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Váení obèané,
probìhlo první ètvrtletí roku 2008, kdy Policie ÈR a obvodní oddìlení
Hanušovice, které zabezpeèuje úkoly policie ve Vašem teritoriu, postupnì uskuteèòuje a naplòuje Reformu policie ÈR, zapoèatou v loòském roce.
Slib, e se reforma negativnì nedotkne zajišované obslunosti jednotlivých teritorií, byl dodren a v personálním stavu OOP nebyla uèinìna ádná restriktivní
opatøení, spíše naopak - po zrušení referátu Cizinecké policie ve Starém Mìstì byli
zaøazeni k OOP Hanušovice tøi noví policisté.
Hlavním úkolem Policie v rámci reformy, který se pøímo dotýká Vás obèanù, je
zlepšení dostupnosti slueb Policie pro obèany, její zrychlení a zefektivnìní,
zvýšení pocitu bezpeèí spolu s omezením dopravní nehodovosti. V tomto smìru
jsou také jednotliví rajonáøi úkolováni a kontrolováni. Jedná se o proces posunu
zamìøení práce a pøístupu policistù i celé Policie, jak je deklarováno nápisem na
sluebních vozidlech: „Pomáhat a chránit“.
Ke kvalitativnímu posunu v práci Policie mùete pøispìt i Vy, obèané, svými
námìty, postøehy a pøipomínkami k naší práci a také odpovìdným obèanským
pøístupem k negativním jevùm ve spoleènosti.
K úspìchùm, jich dosáhlo OOP Hanušovice v tomto roce, mohu uvést napøíklad
zadrení pachatelù série krádeí vloupáním do prodejny potravin Šerák v Hanušovicích,
zjištìní pachatelù krádee vloupáním do skladu farmy v Hynèicích, nìkolik pøípadù øízení
motorového vozidla øidièem bez øidièského oprávnìní.
Dále se OOP Hanušovice aktivnì vìnuje sérii krádeí mìdìných okapových
svodù v Hanušovicích a chci touto cestou ubezpeèit všechny obèany, e není èinìn
rozdíl v šetøení pøestupku nebo trestného èinu, co se týká odpovìdnosti za zjištìní
pachatele. Problematickým místem z bezpeènostního hlediska i v letošním roce
zùstává vinárna „Svìtýlko“ na nádraí ÈD v Hanušovicích, kde byla opakovanì
šetøena rùzná napadení i majetkové delikty. V provozovnì byly provádìny
opìtovné kontroly ve spolupráci s HZS Šumerk a Okresní hygienickou stanicí
v Šumperku, zjištìné problémy si tyto instituce øešily ve své kompetenci.
V poslední poznámce se chci zmínit o plánovaných akcích v parku naproti podniku
Slezan Hanušovice. OOP Hanušovice je v této vìci v úzkém kontaktu s Mìstským
úøadem Hanušovice a poøadatelem akcí, kdy Policie bude v rámci svých kompetencí
zajišovat veøejný poøádek. Vzhledem k pøedpokládanému vìtšímu poètu úèastníkù je
ji pøedjednáno posílení výkonu sluby, pøi konání akcí, policisty OØ Šumperk a
dalších sloek v rámci Správy kraje.
Dále upozoròuji, e
aktuální informace lze
zhlédnout na internetu,
stránkách Mìsta Hanušovice,
kde má PÈR OOP Hanušovice svoji prezentaci.
Npor. Bc. Vladimír Komárek,
vedoucí OOP Hanušovice

Mìsto Hanušovice
upozoròuje obèany,
kteøí hodlají poplatky
za svoz TKO uskuteènít
prostøednictvím sluby
SIPO, na nutnost odevzdat
vyplnìné dotazníky na
pokladnì mìsta Hanušovice
nejpozdìji do 15. kvìtna 2008.

Upozornìní
Upozoròujeme obèany, e od 1. 4. 2008 došlo
ke zmìnì v organizaci a poskytování stomatologické sluby první pomoci (LSPP) o sobotách,
nedìlích a svátcích. Stomatologové ji nebudou
tuto slubu poskytovat v nemocnici Šumperk, ale
vdy ve své ordinaci.
O jménu a adrese LSPP slubu konajícího
zubního lékaøe se mohou obèané informovat
na telefonním èísle Zdravotnické záchranné
sluby 585 544 444 nebo na webových stránkách Krajského úøadu Olomouckého kraje
www.kr-olomoucky.cz, zdravotnictví, stomatologická LSPP.
-olk

Nezapomeòte!
Sbìr velkoobjemového odpadu - kvìten 2008
Sbìr nebezpeèného odpadu - 24. 5. 2008
(více informací uvnitø novin)

Ètvrté mistrovství ÈR
v Hanušovicích
Svátek sportovních støelcù AVZO TSÈ ÈR
(více uvnitø novin)

Soutì s Hanušovickými novinami - uvnitø
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
35. jednání – 10. 3. 2008
- jmenovala èleny komise konkurzního øízení na obsazení
funkce øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila pronájem pozemku pè. 1600, èást, na základì
doporuèení oddìlení P
- projednala doporuèení právního oddìlení a schválila
smlouvu o vìcném bøemeni pro ÈEZ–Distribuce, a. s pro akci
Rekonstrukce NN v Hynèicích nad Moravou
- projednala vìc vyuití parku – akce v roce 2008; odsouhlasila partnerství pøi poøádání tìchto akcí, dále rada mìsta
schválila úhradu za pronájem 4 ks mobilních WC
- projednala odprodej poloviny kolny na parcele pè. 151/6,
st. pl. u èp. 150
- projednala ádost o dotaci na èinnost obèanské sdruení
STP v ÈR, ZO Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o stavu veøejného poøádku ve
sluebním obvodì OOP ÈR PÈR Hanušovice
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 1528/1 v kú.
Hanušovice
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 225/1 v kú.
Hanušovice
- schválila ádost o pùjèku z FRB

36. jednání – 26. 3. 2008
- projednala ádost o pøíspìvek Mikroregionu Hanušovicko a schválila jeho poskytnutí
- doporuèila ZM ke schválení odprodej pozemku pè. 720
v kú. Hanušovice
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek SONS Šumperk

Váení strávníci
školní jídelny,
naše jídelna má k dispozici nový program "Internet pro strávníka". Tento program umoòuje strávníkùm pøihlášení,
odhlášení a výbìr obìdù pøes internet.
Bliší informace v kanceláøi vedoucí ŠJ.
Dìkujeme sdruení rodièù, které
finanènì pøispìlo na tento program.
Alena Turoòová, vedoucí ŠJ

Informace
V mìsíci únoru
2008 byla na Mìstském úøadì v Hanušovicích spuštìna sluba
CzechPOINT, která pøinese obèanùm znaèné
ulehèení komunikace se státem.
Sluba je Vám k dispozici v úøedních dnech v
pøízemí úøadu v pokladnì. Dveøe jsou výraznì
oznaèeny logem CzechPOINT.

