.
Podaøila se další velká vìc – byla kompletnì vymìnìna krytina
na tìlocviènì, co odstranilo dlouhodobý problém se zatékáním
do budovy. Pro pøicházející prvòáèky se vybavily první tøídy
novými lavicemi, je to další krok k obnovì mnohdy ji
pøestárlého vybavení školy. Na nadcházející podzim se chystá
celková vnitøní rekonstrukce mateøské školy. Na tomto místì chci
podìkovat mìstu Hanušovice, zvláštì panu starostovi Petru Malcharczikovi, za opravdu velkorysý pøístup ke škole, protoe
v dobì ekonomické recese skuteènì není jednoduché zajišovat
finanèní zabezpeèení takových realizací. Dalším významným
partnerem je Pivovar HOLBA, a. s., který svým pøístupem
významnì podporuje školství v Hanušovicích. A je tøeba jmenovat také Stavrel, v. o. s. – tradièního sponzora školních soutìí ve
sbìru odpadových surovin.
Samozøejmì e zmìny se netýkají jen budov, støech a fasád, ale
také procesù spojených s výukou. Pro nový školní rok je pøipravena k uívání kompletnì vybavená nová interaktivní uèebna. Je
poøízena z projektu Evropské unie, do kterého se naše škola aktivnì zapojila s Palackého univerzitou v Olomouci: projekt IVOŠ
– zvýšení kvality ve vzdìlávání zavedením interaktivní výuky do
škol.
Další akce, na které se naše škola podílí, je projekt Aktivní motivace ákù základních škol = jistota pro budoucnost øemesel.
Nositelem projektu je Asistenèní centrum, a. s., partneøi projektu
jsou Svaz prùmyslu ÈR a Asociace energetického a elektrotechnického vzdìlávání. Cílem projektu je zvýšení zájmu ákù
základních škol o studium øemeslných a technických oborù.
(pokraèování na 4. stranì)
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Informace o chystané sbírce šatstva uvnitø novin

Pozvánka na výstavu chovatelù

Ve dnech 18.-20. záøí 2009 se uskuteèní Podpradìdská
meziokresní výstava 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 HOLBA a další obèerstvení.
Dovolujeme si Vás tedy 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
68. jednání – 15. 6. 2009
- doporuèila ZM ke schválení uzavøení Dohody o
partnerství s mìstem Šumperk za úèelem vytvoøení
technologického centra a elektronické spisové sluby
v souvislosti se zavedením projektu Datových schránek
- vzala na vìdomí pøipomínky nìkterých matek k uzavøení
MŠ bìhem prázdnin, ze strany starosty mìsta byla iniciována
schùzka s nespokojenými rodièi
- schválila finanèní pøíspìvek spoleènosti RES-SEF, o. s.
Šumperk, který bude pouit na financování nákladù
spojených s realizací terénního programu pro uivatele drog
– STREETWORK
- schválila pronájem èásti pozemku pè. 896 v kú.
Hanušovice
- schválila návrhy smluv o zøízení vìcného bøemene
- doporuèila ZM ke schválení nabídku spoleènosti Stavrel,
v. o. s. na odkoupení èásti pozemku pè. 1645/2 v kú.
Hanušovice
- schválila návrh HO s. r. o. na pronájem bytu na ul.
Habartická è. 37
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemkù pè. 151/4,
151/11, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15, 151/17, 199/6,
199/7 v kú. Hanušovice, jedná se o pozemky na ul. Praská,
které bezprostøednì navazují na pozemky ve vlastnictví
majitelù domù na ul. Praská

69. jednání – 29. 6. 2009
- projednala program jednání ZM na 29. 6. 2009
- schválila zprávu auditora o hospodaøení Hanušovické
obchodní s. r. o.
- vzala na vìdomí sdìlení MÚ Šumperk o doporuèení
ádosti z programu „Podpora obnovy kulturních památek“ ke
schválení MK
- doporuèila ke schválení ZM odprodej èásti pozemku pè.
1276 v kú. Hanušovice
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemkù pè. 1267,
1270, 338/1, 345 a èást pozemku pè. 1276 v kú. Hanušovice
- doporuèila ke schválení ZM prodej pozemku pè. 356/1
v kú. Hanušovice
- schválila smlouvu o pøezkoumání hospodaøení mìsta
Hanušovice navrenou auditorem
- zrušila usnesení o odepisování majetku Hanušovické
obchodní s. r. o. schválené od 1. 1. 2010,
- schválila pronájem kotelen Hanušovické obchodní s. r. o.

- schválila finanèní pøíspìvek na propagaci mìsta
Hanušovice bìhem jízdy zvláštního parního vlaku na trase
Olomouc–Nysa
- schválila dotaci pro mìsto Vidnava urèenou jako pomoc
obci postiené povodní
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 38 v kú. Vysoké
ibøidovice
- vzala na vìdomí informaci Olomouckého kraje o
monostech zajištìní integrace cizincù a o monostech
èerpání dotací na tyto programy
- vzala na vìdomí podìkování STP MO Hanušovice za
sponzorování výstavy historických koèárkù
- schválila 2. rozpoètovou zmìnu rozpoètu mìsta
Hanušovice týkající se rozdìlení zvýšených pøíjmù daní
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní s. r. o.
o uvolnìní bytu na ul. Hlavní è. 108
- vyhodnotila jako velmi dobrou èinnost SDH Hanušovice
a schválila pøíspìvek na jeho èinnost

70. jednání – 27. 7. 2009
- na základì pøedloených ádostí RM rozhodla tajným
hlasováním o pøidìlení bytu na ulici Hlavní èp. 108
- na základì pøedloené zprávy trenérem mládee AVZO
Hanušovice vzala na vìdomí, e výsledky našich støelcù jsou
velmi dobré
- vzala na vìdomí dopis námìstkynì hejtmana, kde nabízí
mìstu Hanušovice pomoc pøi zajišování potøebnosti
poskytování sociálních slueb pro obèany mìsta
- projednala ádost o odkoupení bytu è. 26/4 v Hynèicích
nad Moravou
- stanovila komisi pro otevírání obálek a výbìr dodavatele
stavby – Rekonstrukce objektu – zvýšení kapacity MŠ
Hanušovice
- rozhodla vyjádøit se kladnì k návrhu o bezúplatném
pøevodu pozemkù z majetku mìsta ve prospìch
Olomouckého kraje
- projednala ádost o pronájem pozemku – èásti pè. 2067/1
v kú. Hanušovice
- projednala prodej èásti pozemku pè. 1578/1, kú.
Hanušovice
- vzala na vìdomí oznámení o konání mítinku ÈSSD na
parkovišti pøed Penny Marketem v Hanušovicích
- vzala na vìdomí pozvánku na jízdu zvláštního vlaku
Olomouc - Nysa

Povodnì 2009 - veøejná sbírka Olomouckého kraje

V èervnu tohto roku postihly nìkteré obce na Hranicku a Jesenicku bleskové záplavy, které napáchaly škody na
majetku v øádech stamilionù korun. Pøes pomoc státu i Olomouckého kraje budou zapotøebí další finanèní prostøedky na obnovu infrastruktury postiených obcí.
Olomoucký kraj v této souvislosti vyhlásil veøejnou sbírku Povodnì 2009. Sbírka bude probíhat do konce listopadu tohoto roku. Rada Olomouckého kraje ve spolupráci se starosty garantuje, e peníze budou spravedlivì rozdìleny mezi všech 29 obcí, které velká voda zasáhla.
Podrobnìjší informace najdete na: www.kr-olomoucky.cz/povodne2009.

Èíslo úètu: 24100217/0100
Potvrzení o poskytnutí finanèních prostøedkù pro daòový odpoèet obdríte poštou na základì ádosti zaslané
na e-mail: sbirka@kr-olomoucky.cz.
-mìú
informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává Mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Oznámení o dobì a místì konání voleb do Poslanecké snìmovny
Starosta mìsta Hanušovice dle § 15 odst.1 zákona èíslo
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Èeské republiky a o
zmìnì a doplnìní nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon), a vyhlášky Ministerstva vnitra
è. 233/2000 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona ve
znìní pozdìjších pøedpisù( dále jen „vyhláška“ ), a ústavního
zákona è. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké snìmovny,
o z n a m u j e:
Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní dne 9. øíjna 2009 v dobì od 14,00 hod.
do 22,00 hod. a dne 10. øíjna 2009 v dobì od 8,00 hod. do
14,00 hod.

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
Okrsek è. 3
Sociální budova Pivovar Holba, a. s., è. p. 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.
Tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí hlasovací lístky, v den voleb mùete hlasovací lístky obdret ve volební místnosti.

Místem konání voleb je:
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. 147, ul. Hlavní,
788 33 Hanušovice

Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava, jízdní øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.
Hlasování bude umonìno volièi, který se prokáe platným
cestovním dokladem nebo platným obèanským prùkazem.
Neprokáe-li voliè svou totonost a státní obèanství Èeské
republiky, nebude mu hlasování umonìno.