- vzala na vìdomí informaci SFP ÈR, e opatøení Energetické úspory ZŠ Hanušovice bylo akceptováno a ádost bude
posouzena odbornými útvary Fondu
- delegovala zástupce na Mistrovství ÈR - AVZO
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek PONTIS Šumperk
- projednala ádost o stanovisko k pøipravované výstavbì
obèerstvení na st. pl. 157, kú. Hanušovice
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek o. s. SK ST Holba
Hanušovice – silový trojboj
- schválila prominutí poplatkù za TKO

37. jednání – 7. 4. 2008
- vzala na vìdomí dopis obèanského sdruení RES–SEF
Šumperk, které dìkuje za poskytnutý finanèní pøíspìvek
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 844/4, kú.
Hanušovice
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 842/16, kú.
Hanušovice
- projednala ádost o odkoupení èástí pozemkù pè. 867/6 a
867/8, kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis ministra vnitra Ivana Langera, který ocenil pøístup mìsta k zavedení CZECH POINTu v Hanušovicích
- projednala vìc MONAR, o. s. Bohutín – umístìní v prostorách fary Hanušovice
- uloila vyvìsit nabídku volného bytu v domì èp. 202 na
úøední desce
- schválila ádosti o prominutí poplatku za TKO -mìú

Pozvánka
Kde domov náš
Prý domovem si nejsme jistí,
v hymnì se po nìm poøád ptáme,
takhle jdou na nás opìt se lstí.
My brzy odpovìï jim dáme!

Kde voda huèí po luèinách
a kde zemský ráj to na pohled,
tam pavouk køiák v pavuèinách
nenajde obì, kterou sved!
Vdy domov náš my dobøe známe,
odkud kam sahá, dobøe víme.
Hráz pevnou rozpínavé hydøe
do cesty zavèas postavíme!

Základní organizace KSÈM Hanušovice zve všechny obèany mìsta
Hanušovice a pøilehlých obcí ke vzpomínkové akci u pøíleitosti
63. výroèí osvobození naší vlasti z fašistického podruèí.
Vzpomínková akce se uskuteèní 8. kvìtna 2008
v 18.00 hod. u pomníku na Hlavní ulici.
Pøijïte zavzpomínat a vzdát úctu všem, kteøí neváhali za osvobození naší
krásné zemì poloit to nejcennìjší, co èlovìk má - své ivoty.
Srdeènì zve ZO KSÈM Hanušovice

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsícena MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z naší školy
Podìkování

Dìkujeme ákyni naší Základní školy v Hanušovicích – Nikole Šašurové ze tøídy 9. Aza úspìšnou reprezentaci školy v okresním
kole olympiády z èeského jazyka. Z 53 zúèastnìných soutìících 24 škol šumperského okresu získala pìkné 8. místo.
Blahopøejeme!
Vlaïka ídková, uèitelka èeského jazyka

MAS Horní Pomoraví, o. p. s. se rozrùstá!

Krátce o èinnosti
MAS Horní Pomoraví o. p. s.
Hledání partnerù na Slovensku
Na konci bøezna navštívili zástupci Místní akèní skupiny
Horní Pomoraví o. p. s. potenciálního slovenského partnera
MAS Rozvoj Hornej Nitry. Cílem návštìvy bylo navázání spolupráce a hledání moností realizace mezinárodních projektù
financovaných z prostøedkù Evropské unie.
Dotací z Evropské unie bylo podpoøeno vzdìlávání
zamìøené na rozvoj místní produkce v Horním Pomoraví.
MAS Horní Pomoraví, o. p. s. získala dotaci z Programu
rozvoje venkova ve výši 213 400,- Kè, která je urèena na
vzdìlávání pøedevším zemìdìlských subjektù, s cílem podpoøit
výrobu speciálních místních produktù.

MAS Horní Pomoraví, o. p. s. od nového roku neustále
zvìtšuje území svého pùsobení, nejprve o nové èleny-obce:
Bratrušov, Bušín, Olšany a v tìchto dnech se sluèuje s MAS
Zábøesko, o. p. s.; vzniká tak místní akèní skupina pùsobící na
území 46 obcí. Novì se do MAS pøihlásila také obec Janoušov.
Na území MAS o výmìøe témìø 670 km2 a poètu obyvatel pøes
50 tisíc spolupracují obce, neziskové organizace a podnikatelé.
Obce se svým rozhodnutím o spolupráci snaí vyuít a také
pro své podnikatele, neziskové organizace, jako jsou spolky,
kluby, sdruení (hasièi, fotbalisti, myslivci, vèelaøi, sokoli
apod.) zpøístupnit dotaèní zdroje Evropské unie.
MAS Horní Pomoraví, o. p. s. nabízí poradenství v oblasti
dotaèní politiky a také sluby spojené s propagací a plánováním
rozvoje území obcí a celého regionu. Více informací o MAS
Horní Pomoraví, o. p. s. získáte na www.hornipomoravi.eu.
-ab

V prùbìhu realizace projektu (kvìten–prosinec 2008) se
uskuteèní nìkolik exkurzí, pøednášek a workshop. Plán akce
nabízí napøíklad kvìtnovou návštìvu výrobce biopotravin ve
Starém Mìstì pod Snìníkem, èervnovou návštìvu ekologického centra v Hostìtínì a Regionálního centra Bílé Karpaty,
kteøí mají zaveden systém znaèení místních výrobkù, dále také
podzimní exkurzi u regionálního zemìdìlce a semináø
zamìøený na pøípravu vlastních projektových námìtù v oblasti
diverzifikace zemìdìlských èinností.
Úèast v projektu bude nabídnuta všem regionálním
zemìdìlským subjektùm, ale také široké veøejnosti, která má
zájem o informace o biopotravinách a certifikaci místních produktù, o kterou usiluje také region Horní Pomoraví.

František Winter pøedsedou Národní sítì
místních akèních skupin ÈR (NS MAS ÈR)
MAS Horní Pomoraví,o. p. s. je èlenem sítì s celorepublikovou pùsobností, která podporuje èinnost (nejen 108 èlenských)
místních akèních skupin.
Na jednání Výboru NS MAS ÈR v pátek 11. 4. 2008 byl do
èela Národní sítì zvolen pøedseda správní rady naší místní
akèní skupiny František Winter, který zastupuje ve Výboru
NS MAS ÈR Olomoucký kraj.
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MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pozice:

Projektový manaer MAS Horní
Pomoraví, o. p. s.
Místo výkonu práce: Hanušovice
Základní poadavky:
SŠ èi VŠ vzdìlání, dobrá znalost práce na PC
øidièské oprávnìní skupiny „B“,
komunikaèní dovednosti,
znalost min. jednoho svìtového jazyka slovem
i písmem vítána, znalost dotaèní politiky ÈR a EU vítána,
zkušenosti z oblasti projektové pøípravy
a projektového øízení výhodou
Výèet dokladù, které je nutno pøipojit k pøihlášce:
strukturovaný ivotopis s uvedením údajù o dosavadním
zamìstnání a kvalifikaci, motivaèní dopis,
èestné prohlášení o trestní bezúhonnosti,
ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaeném vzdìlání
Pøedpokládaný nástup od 1. 6. 2008
Lhùta pro podání pøihlášky: 19. 5. 2008
Místo pro podání/na odeslání pøihlášky: MAS Horní
Pomoraví, o. p. s., Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