Petr Malcharczik, starosta mìsta

Vznikne Národní park Jeseníky?
Dne 11. èervence se ve Starém Mìstì pod Snìníkem konaly ji tradièní „Bioslavnosti“. Vše se zde jako obvykle toèilo kolem výroby a konzumace zdravé výivy, bylo zde plno stánkù i rùzných atrakcí. Kromì toho zde však probìhla zajímavá akce, která se pøímo týká i obèanù našeho mìsta. Probìhlo zde toti podepisování petice za vznik Národního parku v Jeseníkách. Na místì petici
podepsalo témìø 250 obèanù.
Jeseníky jsou druhým nejvyšším pohoøím v Èeské republice. Místní pøírodní hodnoty jsou výjimeèné nejen v rámci ÈR, ale i v celoevropském srovnání. Jedná se zejména o mimoøádnì zachovalé a rozsáhlé horské lesy, unikátní jesenicko-arkto-alpinskou tundru,
rašeliništì a podobnì. Nachází se zde mnoho vzácných druhù rostlin a ivoèichù, vèetnì takových, které se jinde v ÈR a ani ve svìtì
nevyskytují.
Petice za vznik parku byla zahájena 6. èervna 2009 a reaguje na neuspokojivý stav ochrany pøírody v Jeseníkách. Pøesnì pøed 40
lety zde sice byla vyhlášena Chránìná krajinná oblast, ale ukázalo se, e tato forma ochrany unikátní jesenické pøírody není dostateèná. Je proto zapotøebí posílit ochranu zdejší pøírody a dále alespoò v centrální èásti Hrubého Jeseníku vyhlásit národní park. Ten
by mìl zachovat poslední zbytky horské divoké pøírody, tedy území bez sídel a trvale obývaných objektù. Nedošlo by tak k pøípadnému omezení rozvoje obcí a existencí národního parku by nedošlo ani k omezení souèasných turistických stezek v horách. Národní park by mìl vést k upøednostnìní ekologicky šetrné turistiky a k udritelnému rozvoji regionu.
Petice je urèena Parlamentu ÈR a Ministerstvu ivotního prostøedí, které si ji nechalo zpracovat odbornou studii, je vyhodnocuje monost vyhlášení národního parku v Jeseníkách. Vyhlášení kromì Správy chránìné krajinné oblasti podporuje i øada významných osobností spoleèenského a kulturního ivota, jako jsou herci Lubomír Lipský, Miroslav Donutil, Kvìta Fialová, Naïa
Konvalinková, svìtovì uznávaný fotograf Jindøich Štreit a další.
Petièní výbor petice na podporu Národního parku Jeseníky tvoøí tito obèané:
Doc. Mgr. Jindøich Štreit, fotograf a vysokoškolský pedagog, Sovinec
Bc. František Winter, èlen svazu ekologických zemìdìlcù PRO-BIO, Hanušovice
Mgr. Kateøina Koèí, pøedsedkynì o. s. ACTAEA – spoleènost pro pøírodu, Karlovice
Ondøej Baèík ml., propagátor udritelného rozvoje a jesenický rodák, Rýmaøov
Tomáš Hradil, pøedseda Hnutí Brontosaurus, Jeseník
Zájemcùm, kteøí chtìjí svým podpisem podpoøit tuto akci, chci na závìr sdìlit, e petièní archy jsou mimo jiné k dispozici v Turistickém informaèním centru pøímo na námìstí ve Starém Mìstì. -hp
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IC Hanušovice testovala MF DNES
Skoro kadé vetší i menší mìsto u má své vlastní informaèní centrum. Jak se jim daøí prezentovat své regiony a lákat potencionální turisty? MF DNES udìlala malý test v nìkolika takových centrech. Výsledky pak zveøejnila v sobotním vydání 25. 7. 2009.
Testem zkoušeli, co se dozví turista, který se rozhodne na poslední chvíli vyrazit na dovolenou, místní kraj vùbec nezná, a proto si
chce po telefonu zjistit, kde se ubytuje a nají. Kam mùe vyrazit za kulturou, památkami èi plaváním, nebo jestli je kam a kudy si zajet na kole.
Dobrou zprávou o stavu turistického ruchu v kraji je skuteènost, e ádné z vybraných jedenácti infocenter výraznì nezklamalo.
Ovšem „maskovaní turisté“ narazili i na netradièní doporuèení. „V Šumperku zùstávat nemusíte, osobnì bych jela nìkam jinak dále
do Jeseníku. Tam jsou místa pro dovolenou mnohem lepší ne samotné mìsto, protoe tady si všechno zajímavé stihnete projít za jeden den a pak byste musel do okolí jezdit. Vetšina lidí si sem zajede na výlet. Já to tu znám a udìlala bych to stejnì,“ doporuèovala
pracovnice Regionálního a mìstského informacního centra v Šumperku. Výjimky se však našli. V Hanušovicích nám doporuèili
prohlídku pivovaru spojenou s ochutnávkou piva a syreèkù. „Docela známé jsou i místní borùvkové knedlíky, které nabízí tøeba dvì
zdejší chaty“, zakoncila výèet kulináøských specialit pracovnice infocentra.

informaèní centrum

Vystupování
/ochota
(z 10 bodù)

Schopnost
poradit
(z 10 bodù)

IC Bìlá pod Pradìdem

10

9,5

MIC Hanušovice

9,5

9,5

IC Šumperk

8

8

MIC Hranice

10

9

MIC Pøerov

9

9

MIC Javorník

8

8,5

Informaèní sluba MÚ
Prostìjov

8,5

9

IC Velké Losiny

7,5

8

TIC Olomouc

9,5

9,5

TIC Litovel

9,5

9,5

IC Jesenicka v
Jeseníku

9,5

9,5

Schopnost nalákat (z 10 bodù + vìta kterou lákali)
10
„Je tu v okolí tolik cílù, e to za týden nejspíš ani nestihnete“
9
„Doporuèuji vzít si kolo, trasy se dají naplánovat na nìkolik dní.“
6
„Jedtì spíše do hor ne sem. Tady vše projdete za jeden den.“
9,5
„Jsou tu láznì, hrady, jeskynì, propast, akvapark i cyklostezka.“
Nehodnoceno
9,5
„Je tu zámek, muzeum, jezkynì nebo muzeum dolování zlata. A na kole
muete jezdit celé dny.“
8
„Je tu zámek èi láznì. Také tu pøes prázdniny jezdí cyklobus.“
7
„Je tu papírna, zámek a døevené kostelíky, v okolí cyklotrasy.“
9,5
„Máme rùzné cyklostezky, muete na ve èi do ZOO, nabízíme prohlídky
s prùvodcem i sjídení øeky.“
9
„Litovelským Pomoravím vede cyklotrasa. Ve mìste jsou nauèné stezky,
muzeum i památky. A je to kousek do Olomouce.“
9
„Je tu spousta cyklistických i peších tras i moností ke koupání. Také mùete
do lázní.“
Zdroj: MF DNES, Stanislav Kamenský 25. 7. 2009

Kosmetický salon Glanc
Klára Turková
- Kosmetické sluby
- Manikúra
- Pedikúra
Prac. doba:
Út-St 7.30-12.00 13.00-18.30
Èt-Pá 7.30-12.00 13.00-17.00
Ošetøení mimo provozní dobu
dle dohody na tel. èísle: 731 086 807
Provozovna:
Hanušovice, ul. Školní 252

Milí áci, váení rodièe, hanušoviètí obèané
dokonèení z 1. strany
Je tøeba také zmínit program, který se pøipravuje opìt s UP Olomouc a EU a je
v oblasti ICT – programování do škol. Všechny zmínìné aktivity smìøují ke
zlepšování prostøedí školy, k modernizaci výuky a jejímu oivení. Navíc se v letošním
roce opìt rozšíøí výuka podle nové vzdìlávací koncepce ŠVP do dalších roèníkù.
V nadcházejícím školním roce je naším zájmem také zopakování akcí, které byly
v minulých letech úspìšné, jmenujme alespoò nìkteré: odpoledne pro rodièe s dìtmi,
monost pøijít v urèený den do vyuèovacích hodin, pøedvánoèní a velikonoèní akce
pro školu i veøejnost, masopust, školní akademie. Pøipravujeme další monosti
spolupráce s rodièi ákù, o kterých budete vèas informováni.
Dovolte mi, abych k zahájení nového školního roku 2009/2010 popøál všem ákùm
chu se nìco nauèit, svým kolegùm pevné nervy a rodièùm dostatek trpìlivosti se
svými ratolestmi. Spoleènì si popøejme hodnì školních úspìchù a dùvìry pøi
vzájemné spolupráci.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

placená inzerce
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Hudební škola YAMAHA Hanušovice
oznamuje zahájení nového školního roku 2009/2010
a nabízí výuku v tìchto oborech: flétny, doprovodná akustická kytara, keyboard a populární zpìv, pro zaèáteèníky i pokroèilé.
Výuka probíhá skupinovì a je urèena jak pro áky základní školy, tak pro širokou veøejnost, mladší i seniory.
Pøihlášky a ostatní informace získáte v jídelnì ZŠ dne 7. 9. 2009 od 15 do 16 hod.
Mariana Felnerová, vyuèující