www.hanusovice.info

3

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc bøezen 2008
Na poèátku mìsíce si zejména starší hoši s chutí zahráli hru Twister. Mladší chlapci teprve poznávali její nároènost na fyzièku,
ale zároveò s ní spojenou legraci. Twister je prima hra, která vás sváe do uzlù... Pøi høe Na èísla chybující hráè dostal na oblièej
èáru barevnou køídou, take nìkteøí brzy pøipomínali indiány na váleèné stezce. e, Honzo a Tondo?
Pro venek si vítìz mìsíèního bodování Honza vybral Èertovskou honièku. Pøi házení barevných karet do krabice, ji drel u
pasu prchající Michal, se také všichni pìknì probìhli.
Menší chlapci budou jistì dlouho vzpomínat na výpravu do Andìlského údolí za Starým Mìstem pod Králickým Snìníkem,
kterou jsme uskuteènili spoleènì s ÈTU oddílem Kamarádi ze Šumperku v sobotu 8. 3. 2008. Dìti si na táboøišti s chutí zahrály Èervenou a lutou, Škorbet, Házení na kruh atd. Pøi soutìi ve vaøení polévky si hned na zaèátku náš Honza nechtìnì pøevrhl ešus z lihového vaøièe, ale vìtšinu polévky se nám pøeci jen podaøilo zachránit. Polévku našeho Honzy a Tondy z oddílu Kamarádi
vyhodnotila porota jako nejlepší. Blahopøejeme. Po jídle pøi umývání nádobí pro zmìnu našemu Tondovi málem uplavala v potoce
líce, naštìstí i jemu se ji podaøilo zachránit.
Na dvou schùzkách kolem poloviny mìsíce jsme si udìlali klubové kolo ve cvrnkání kulièek v místnosti. Za tím úèelem máme
nyní vyrobeno ji 19 pomùcek, aby se daly kulièky hrát i v knihovnì. Nejlépe se daøilo Honzovi, blahopøejeme.
Tìsnì po Velikonocích jsme nejprve v klubovnì uskuteènili soutìe s velikonoèními vajíèky (Koulení na dálku, Tíkaná, Kde je
skryto vajíèko atd.). Nenadálé snìhové nadílky jsme vyuili na høišti u kaple ke stavbì vajíèek ze snìhu. Výtvory jsme barevnì pomalovali potravináøskými barvivy.
Poslední sobotu v bøeznu jsme spoleènì s ÈTU oddílem Kamarádi uspoøádali v jejich klubovnách v Šumperku velký
turnaj v Kulièkiádì. Náš Honza v nejmladší kategorii obsadil 4. místo a náš host Dominik 5. místo. Blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù obhájil 1. místo opìt Honza Donoval, blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

A co vy, chlapci a dìvèata? Chcete rovnì nìco pìkného proít a chcete
být i dobrými kamarády? Pak staèí pøijít mezi nás. Schùzky bývají kadé úterý (lze po dohodì zmìnit)
od 15.00 do 17.30 hod. Sraz míváme u klubovny - ul. Dukelská, vedle è. 112.

Poární ochrana v bytových
domech - èást III.
Dnešní téma se vìnuje pøenosným hasicím
pøístrojùm (PHP), jejich umísování a kontrolám, nebo hasicí pøístroje jsou naprosto nenahraditelným pomocníkem pøi prvotním
hasebním zásahu.
S jejich pomocí se èasto podaøí poár zlikvidovat v úplném
poèátku, a nedojde tak k jeho rozšíøení a napáchání mnohonásobnì vìtších škod. Mezi obyvateli i vlastníky bytových domù
je však bohuel rozšíøen mylný názor, e v tomto typu staveb
hasicí pøístroje být nemusí. Opak je však pravdou, a pokud hasicí pøístroje v bytovém domì skuteènì nejsou instalovány, dopouští se vlastník domu porušení zákona o poární ochranì!
Pøenosné hasicí pøístroje musí být podle vyhlášky o poární
prevenci instalovány v tìch podlaích, která neslouí k bydlení.
Tedy zpravidla v prostorách domovních sklepù a na pùdách,
které slouí jako sklady nebo sušárny prádla apod. Na kadých
zapoèatých 200 m2 podlahové plochy kadého podlaí se instaluje jeden PHP. U budov projektovaných po roce 1976 je návrh
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umístìní PHP souèástí projektu. Hasicí pøístroje se pak
umisují v souladu s ním. U bytových domù se zpravidla volí
nejbìnìjší PHP práškové s náplní 6 kg. Hasicí schopnost je dostateèná, aby byl uhašen televizor, poèítaè, elektromotor, rozvadìè nebo hoøící fritovací hrnec èi pánev.
Hasicí pøístroje se v bytových domech instalují bez ohledu na
to, zda jsou v domì poární hydranty èi nikoliv. Omylem je
myslet si, e „pokud mám v domì hydranty, hasièáky mít u nemusím“.
PHP se umísují tak, aby byly trvale volnì dostupné a
rukoje byla nejvýše 150 cm nad podlahou (doporuèuje se
spíše níe – tedy kolem 1 m) . Pokud je pøístroj instalován
ve skrytém prostoru (napø. za dveømi sklepa), oznaèuje se
jeho umístìní pøíslušnou tabulkou podle ÈSN ISO 3864 a
naøízení vlády è. 11/2002 Sb.
Laická kontrola hasicího pøístroje se provádí jednou za 30 dní
podle èl. 4.2. ÈSN ISO 11602-2. Kontrola provozuschopnosti
prostøednictvím odborníka (lidovì øeèeno „revizáka“) se musí
provést nejménì jednou roènì. Doklad o roèní kontrole musí být
uloen pro pøípad, e dojde k poáru a k pouití PHP, nebo jako
doklad pro kontrolu provedenou Hasièským záchranným sborem
kraje.
(Pokraèování na 5. stranì)
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!

Kadý mìsíc je v novinách uvedena pohlednice ze starých Hanušovic. Vaším úkolem je správnì popsat zobrazené místo a odpovìï poslat buï emailem na adresu noviny@hanusovice.info, nebo na podatelnu MìÚ. Termín je vdy do 15. dne mìsíce vydání
novin. Z došlých odpovìdí vylosujeme vítìze a odmìníme. Jméno výherce bude uveøejnìno v dalším èísle novin.
Dìkujeme za poskytnutí pohlednic Hanušovic a spolupráci na soutìi panu Václavu Joklovi staršímu.

5. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi
s Hanušovickými novinami za mìsíc duben
je pan Miroslav Pagáè z Hanušovic.

Gratulujeme.
Správná odpovìï z dubnového èísla je:
Parní pila Hanušovice.
- red

Poární ochrana v bytových domech - èást III.
(Dokonèení ze 4. strany)
Pokud v bytovém domì hasicí pøístroje osazeny nejsou nebo
jsou nesprávnì umístìny èi není provádìna jejich kontrola, jedná
se o porušení zákona o poární ochranì a pøíslušný Hasièský záchranný sbor kraje mùe vlastníkovi domu udìlit pokutu a do
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výše 250 tisíc Kè. Bliší podrobnosti o povinnostech právnických
osob jsou uvedeny v zákonì o PO è. 133/1985 Sb., v platném znìní, a ve vyhlášce o poární prevenci è. 246/2001 Sb.

www.mu-hanusovice.cz

-fa
(Pokraèování v èervnových novinách)
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SBċR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
KVċTEN 2 0 0 8
__________________________________________________

Na svoz velkoobjemového odpadu od obþanĤ budou pĜistaveny kontejnery AVIA – typ vysoký následovnČ:

1. Ve dnech od 21. kvČtna do 23. kvČtna 2008 budou kontejnery umístČny :
na sídlišti Na HolbČ – obchod
na sídlišti ZábĜežská
na ulici Sportovní
ul. ZábĜežská /u ýOVky/

2. Ve dnech 23. kvČtna do 26. kvČtna 2008 budou kontejnery umístČny:
u kapliþky
u Hanušovické lesní, a. s.
horní Hanušovice – zastávka ýSAD
Hynþice – u horního kontejneru

Mobilní sbČr velkoobjemového odpadu je urþen pouze pro obþany, které žádáme, aby do kontejneru
neodkládali nebezpeþné odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urþené k recyklaci a sbČru.