Letní tábor Harryho Pottera 2009
v Adamovském údolí
Skautské støedisko Hanušovice Snìník uspoøádalo letní stanový tábor
v Adamovském údolí u Malého Vrbna. Letošní téma tábora bylo „Harry
Potter a Ohnivý pohár“.
Ještì ani nevyrostly obvyklé táborové stavby – latríny, vodovod, odpadovka, umývárka, koupelna, sauna a vsakovaèka, a ji se naplno rozjela táborová hra.
Stejnì jako dìti na táboøe trávil i Harry Potter prázdniny s rodinou
Weasleyových a Hermionou Grangerovou, se kterými se vydává na finále
mistrovství svìta ve famfrpálu. Po zápase se na obloze objeví znamení zla, co znaèí, e jsou poblí Smrtijedi, pøívrenci lorda Voldemorta.
Po návratu do školy Brumbál oznámil, e se bude konat Turnaj tøí kouzelnických škol, na který pøijedou do Bradavic studenti z Kruvalu a Krásnohùlek. Ohnivý pohár, který vybírá úèastníky,
pošle do turnaje Viktora Kruma za Kruval, Fleur Delacourovou za Krásnohùlky a Cedrika Diggoryho za Bradavice. Navíc však vybere Harryho, aèkoliv se ještì nemùe úèastnit, protoe mu
není 17 let.
Harry absolvuje bìhem turnaje tøí kouzelnických škol tøi úkoly. V prvním úkole, mají drakovi
sebrat zlaté vejce. V druhém má osvobodit svého kamaráda Rona od jezerních lidí, ijících na
dnì jezera poblí školy. Tøetím úkolem je projít bludištìm s nástrahami a jako první dosáhnout
Ohnivého poháru. Pohár je však pøenášedlo a pøenese je k Voldemortovi a dalším Smrtijedùm. Ti
chtìjí zabít Harryho, to se jim však nepovede a Harry se pomocí pøenášedla dostává zpìt do
Bradavic.
Kouzelný klobouk hned v úvodu tábora dìti rozdìlil do tøí bradavických kolejí: Nebelvir,
Zmijozel a Haraspar.
Tøi hlavní úkoly èekaly také na úèastníky tábora, ale všechny další èinnosti byly
rovnì zaèlenìny do táborové hry. Nikdo neunikl výuce morseovky, uzlování, topografie, støelby z luku a ze vzduchovky, stavbì pøístøešku pro pøeití, peèení „hada“
z mouky, vody a soli, vaøení èaje z lesních bylin a stavbì a likvidaci ohništì. Všichni
vyzkoušeli stezku odvahy a ti zkušenìjší podnikli noèní prùnik lesem pøes zlé hlídaèe, kteøí kradli zvìdùm ivoty.
Poèasí na dìti bylo hodné, a tak nejen zmokly, ale vykoupaly se i v místním „bádenu“ v potoce Telèava a vyzkoušeli si nìkolikrát i pravou saunu.
Všechny koleje absolvovaly s úspìchem hry a sèítaly body za splnìné úkoly. Nebylo dùleité, kdo vyhrál, ale kdo došel a na konec a splnil všechny úkoly. A to se
podaøilo všem.
Rádi jsme se mezitím vrátili zpìt do 21. století a zapomnìli na
chvíli na kouzla a vtrhli do civilizace – poprvé zkontrolovat vozíèkovou dráhu v Petøíkovì a povozit se, podruhé na prohlídku tìkého
opevnìní – velkého pìchotního srubu z 2. svìtové války ve Starém
Mìstì, který je plnì vybaven, jako by byl rok 1939.
Chtìli bychom podìkovat tìm, co se s námi podíleli na zdárném
prùbìhu tábora:
Pivovaru Holba, a. s. za poskytnutí vozidla pro dopravu materiálu
a vybavení, panu Vlastimilu Chrudinovi ml. za vydatnou pomoc pøi
zajištìní døíví na topení a základní škole za zapùjèení vybavení do táborové kuchynì.
Tábora se úèastnilo celkem 32 dìtí. Poznaly nové kamarády a
hlavnì poznaly samy sebe a zjistily, co dokáou pøekonat. Vìøíme, e
budou šastnì vzpomínat na tábor Adamov 2009 a Harryho Pottera a
tìšit se na tábor pøíští.
-hemir

Boj mezi druinami

Lukostøelba

Nástup pøed famrpalem

Pøed bitvou
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,

Váení obèané,
z dùvodu konání pøedèasných voleb bude v Hanušovických novinách poskytnut
prostor pro prezentaci politických stran v záøíjových a øíjnových novinách.
redakce

pøevánì bukových,
cena dle odbìru.
Telefon: 737 274 331.

Kadeønictví
&
modelá nehtù UV gely
Martina Motlíèková
støíhání, barvení
barevné melíry, sváteèní úèesy...
Pracovní doba: PO-PÁ14.00-18.00 hod.
Objednávky telefonicky
na tel. 776 519 547 nebo 775 686 079.
Po dohodì mono i v SO a NE.
Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252
(nad masnou u nádraí)

Prodám DB 2+1 Na Holbì, 2. patro,
nová okna, zateplení, výtah.
Cena 475 000 Kè.
Nabízím k týdennímu i delšímu pobytu
dva apartmány, tøí a ètyølùkový,
v rekreaèní oblasti Tøeboòsko. Kadý
apartmán má monost vlastního vaøení.
Kontaktní tel. 606 488 588 nebo
www.trebonskonakole.ic.cz.

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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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.

podatelna@mu-hanusovice.cz

Neplate víc, ne je tøeba.
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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.

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

E-box lidem usnadní tøídìní
drobných elektrozaøízení
Mìsto Hanušovice se ve spolupráci se spoleèností
ASEKOL rozhodlo usnadnit obèanùm tøídìní
vyslouilých malých elektrozaøízení. Kadý obèan má
nyní monost zanést starý mobil, kalkulaèku, telefon,
drobné poèítaèové vybavení, discman nebo MP3
pøehrávaè (mimo akumulátory) na mìstský úøad a
zdarma se jej zbavit vyhozením do pøipravené nádoby,
tzv. E-boxu.
E-box je umístìn v pøízemí budovy Mìstského
úøadu na ulici Hlavní 92, Hanušovice. Kolektivní
systém ASEKOL následnì zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnìní tøídìní drobných
elektrozaøízení je také zvýšení mnoství sebraných
malých spotøebièù. Ty toti vìtšinou konèí
v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotøebiè
obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu
s bìným odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skonèí na øízené skládce. Tak zcela
zbyteènì dochází k hromadìní odpadu, který by mohl
být znovu vyuit.
Naopak pokud je elektrozaøízení odevzdáno
k recyklaci, je
zajištìno, e drtivá
vìtšina vyslouilého
spotøebièe bude
opìtovnì vyuita. Šetøí
se tak pøírodní zdroje a
ivotní prostøedí.
Podrobnosti o tøídìní
elektroodpadu najdete
na
www.elektrosrot.cz.
-fa

Neseïte doma, bìte ven! A víte kam?
Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese najdete stovky cílù z
oblasti stravování, ubytování, zábavy a sportu. Èeká na vás také
pøehled známých i neznámých památek, technických zajímavostí a
nádherných míst v pøírodì. Na jediném místì: www.znatemapu.cz

7

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2009

Jubilea

PODÌKOVÁNÍ

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

Svaz ZTP Hanušovice dìkuje panu starostovi, Mìstskému úøadu Hanušovice a
Pivovaru Holba a. s. za sponzorování výstavy historických koèárkù, panenek a
upomínkových pøedmìtù. Bez jejich velkorysé pomoci by se výstava nemohla
uskuteènit. Pøijmìte prosím naše podìkování za milou spolupráci a pomoc.

paní Jaroslava Kováøová, Alenka
Vymìtalová, Anna Sedláèková, Ludmila Opravilová, Drahuška Poláchová, Marie Èermáková, Helena
Koòaríková, Aneka Gáblerová a
Miluše Ruprichová a pánové Hubert
Friedrich, Josef Köhler, Oldøich Tomíèek, Jiøí Koloušek, Václav Novák,
Dobroslav Picek, Ladislav Lešingr a
Václav Ceh.
Blahopøejeme!

Za organizaci ZTP v Hanušovicích, pøedseda Oldøich Vojtek,
koordinátorka Sylvie Strašilová

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
U uplynul dlouhý èas,
co jsem slyšela Tvùj milý hlas.
Osud nám však nedopøál
a Tebe mi navdycky vzal.

Dne 3. záøí 2009
vzpomeneme 2. výroèí dne, kdy nás
navdy opustil
manel, tatínek,
bratr a dìdeèek,
pan Jan Jaroslav Jelínek.
S láskou vzpomíná
manelka Jana s rodinou.

Vzpomínáme
Odešel,
ale zùstal v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.

Dne 25. 9. 2009
vzpomenememe
tøetí smutné výroèí
úmrtí

pana Viktora Gurala.
S láskou vzpomínají manelka Vìra,
dcera Dana a syn Martin s rodinami.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2009

Podìkování

Ráda bych tímto opìt podìkovala „VŠEM“, kteøí se o mì starají a peèují.
Jak øíkám - „dobøí lidé nevymøeli“.
Velký dík za vše. Jaroslava Vojtková