SBċR NEBEZPEýNÉHO ODPADU
V S O B O T U 24. kvČtna 2 0 0 8

Autobaterie, zbytky barev a rozpouštČdel, oleje, olejové filtry, zaolejované hadry, záĜivky, mrazáky, chladniþky, rádia,
televize obrazovky, poþítaþe, apod.

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

zákonná pĜestávka (1130 - 1215)

poznámka

Nebezpeþný odpad musí být osobnČ pĜedán osádce, která bude svoz zajišĢovat na uvedeném místČ a v uvedenou
hodinu!!!
ýas

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

Svoz nebezpeþného odpadu je urþen pouze pro obþany, není urþen pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Souþástí sbČru nebezpeþného odpadu nejsou pneumatiky, nábytek, tyto patĜí do odpadu obyþejného a sbírají se s velkoobjemovým
odpadem!

Zpráva èinnosti OOP Hanušovice ve sluebním
obvodu Hanušovice za rok 2007

Pivovar HOLBA, a. s.

V roce 2007 bylo ve sluebním obvodu Obvodního oddìlení Policie Hanušovice
v obci Hanušovice s pøilehlými obecními èástmi spácháno celkem 56 trestných
èinù, kdy ve 41 pøípadech v rámci OOP Hanušovice byly tyto trestné èiny objasnìny. Nejrozšíøenìjšími trestnými èiny, ke kterým došlo v obci Hanušovice za uplynulý rok, byly pøedevším krádee, podvody, ublíení na zdraví a øízení motorového
vozidla bez øidièského oprávnìní.

Vás zve
v sobotu 24. 5. 2008
na tradièní pìší pochod

Pøestupkù bylo v roce 2007 na území obce Hanušovice a pøilehlých èástí spácháno celkem 326, kdy objasnìno bylo 296 pøestupkù. Nejvíce bylo spácháno pøestupkù
proti bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu. Ve spolupráci s Dopravním inspektorátem v Šumperku byly opakovanì v prùbìhu roku 2007 provádìny kontroly
dodrování stanovené rychlosti na pozemních komunikacích. Na území OOP Hanušovice bylo zpùsobeno za rok 2007 122 dopravních nehod, co pøedstavuje sníení
oproti roku 2006 o 13 nehod. Z tohoto poètu byly zpùsobeny 2 dopravní nehody pod
vlivem alkoholu a 3 nehody byly se smrtelným zranìním.
Koncem roku 2006 zapoèala rekonstrukce pozemní komunikace pøes Èervenohorské sedlo, kdy po uzavøení úseku bylo bìhem roku 2007 zaznamenáno zvýšení
prùjezdnosti vozidel pøes mìsto Hanušovice, zejména nákladní dopravy. Ze strany
OOP Hanušovice byla k tomuto stavu zamìøena pozornost, zvláštì v místech s pohybem dìtí a starších obèanù. Stejná situace bude i v roce 2008.
Za OOP Hanušovice místnì pøíslušní policisté:
Petr Kozák, Pavel Šastný, Libor ák

Hanušovice

PIVOVARSKÁ
ÈTVRTKA
Start: od 8 do 10 hod.
Startovné: 30,- Kè dospìlí, 15,- Kè dìti

Startovní místa:
Šumperk - veèerka (Hokejka)
Králíky - námìstí
Hanušovice - Pivovar Holba

Délka tras:
Šumperk-Hanušovice 22 km
Králíky-Hanušovice 22 km
Hanušovice-Hanušovice 28 km
Hanušovice-Hanušovice 10 km

Start na vlastní nebezpeèí, dìti do 15 let
v doprovodu dospìlé osoby.

Nabízím skleník - montovaný, 2x2 m, je v dobrém stavu.
Vybavení: odnímatelná skla, 2 ventilaèky, 1 polièka.
Kostru lze pøevézt celou.
Rozumná cena. Telefon: 583 231 292.

ÈSOB Pojišovna
POZOR, monost uzavøení
pojistek všech druhù
(domy, byty, auta, garáe,
kola, ivotní pojištìní, úrazové,
pojištìní dìtí, spoøící i úrazové,
pojištìní léèebného pobytu
v nemocnici...)!

Pro vedení staveb v Šumperku a okolí hledáme kvalifikovaného stavbyvedoucího
(technika), nutná praxe, mzda dohodou (a 25.000,- Kè/mìsíc), mobil: 603 537 622.
Koupím rodinný dùm v Hanušovicích a okolí. Tel.: 602 121 807.
Sháním rekreaèní objekt se zahrádkou v Hanušovicích. Tel.: 602 762 770.
Zhubnìte zdravì, bez diet a navdy. Poradenství ZDARMA. www.hubni.eu.
Tel.: 776 085 308

Velmi výhodné cenovì,
bez nutnosti návštìvy
pojišovny, bezplatné
konzultace v klidu domova.

Máte 2 hod. dennì èas? Pracovní pøíleitost na PC - www.pracezdomu.com.

SOUKROMOU INZERCI

Nabízí pojišovací poradce
pøímo ve Vaší blízkosti:
Jitka Šírová, Raškov 137,
789 64 Bohdíkov
VOLEJTE 608 757 716,
DOHODNEME NEZÁVAZNOU
SCHÙZKU
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Pro rùzné stavební práce v Šumperku a okolí hledáme všestranné stavební dìlníky
(zedníky), nutná praxe, mzda dohodou (a 100,- Kè/hod.), mobil: 603 537 622.

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete pøedat
osobnì v podatelnì nebo do schránky u
dveøí pøi vstupu na MìÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

podatelna@mu-hanusovice.cz

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2008

Ètvrté mistrovství ÈR v Hanušovicích
Svátek sportovních støelcù AVZO TSÈ ÈR
Rok s rokem se nám sešel a poslední
bøeznový víkend – pøesnì 29. a 30. 3.
2008 si v tìlocviènì Základní školy
v Hanušovicích opìt podali ruce nejlepší
sportovní støelci ze vzduchových zbraní
Základních organizací AVZO z celé
Èeské republiky. Ji poètvrté za sebou
toti Rada støelectví AVZO povìøila
uspoøádáním Mistrovství Èeské republiky Základní organizaci AVZO Hanušovice a tato volba se znovu ukázala jako
správná, co potvrdila spokojenost
zúèastnìných sportovcù i slova pøedstavitelù organizace v èele s pøedsedou
AV Z O p a n e m E v  e n e m P o u r e m.
Hanušovickým organizátorùm na závìr
dvoudenního støeleckého maratonu za
všechny podìkoval a poblahopøál pøedseda Krajského kolegia AVZO a
souèasnì hlavní rozhodèí mistrovské
soutìe pan Antonín Kaláb.
Úèast závodníkù na soutìi byla celkovì dobrá. Pøi prezentaci se paní Marcele Fiedlerové a panu Oldøichu Nantlovi
nahlásilo 118 støelcù ze 17 organizací
AVZO, kteøí bojovali o mistrovské tituly
v jedenadvaceti kategoriích a to ve
støelbì ze vzduchové pušky i ze vzduchové pistole. Ve startovním poli bylo
zapsáno také 14 sportovních støelcù
v barvì domácích Hanušovic, kteøí
dosáhli vpravdì historického úspìchu.
Organizátory rovnì potìšilo, e spoleènì s pøedsedou Územního kolegia
AVZO a øeditelem soutìe panem Miroslavem Havelkou sportovní klání zahájil
místostarosta pan Štefan Fatura a k zisku
titulù závodníkùm rovnì blahopøál
místostarosta pan ing. František Felner.

zerovými. Celkem 11 soutìících zde
nastøílelo limit pro 1. výkonnostní tøídu.

Dobré výkony podali
i dorostenci
Sobotní odpoledne potom patøilo
mladším i starším dorostencùm a dorostenkám v disciplínách vzduchová puška
40 ran a vzduchová pistole 40 ran. O 8 titulù soutìilo 30 závodníkù, 19 puškaøù
a 11 pistoláøù. Mezi puškaøi opìt 3 ze
4 zlatých medailí získali støelci z Èernovic, poslední potom putovala do Zlatých
Hor. První výkonnostní tøídu získali ètyøi
soutìící. V pistoláøských disciplínách se
daøilo støelcùm z Horního Benešova,
kteøí získali 2 mistrovské tituly, po jednom pak Šumperk a Polièná. Jedna
støíbrná medaile k radosti domácího týmu
zùstala také v Hanušovicích. Jeden
závodník dosáhl svým výkonem na
1. výkonnostní tøídu.

Junioøi a dospìlí
ozdobili nedìli
nástøelem
mistrovských tøíd
Druhý den mistrovského závodu –
nedìle 30. 3. patøil støeleckým soubojùm
45 závodníkù - juniorù a dospìlých v disciplínách vzduchová puška 40/60 ran a
vzduchová pistole 40/60 ran. Pro
vysvìtlení – 40 ran støílí ta hezèí èást star-

tovního pole, juniorky a eny, 60 ran je
doménou pro silné juniory a mue.
Soutì puškaøù obsadilo 16 závodníkù a
právì zde pøišly ty nejhezèí okamiky pro
domácí tým. Ze ètyø mistrovských titulù
zùstavají dva v Hanušovicích díky
výkonu sester Hájkových. Po jedné zlaté
medaili získali støelci Šumperku a
Polièné. Vladimír Haloda ze Šumperku
nástøelem 586 bodù pøekonal limit
pro výkonnostní tøídu Mistr a dalších
7 støelcù pak ještì získalo 1. výkonnostní
tøídu.
Celkem 29 závodníkù bojovalo ve
støelbì z pistole. Dva mistrovské tituly
získali støelci z Horního Benešova a po
jednom pak organizace AVZO Šumperk,
Nové Mìsto na Moravì a Polièná. Opìt
jedna støíbrná medaile patøí také
domácímu týmu Hanušovic. I zde byl
splnìn limit výkonnostní tøídy Mistr díky
Davidu Malúškovi z Polièné a další 3 pistoláøi získali 1. výkonnostní tøídu. Titul
Mistr ÈR byl udìlen i v kategorii SH 1
zdravotnì postiených sportovcù.

Kousek nudné, leè
zajímavé statistiky
neuškodí
Jak ji bylo pøedesláno, Mistrovství
ÈR AVZO ve støelbì ze vzduchových
zbraní se zúèastnilo 118 sportovních
støelcù ze 17 organizací AVZO celé
Èeské republiky. Ze všech pøihlášených
ZO jich plná tøetina (6) byla z Olomouckého kraje a z našeho nejblišího
regionu, který spravuje Územní kolegi-

Vynikající výsledky
nejmladších støelcù
První den závodù – v sobotu 29. 3. dopoledne mezi sebou bojovalo 43 støelcù
v kategoriích mladší a starší áci i
ákynì. V disciplínì 30 ran vlee zde
nejlepší byli závodníci z Èernovic u
Tábora, kteøí celkem 7x stáli na pomyslné
bednì a získali 3 mistrovské tituly ze ètyø.
O další medaile se podìlili reprezentanti
Horní Cerkve, Neplachovic, Šumperku
a Neratovic. Absolutním nástøelem 300
bodù se mùe chlubit Jiøí Šanda z Neratovic a za svùj výkon byl ocenìn krásným
pohárem, vìnovaným maneli Schwar-
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Pøehled vítìzù Mistrù ÈR AVZO 2008
Vzduchová puška
30 ran vlee:

dívky do 12 let:
Dominika Špetlová
AVZO Èernovice - 294 bodù
chlapci do 12 let:
Petr Hovorka
AVZO Èernovice - 296 bodù
dívky do 14 let:
Tereza Strnadová
AVZO Èernovice - 297 bodù
chlapci do 14 let:
Jiøí Šanda
AVZO Neratovice - 300 bodù
um AVZO Šumperk-Jeseník, to byly organ i z a c e è t y ø i – k r o mì d o má c í c h
Hanušovic ještì Šumperk-Temenice,
Bìlá pod Pradìdem a Zlaté Hory. Nejvzdálenìjší støelci k nám pøijeli z Èernovic u Tábora, Horní Cerkve, Neratovic a
Mìlníka.
Ze všech 118 pøihlášených závodníkù
zde bylo 32 en, sleèen a dívek, co pøedstavuje více ne ètvrtinu startovního
pole. V kategoriích mládee do 18 let
soutìilo 73 støelcù, to znamená témìø
dvì tøetiny pøihlášených. Toto èíslo dává
nadìji, e o budoucnost støeleckého sportu v AVZO je snad postaráno. Pomìr
mezi úèastníky v disciplínách puška a
pistole byl 2:1 – tedy pøesnì 78:40.
Nejpoèetnìjší výpravu tvoøili závodníci
ze Šumperku – celkem 21 støelcù, další potom domácí Hanušovice 14, Èernovice 13 a
Nové Mìsto na Moravì 10. Jako
nejúspìšnìjší od nás odjela výprava AVZO
Èernovice, která získala 11 medailí (z toho
6 zlatých, 3 støíbrné a 2 bronzové), následována AVZO Šumperk – 9 medailí
(3+2+4), AVZO Horní Benešov 6 (4+1+1),
AVZO Polièná 5 (3+1+1), domácí
Hanušovice 4 medaile (2+2+0) a AVZO
Nové Mìsto n. M. 4 (1+2+1). Nejménì jedna z medailí Mistrovství republiky putuje do
12 ZO AVZO, pøièem v 8 z nich se mohou
pochlubit ziskem alespoò 1 mistrovského titulu.

Úèast a výsledky
støelcù našeho
regionu
Z našeho regionu – okresy Šumperk a
Jeseník – se Mistrovství republiky zúèastnilo celkem 39 støelcù ze 4 základních organizací AVZO, co pøedstavuje plnou
tøetinu startovního pole. Tito závodníci
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dosáhli vynikající sportovní výsledek,
kdy celkovì získali 14 medailí a z nich
bylo 6 mistrovských titulù (3x Šumperk,
2x Hanušovice, 1x Zlaté Hory), 4 støíbrné a
4 bronzové.

Drobná statistika
jednotlivcù
Osmi sportovním støelcùm se podaøilo
obhájit mistrovský titul z loòského roku,
vìtšinou ve vyšší vìkové kategorii. Jsou
to Tereza Strnadová a Eliška Krenarová
z Èernovic, Marcela Königová a Jakub
Skladan z Horního Benešova, Adam
Hrabovský a David Malúšek z Polièné,
Petra Hájková z Hanušovic a 2x Veronika
Vintrlíková ze Šumperka.
I letos se ve startovním poli našli
závodníci, kteøí získali nìkolik medailí:
Veronika Vintrlíková ze Šumperka 2x
zlato, Tereza Strnadová z Èernovic zlato
a bronz a Jakub Skladan z Horního
Benešova rovnì zlato a bronz. Také
nìkteré støelecké rodiny si odvezly
vícero cenných kovù: Skladanovi
z Horního Benešova 2x zlato a 1x bronz,
Hájkovi Hanušovice 2x zlato a koneènì
Vránkovi Èernovice zlato a bronz.
Jako nejmladší závodníci se Mistrovství ÈR zúèastnili 4 desetiletí støelci –
Pavlína Heèsková a Krystián Koníø
z Horní Cerkve, Šárka Jandová z Èernovic a Pavel Tyll z Neplachovic. Na
druhém pólu startovního pole potom nejstarším soutìícím støelcem byl pan Jan
Jankejech z Horního Benešova.