TOULKY PO OKOLÍ
O mlýnech, bez kterých si obyvatelé v minulých století nedovedli svùj ivot vùbec
pøedstavit, jsme se v našem seriálu ještì nezmiòovali. Dnes to napravíme a podíváme
se na unikátní dílo, které bylo postaveno nedaleko obce Tøeština u Mohelnice.
Mlýn v osadì Háj u Tøeštiny je poprvé zmiòován ji ve 13. století. Jeho majitelé se
bìhem vìkù èasto støídali a do sedmdesátých let 18. století, kdy mlýn kupuje rodina
Plhákù. Do dìjin mlýna ale nejvíce vstupuje mlynáø Hubert, mu moudrý a pokrokový. Intenzivnì pracuje na zefektivnìní mlynáøského provozu a ji v roce 1894 instaluje na høídel vodního kola první dynamo a mlýn se rozsvìcuje elektrickým svìtlem.
Další vývoj stavby sice pøetrhne katastrofální poár, ale ji v roce 1901 mlýn nejene
stojí v plné kráse, ale navíc z nìj vedou dráty do nedaleké Tøeštiny. O hodové nedìli
mlynáø zapíná vypínaè a v obci se rozsvìcují první árovky a roztáèejí se první elektrické motory. Tak tato vesnice vstupuje do dìjin jako elektrifikovaná obec dávno pøed
tím, ne tato vymoenost pøichází do okolních mìst.
Do roku 1919 u voda z Moravy v Háji roztáèí generátory k výrobì elektøiny pro
dalších více ne tøicet okolních mìst a vesnic. Hubert Plhák buduje další vodní díla a
prodej proudu se stává významnou souèástí rodinného rozpoètu. Po vzniku ÈR v díle
svého otce pokraèují synové Karel a Radomír a také manelka Karla – Ellen Harvertová. Tato pozoruhodná ena má nejuší kontakty kolem Praského hradu a mnoho pøátel v umìleckém svìtì. Proto kdy se rozhodne o stavbì nové elektrárny a rodinného
domu v Háji, oslovuje Ellen špièkové architekty své doby, projektanty Bohuslava
Fuchse a Josefa Štìpánka.Ti pak vyprojektují nejen unikátní stavbu hydroelektrárny,
ale také skvìle propracovanou rodinnou vilu v jejím tìsném sousedství. Stavba je dokonèena v roce 1922 a od té doby je architekty povaována za jednu z nejzdaøilejších
moderních staveb na Moravì.
Nové zaøízení funguje skvìle, o elektøinu i mlynáøské práce je stále vìtší zájem,
take se zdá, e rodinu pevnì usazenou v Háji nemùe nic ohrozit. Opak je ale pravdou
a bohuel pøijdou horší èasy. Proklamované èeské myšlení nejprve Karlu Plhákovi neodpustí nacisté, kteøí jej zavírají v šumperské Robotárnì, a pozdìji ani komunisté, kteøí jej opìt internují.
(pokraèování na 9. stranì)

Vzpomínka
Nejvìtší láska na svìtì zemøela,
kdy víèka Tvá navdy se zavøela.
Pro nás jsi pracoval, pro nás jsi il,
za vše Ti dìkujem, hodný jsi byl.
Dne 31. srpna 2009 jsme vzpomnìli 10. smutné výroèí
úmrtí manela, tatínka a dìdeèka,
pana Jana Jurdièe z Hanušovic.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou manelka, synové a dcer
s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Lidé u postavili po celém svìtì mnoho pomníkù, vìtšinou
však významným osobnostem. My se ale dnes podíváme do polského Krakova, kde stojí Pomník psí vìrnosti.
Celá historie Pomníku se zaèala odvíjet na podzim roku 1994.
Pes Dok, obyèejný oøech a nebo, jak se øíká, pes s neznámým
rodokmenem, jel se svým pánem rozhrkaným Wartburgem do
centra Krakova. Na kruhovém objezdu tìsnì pøed mostem pøes
øeku Vislu dostal jeho pán infarkt a sanitka ho odvezla do nemocnice. Dok zùstal na místì, kde vidìl svého pána naposledy. Èekal devìt mìsícù a nedoèkal se. V blízkosti kruhového objezdu
dokonce pøeèkal i zimu. Lidé mu nosili jídlo, on jim ale bohuel
nedùvìøoval, a tak ne se staèil k jídlu dostat, odnesly mu ho vrány. Byl prý tehdy moc hubený. Nakonec si jeho dùvìru získala
místní uèitelka Marie Millerová, která si ho v létì odvedla domù.
U nové majitelky il spokojenì tøi roky. Byl velmi poslušný a velmi
dobøe se snášel i s druhým psíkem, kterého mìla paní ji døíve.
Nikdy ho nebylo tøeba uvazovat na vodítko, nemusel nosit košík
a vdy na slovo svoji paní poslouchal. Pak ale pøišla druhá rána
pro psíka. Paní Millerová náhle zemøela a Dok skonèil v útulku
pro psy. Tam ale nevydrel dlouho a utekl. Druhý den po útìku
skonèi svùj ivot pod koly vlaku. Mezi místními koluje legenda,
e vìrný pes po ztrátì svého druhého pána spáchal sebevradu.