%
www.hanusovice.info

Vzduchová puška
40 ran vstoje:

dívky do 16 let:
Monika Vránková
AVZO Èernovice - 385 bodù
chlapci do 16 let:
Petr Sváèek
AVZO Èernovice - 387 bodù
dívky do 18 let:
Eliška Krenarová
AVZO Èernovice - 366 bodù
chlapci do 18 let:
Pavel Šerý
AVZO Zlaté Hory - 302 body
juniorky:
Petra Hájková
AVZO Hanušovice - 386 bodù
eny:
Lenka Hájková
AVZO Hanušovice - 376 bodù

Vzduchová puška
60 ran vstoje:

junioøi:
Adam Hrabovský
AVZO Polièná - 580 bodù
mui:
Vladimír Haloda
AVZO Šumperk - 586 bodù

Vzduchová pistole
40 ran:

dívky do 16 let:
Pavla Skladanová
AVZO Horní Benešov - 355 bodù
chlapci do 16 let:
Jan Kostelný
AVZO Polièná - 315 bodù
dívky do 18 let:
Veronika Vintrlíková
AVZO Šumperk - 329 bodù
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chlapci do 18 let:
Jakub Skladan
AVZO Horní Benešov - 352 body
juniorky:
Veronika Vintrlíková
AVZO Šumperk - 349 bodù
eny:
Marcela Königová
AVZO Horní Benešov - 378 bodù

Vzduchová pistole
60 ran:

junioøi:
David Malúšek
AVZO Polièná - 571 bod
mui:
František Smaenka
AVZO Nové Mìsto n. M. - 567 bodù
SH 1 (TP)
Jan Jankejech
AVZO Horní Benešov - 488 bodù
Další domácí závodníci se umístili
následovnì:
VzPu 30 - dívky do 12 let:
7. místo Anna Stratilová
dívky do 14 let:
8. místo Kristýna Köhlerová
chlapci do 14 let:
7. místo Radek Šavrda
9. místo Michal Køupala
16. místo Daniel Schwarzer
VzPu 40 – dívky do 16 let:
4. místo Veronika Schwarzerová
chlapci do 16 let:
10. místo Roman Köhler
11. místo Michal Vosáhlo
12. místo Ondøej Ceh
VzPi 40 – chlapci do 16 let:
2. místo Michal Hradeèný
4. místo Pavel Juhaòák
VzPi 60 – junioøi:
2. místo Petr Najmon

uspoøádat. O to vìtší je pak spokojenost i
radost organizátorù, kdy všechno klapne na výbornou s hvìzdièkou, tak jako letos. Proto patøí veliké podìkování všem,
kteøí se o tu pomyslnou hvìzdièku zaslouili. Jsou to v první øadì obìtaví
poøadatelé z øad vlastní ZO AVZO
Hanušovice, a ji pracovali na technické
èi organizaèní stránce pøípravy, všem
kteøí napøíklad pøedem vaøili obrovský
hrnec guláše, kteøí prodávali v bufetu
nebo fungovali jako rychlá autospojka,
kteøí zde fotografovali èi mìli na starosti
výpoèetní techniku. Jenom se zdá, e
tìchto ochotných lidí je rok od roku
ménì.
Uspoøádat takový sportovnì
støelecký maraton se daøí také díky dobré
spolupráci a pochopení ze strany vedení
Mìstského úøadu Hanušovice a vedení
Základní školy Hanušovice. Pøípravì
závodu rovnì pomohla skuteènost, e
další sportovci se ve prospìch støelcù
vzdali svého èasu v tìlocviènì – byli to
volejbalisté, fotbalisté a florballisté.
Dobré zázemí nám také pøipravili v rekreaèním støedisku Úsvit Chrastice ubytováním vzdálených závodníkù a
v r estauraci Lidový dùm (Lido)
Hanušovice pøípravou chutných obìdù.
Obrovský dík organizátorù patøí øadì
rozhodèích z celé Èeské republiky, kteøí
pracovali na nejrùznìjších postech a
v j u r y – A n to n ín
Kaláb, Jana Pourová,
Jana
Kováèová,
Zbynìk Strouhal,
Václav Kozár, Ladislav Novák, Josef
Škvaro, Jindøich Šváb
a Ján Výboh.
Samozøejmostí je
také podìkování všem
závodníkùm, vèetnì
domácích borcù, za

skvìlé sportovní výkony a disciplinovaný pøístup k vlastní soutìi.
Bývá zvykem, e na závìr, ale pøesto
prvoøadé podìkování patøí rovnì všem
sponzorùm, kteøí tak èi onak Mistrovství
republiky AVZO 2008 podpoøili. Jsou to:
Mìstský úøad Hanušovice, Republikové
kolegium AVZO a Rada støelectví, Pivovar Holba Hanušovice, Døevostav Svoboda Hanušovice, Územní kolegium
AVZO Šumperk-Jeseník, manelé Olga a
Milan Schwarzerovi, Farma Morava,
OLPA Jindøichov.
Ana úplný závìr zvolejme spolu s klasikem: Mistrovství 2008 skonèilo, a ije
Mistrovství 2009! – témìø jistì opìt
v Hanušovicích.
-fie-

Podìkování
závìrem
Pøíprava støeleckého
Mistrovství republiky
zabere velké mnoství
v o l n é h o è a s u o rg anizátorù, pøedstavuje
dny vybrané dovolené a
celkovì stojí znaènou
dávku fyzických i
duševních sil. Pøedpokládá rovnì spolupráci
dalších lidí støeleckých i
nestøeleckých profesí,
bez nich by se akce tak
velkého rozsahu nedala
HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2008
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Svatý Jan Nepomucký
V bøeznu uplynulo 615 let od muèednické smrti významného
svìtce naší minulosti Jana Nepomuckého. Neuškodí, kdy si
jeho ivot a tragickou smrt trochu pøipomeneme.
Narodil se zøejmì kolem roku 1340 jako
syn Wolfina z Pomuku. Poprvé se pøipomíná v r. 1372 jako klerik praské diecéze a
veøejný císaøský notáø. O tøi roky pozdìji
se stává osobním notáøem praského arcibiskupa Jana Oèka z Vlašimi. Hlavním zamìstnáním je však post knìze
v kostele svatého Havla na Starém
Mìstì. Byl skromný, šetøil peníze plynoucí do pøíjmù fary, a kdy nashromádil potøebnou sumu, odebral se
roku 1383 na studia do italské Padovy.
Po promoci se vrátil do Prahy, stal se kanovníkem u sv. Jiljí a souèasnì se zapsal
ke studiím na Karlovu univerzitu. V r. 1389
ji zastává významnou církevní funkci, kdy se
stal generálním vikáøem a dostal kanovnictví na
Vyšehradì.
V roce 1393 však vypukl spor mezi králem Václavem IV.
a praským arcibiskupem, který uvalil na nìkteré královské
úøedníky klatbu bez králova vìdomí. V odvetu za to nechal král
pronásledovat pøední rádce a pomocníky arcibiskupovy a plenit
jeho statky. Generální vikáø Jan byl zajat, pálením bokù muèen
a na králùv pøímý rozkaz 20. bøezna 1393 svren z Karlova mostu do Vltavy, kde utonul. Arcibiskup Jan z Jenštejna zaslal ihned

papeovi Bonifácovi IX. stíný list na èeského krále, kde Jana
oznaèuje za „skuteèného muèedníka“. A r. 1451 zapsal profesor vídeòské univerzity Tomáš Eberndorfer nejpravdìpodobnìjší verzi, proè musel Jan zemøít. Byl toti navíc zpovìdníkem
manelky krále Václava IV. a byl utopen proto, e odmítl sdìlit
panovníkovi, co se dozvìdìl pøi zpovìdi. Tato legenda o muèednictví pro zásadu neporušit zpovìdní tajemství se
rychle rozšíøila po celé Evropì a po více ne 200
let ji zkoumali církevní i svìtští pøedstavitelé.
Dne 15. dubna 1716 byl komisionálnì otevøen hrob Jan Nepomuckého. Byla nalezena rakev s kosterními pozùstatky, od
pohøbu netknutými. V lebce byl údajnì
shledán neporušený jazyk – zázraèný
dùkaz toho, e Jan hájil svátost mlèení. 31. kvìtna 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a o osm let pozdìji
svatoøeèen.
A poté byl Jan Nepomucký široce
uznávaným èeským svìtcem, jeho kult
podporovali i habsburští panovníci. Stal se
typickým barokním svìtcem, hojnì zobrazovaným na plastikách, obrazech, svatých
obrázcích, a byly mu té vìnovány traktáty, literatura, procesí a poutì. V mysli lidí se stal
ochráncem proti povodním a patronem mostù. Mezi
prostým lidem se jeho svátek 16. kvìtna pojil s povìrou, e
není radno se pøed tímto dnem koupat venku, protoe se mùe
èlovìk lehce nachladit.
-hp
Kde je socha sv. Jana Nepomuckého v Hanušovicích?
Odpovìzte na adresu: noviny@ hanusovice.info do 20
kvìtna. První tøi správné odpovìdi obdrí výhru.

Dne 31. kvìtna 2008 tomu bude 5 bolestných rokù, kdy náhlá nemoc ukonèila ivot naší
milované maminky, babièky a prababièky,
paní Anny Oriòákové
z Vysokých ibøidovic. Dne 4. èervence 2008 vzpomeneme jejích nedoitých 68. narozenin. S láskou vzpomínají syn
Miroslav, dcery Anna, Zdeòka, Ludmila a Pavla s rodinami. Kdo jste ji znali, vìnujte jí tichou vzpomínku. Dìkujeme.

Vzpomínáme
Všechna láska a radost,
kterou jsi rozdával,
zùstane navdy v nás.

Dne 8. 5. 2008 vzpomeneme 1. smutné výroèí
smrti mého manela,
pana Štìpána Kotíka.
S láskou a bolestí vzpomínají manelka, dcera
Dagmar a synové Svatopluk a Lubomír s rodinami.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi. Dìkujeme.

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

Dne 26. 5. 2008 by se
doil 75 let
pan Viktor Gural.
S láskou vzpomínají manelka Vìra, dcera Dana a
syn Martin s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 17. 5. 2008 vzpomeneme
18. výroèí úmrtí mého manela,

Tiše odpoèíváš,
jen se na nás shora díváš.

pana Františka Zábojníka.

Dne 2. kvìtna 2008 vzpomeneme
5. výroèí, co od nás navdy odešel
pan Oldøich Vojtek.
S úctou a milou vzpomínkou, manelka a dìti s rodinami.

S úctou a láskou vzpomíná manelka,
dcera s manelem, vnouèata Martina a
Petra s rodinami.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2008

podatelna@mu-hanusovice.cz

13

Váení spoluobèané!

Ji v mìsíci únoru redakèní rada obdrela upozornìní pana Z. Vémoly, e v rubrice Jubilea porušujeme zákon. Naše pøesvìdèení, e tomu tak
není, vysvìtlil p. Z. Vémola svým dopisem a stanoviskem ÚOOÚ Praha, které panu Vémolovi
dává za pravdu.
Váená redakce.
V únorovém èlánku jsem Vás upozoròoval, e
pøi gratulaci jubilantùm porušujete zákon na
ochranu osobních údajù.
Vycházel jsem z toho, e jsem stratil kontakt s osobou blízkou. I kdy jsem uvedl jen
jméno a prosil pøíslušný M. Ú o zdìlení zda
pøíbuzná ije nebo zmìnila pobyt, bylo mi
zdìleno, e pøíslušný zákon na ochranu osobních údajù jim toto neumoòuje.
Napsal jsem tedy na úøad pro ochranu osobních údajù a poslal jim jeden výtisk H. N., aby potvrdili nebo vyvrátili mùj názor, e tento zákon
porušujete. V obdrené pøíloze, kterou pøikládám,
je mimo jiné jasnì napsáno e i nevyslovení nesouhlasu není souhlasem § 5 odst 2 uvedeného zákona. Váš postup odporuje uvedenému zákonu.
Kdy redakce spolu s vedením mìsta to s gratulací jubilantùm myslí serioznì, jistì najdou zpùsob jak v pøání pokraèovat.
Jinak lze na tuto akci nahlíet jako populistickou. Všem obèanùm, kteøí s oblibou vyhledávali
tuto rubriku, kde se dovídají jak stárnem se
omlouvám. ivot je pøece o nìèem jiném.
Zd. Vémola

Jubilea
V mìsíci dubnu oslavili svá jubilea:
95 let paní Gertruda Lakomá a 85 let pan Jaroslav Paterna.
Matrikáøka paní Bývalcová se tìmto jubilantùm omlouvá za
pozdní zveøejnìní v Hanušovických novinách.
Blahopøejeme!

Blahopøání ke dni matek
Maminko milá,
Ty jsi má víla,
svou lásku dáváš
a nic neádáš.
Lepší lék není,
ne Tvé pohlazení
a víš,jak povzbudit,

pøeje výbor Tìlesnì a zdravotnì
postieních v Hanušovicích

11. kvìtna - Den matek
Vše nejlepší, hodnì zdraví a radosti pøeje všem maminkám
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Výbor Zahrádkáøského svazu Hanušovice poøádá

v sobotu 31. kvìtna

(uveøejnìno bez redakèních úprav)

pro své èleny a pøátele tradièní

Z uvedeného dùvodu jsme nuceni tuto rubriku
vypustit. Pokud si však pøejete, aby blahopøání
bylo zveøejnìno, rádi tak uèiníme pøi splnìní podmínky písemného souhlasu jubilanta.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Váení ètenáøi,
jménem redakce Hanušovických novin cítím
rovnì povinnost se vyjádøit k danému tématu.
Tiskový zákon i zákon na ochranu osobních
údajù se v mnoha bodech dá vyloit více zpùsoby,
prioritou v poskytování informací prostøednictvím novin je však vdy slušnost, serióznost a
v pøípadì místních zpravodajù s malým nákladem,
jako jsou Hanušovické noviny, i budování pocitu
sounáleitosti. To, e mìsto chce svým obèanùm
popøát k významnýmn jubileím, e o sobì sousedé budou nìco vìdìt, je pøece na malém mìstì
normální; pokud se u ádné takové údaje v novinách neobjeví, noviny se odosobní. Vím o pøíkladech obecních novin, ve kterých se uveøejòují i
jiné osobní údaje, samozøejmì v rámci slušnosti a
tolerance, a nikomu to nevadí, posilují se sousedské vztahy.
Kdy není alobce, není soudce. Osobnì mì
velmi mrzí, e nastala tato situace. Vyzývám tedy
pøátele a rodiny našich jubilantù, pøejte svým milým i pøes Hanušovické noviny, rádi se k Vám za
mìsto i za redakci pøidáme.
Mariana Felnerová
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za to Ti dík.
Krásný Den matek,
v ivotì samé pøíjemné chvíle
a v nich jen to co Vám milé