Od kvìtna 2001 má Dok díky Krakovskému sdruení pro
ochranu zvíøat na promenádì pod hradem Wawel svùj pomník.
Stojí kousek od plastiky mýtického krakovského draka. Ani osud
pomníku ale nebyl jednoduchý. Nìkteøí místní radní povaovali
myšlenku postavit pomník psovi jako symbol vìrnosti za nesmysl. Liberálnìjší kolegové je však pøehlasovali, a tak pomník, na
který mìsto nemuselo dát ani groš, pøece jen stojí. Raritou ale urèitì zùstává fakt, e se snad jedná o první sochu na svìtì, kterou
odhalil nìkdo jiný ne èlovìk. Svému psímu kolegovi pomník odhalila fenka Keyty.
Psa Doka a jeho pomník na nábøeí Visly pøijali Krakované za
své. U dnes má pes ulitý z bronzu vyleštìný èenich a packy od
toho, jak ho kolemjdoucí hladí. Není divu. Na podstavci toti sedí
pes se smutnýma oèima, který podává packu. Toho navíc z obou
stran obklopují lidské dlanì, jako symbol péèe o bezbranného
tvora.
A ještì malá poznámka na závìr. Reportáím zachycujícím
pøíbìhy zajímavých lidí se v novináøské hantýrce øíká peoplestory, tedy hluboce lidský pøíbìh. My jsme si dnes vyprávìli pøíbìh
jednoho obyèejného psa. Postavili mu ale pomník za to, e mìl
v sobì nìco víc, byl toti vìrný.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 8. strany)
Z kriminálu se vrací s podlomeným zdravím, elektrárna je
znárodnìna a dùm, který je pøíliš
velký pro stárnoucí majitele, radìji prodávají sami. Karel Plhák
umírá v roce 1973, jeho ena Ellen
v roce 1991, oba témìø zapomenuti svým okolím. A tak se ani
nedoili okamiku, kdy bylo jejich dílo opatøeno oznaèením národní kulturní památka, ani toho,
jak se stalo souèástí vìtšiny uèebnic o architektuøe èi knih o historii
støední Moravy.
-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

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2009

podatelna@mu-hanusovice.cz

9

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 smìrem na dnešní ulici Jesenická z roku 1916, kde nestál témìø ádný dùm. V popøedí bývalá budova obecního úøadu –
národního výboru – Hanušovické lesní, a. s.

Oslava 135. narozenin Pivovaru HOLBA Hanušovice
4.-5. záøí 2009

Pomozte nám to sfouknout!
Pátek 4. 9. 2009
15.00-21.00 skupina Styl
Honza Nedvìd se skupinou
15.00-20.00 exkurze v pivovaru
Sobota 5. 9. 2009
Hlavní scéna - moderátor Patrik Hezucký
13.00-14.00 Bladex
14.00-14.30 Slavnostní zahájení
14.30-15.30 Cimbálová muzika Joky Šmukaøe
15.30-16.00 Ukázka boje – Magna Moravia
16.00-16.45 Luboš Odhánìl & W.I.X.
16.45-17.30 Nightwish revival
17.30-18.00 Soutì v karaoke
18.00-19.00 Confession
19.00-19.30 Taneèní skupina Jarky Calábkové
19.30-21.00 Karát – Kabát revival
21.00-21.30 Taneèní skupina Jarky Calábkové
21.30-23.00 No Name
23.00 ohòostroj
HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2009

Vedlejší scéna
15.00-16.30 Jupiter
16.30-17.15 Soutìe s Rádiem Èas
17.15-18.45 Cimbálová muzika Koreènica
18.45-19.30 Soutìe s Rádiem Èas
19.30-21.00 Bludovìnka
Pro zájemce k dispozici horolezecká stìna
od 14 do 19 hodin.
V 17 hodin videoprojekce pøímého pøenosu
kvalifikaèního zápasu na MS 2010 mezi SR a ÈR.
Vstupné:
v pátek 50,- Kè
v sobotu v pøedprodeji 90,- Kè, na místì 100,- Kè,
zvýhodnìné vstupné na pátek+sobota
v pøedprodeji 120,- Kè, na místì (prodej v pátek) 130,- Kè,
Dìti do 15 let vstup zdarma. Zákaz vstupu se psy.
Pøedprodej vstupenek od 19. 8. 2009 ve vzorkové prodejnì
pivovaru Hanušovice a v infocentrech Hanušovice, Šumperk,
Zábøeh, Králíky. Z kadé vstupenky bude odvedeno 5,- Kè na
dobroèinné úèely.
Mediální partneøi akce jsou:
Rádio Èas a týdeník Týden na severu

www.hanusovice.info
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Sbírka

pro StĜedisko kĜesĢanské sociální pomoci - DIAKONII v Úpici
se koná v DomČ kultury v Hanušovicích

15. 9. 2008 - úterý, 12.00-17.30 hod.

DARUJTE JEN ýISTÉ A POUŽITELNÉ:
odČvy, prádlo, obuv pro dČti i dospČlé, ložní prádlo, deky, brýle,
potĜeby - domácí, šicí, školní, hraþky, dČtské koþárky.
NejvhodnČjší je vČci pĜipravit do krabic.
Možnost i finanþních darĤ.

Tato DIAKONIE organizuje a zprostĜedkovává pomoc lidem trpícím
a lidem v nouzi u nás i ve svČtČ.
MO KDU-ýSL Hanušovice