Zahradní slavnost
s kácením máje
Akce se koná jako vdy na osadì Nad Nádraím.
Hudba a bohaté obèerstvení s domácími specialitami zajištìny.
Zaèátek ve 13.00 hod.
Srdeènì zvou poøadatelé

Královny noci - Night Quenn
Travesti show girls
v sobotu 24. 5. 2008 v 19.00 hod.
Vstupné v pøedprodeji 100 Kè,
v den konání 120 Kè
Pøedprodej:
Ing. Karel Grabovský od 12. 5. 2008

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
V dnešním vydání našich novin se podíváme do Švýcarska a
projdeme se historií a souèasností Basileje, metropole s pøezdívkou „Mìsto na hranici tøí státù“.
Podíváme-li se na mapu, skuteènì mìsto leí na trojmezí
Švýcarska, Nìmecka a Francie.
Historie mìsta je velmi bohatá. Zaèíná ještì pøed narozením
Krista, kdy na tomto místì vybudovali Øímané pevnost na ochranu svého impéria. Památky na tehdejší dobu jsou patrné z vykopávek nacházejících se asi 10 km od mìsta, kde stálo øímské
mìsto Augusta Raurica. V dobì své nejvìtší slávy mìlo a 20 tisíc obyvatel. Ve 4. století ho však rozvrátily germánské kmeny.
V 7. století se sídlo nacházelo pod vlivem Frankù, od 11. století
pak bylo souèástí Svaté øíše øímské. Strategická poloha na øece
Rýn pak bìhem staletí pøispìla k bouølivému rozvoji obchodu a
øemesel. Bohatlo i obyvatelstvo, a tak zde dodnes najdeme velké
mnoství historických skvostù.
V 15. století uvnitø mìstských hradeb probìhl známý basilejský koncil. Krátce po nìm zde byla zaloena univerzita, nejstarší
mezi švýcarskými vysokými školami. Bìhem své šestisetleté
historie se stala pùsobištìm mnoha slavných uèencù a reformátorù. Studovalo zde nìkolik pozdìjších dritelù Nobelovy ceny,

ale také známý Erasmus Rotterdamský, povaovaný za zakladatele humanismu v Evropì.
Kulturnost a vzdìlanost místních obyvatel se projevuje také
v mnoství muzeí a galerií. Jsou jich zde na tøi desítky a i vìtší
mìsta by Basileji mohla závidìt nabídku a kvalitu sbírek. Tak tøeba Muzeum loutek èítá na 6000 exponátù vèetnì panenek, domeèkù pro nì a prvních mechanických hraèek. Basilej je
centrem farmacie, a tak tu nechybí ani Farmaceutické muzeum
s jedineènou sbírkou lékaøských nástrojù, nemající v Evropì obdoby. Pøíznivci klasických forem umìní urèitì zamíøí do Umìleckého muzea, které je nejvìhlasnìjší galerií v zemi. Najdete zde
obrazy nìmeckých mistrù z 15., holandských a vlámských ze
17. a malíøù z Francie a Nìmecka z 19. století. Nechybí zde ani
díla malíøù Cézanna, Dalího a Picassa z minulém století.
Pøijdou si zde na své i milovníci památek, církevních staveb,
turistiky a nákupù (pro nás je tu díky tvrdé mìnì dosti draho). Zachovalo se zde nìkolik bran z historického opevnìní, mají zde
netradiènì tmavoèervenou radnici a dominantní gotickou katedrálu – Monster.
I zde je ke zhlédnutí jedineèná rarita. V sousedství Kunsthalle
se nachází netradièní „hýbající se“ fontána s mnostvím pohybujících se kol, pák a trysek

-hp

TOULKY PO OKOLÍ
V dnešních Toulkách zùstaneme v sousedním okrese a podíváme se na historii hradu Lanšperk, nacházejícího se na pùvodní kupecké stezce mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí.
Hrad Lanšperk byl zaloen za vlády krále Pøemysla Otakara II. v polovinì 13. století. Nìmecký název Landesberg znamená v doslovném pøekladu „zemská hora“, tedy místo, které je
majetkem panovníka. Stavba byla na tehdejší dobu raritou,
hrad byl sice dobøe opevnìn silnými kamennými zdmi, ale nemìl jedinou vì. Rannì gotická stavba a jeho celková dispozice
se bìhem staletí a do jeho zpustnutí témìø nezmìnila. V r. 1285
hrad král Václav II. postoupil Závišovi z Falkenštejna. Ten zanedlouho upadl v nemilost a byl popraven. Poté na pøíkaz panovníka získal hrad s panstvím novì zaloený Zbraslavský
klášter. Lanšperk se pak stal vojenským a správním centrem
rozsáhlého panství. V období husitských válek zmìnil hrad nìkolikrát dritele. Od r. 1429 ho drela husitská posádka hejtmana Jana Šárovce, po nìm ho získal Zdenìk Kostka z Postupic,
který nechal vybudovat nové opevnìné pøedhradí a mohutnou
baštu. Z rukou jeho dìdicù pak pøešel poèátkem 16. století do
majetku mocného rodu Pernštejnù. Na konci století však u
hrad není trvale obydlen a zaèíná pustnout. V takovém stavu ho
zakoupil rod Lichtenštejnù a drel ho a do poèátku 20. století.
Zdivo zpustlého hradu slouilo po celou dobu jako stavební
materiál. V r. 1922 získala torzo hradu obec Lanšperk. V roce
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1944 si ho pronajal Klub èeských turistù, který tu od r. 1947
provádìl zabezpeèovací práce a prùzkum. Dnes je zachována
jen èást plášové zdi a sklep paláce a na postupné rekonstrukci
hradu pracuje Sbor pro záchranu hradu Lanšperka.
Jako ke kadému hradu i k Lanšperku se váe nìkolik povìstí. Podle jedné se hradní pán spojil s èerty a poruèil jim, aby
za jedinou noc vystavìli most mezi jeho hradem a hradem ampach. Zavázal se zlikvidovat všechny kohouty v okolí, aby
pøedèasným kokrháním dílo nezkazili. Jedna ena v podhradí si
však oblíbeného kohouta schovala, ten se k ránu ozval a èerti
slib nesplnili. Ze vzteku pak rozházeli kameny z nedokonèeného mostu po celém okolí. Nacházejí se tu dodnes a øíká se jim
Èertovy kameny.
Zøícenina hradu je volnì pøístupná, od eleznièní stanice
Lanšperk leí asi 1 km.
-hpm

Kino Mír Hanušovice
Kvìten 2008
7. 5. Na vlastní nebezpeèí
16. 5. Nejkrásnìjší hádanka
23. 5. Sweeney Todd
30. 5. 1000 pø. n. l.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Neseïte doma, bete ven! A víte kam?
Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese www.znatemapu.cz
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; pøes tisíc cílù,
od Mohelnice a po severní èást bývalého okresu Šumperk.
Na jediném místì:

www.znatemapu.cz

Placená inzerce
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