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

Škola bude v novém
Nìkolik let jsme usilovali o zajištìní finanèních prostøedkù na provedení
nutných oprav v budovì Základní školy v Hanušovicích. V letošním roce, kdy
naše škola slaví 50. výroèí od svého otevøení, se nám to koneènì podaøilo.
Nákladem pøevyšujícím 17 mil. Kè pøi dotaci SFP 13,2 Kè bude provedena výmìna oken v celém objektu, úprava vchodu do školy a kompletní zateplení budovy. Škola tedy získá nový vzhled, vèetnì barevné fasády.
Jediným problémem je, e opravy mohou být zahájeny a v polovinì mìsíce srpna 2008, co výraznì ovlivní zaèátek nového školního roku. Tento
pozdní termín zahájení se odvíjí od celkového schvalovacího øízení na úrovni
SFP, které nešlo v ádném pøípadì ovlivnit.
Provádìní oprav bude tedy klást vysoké organizaèní nároky na Mìsto Hanušovice jako investora, vybraného dodavatele stavby, technický a inenýrský dozor a zejména pak na nové vedení základní školy.
Vìøímeale,esenámtento nároèný úkolpodaøído konceroku 2008 uskuteènit.
Ve mìstì jsou slyšet hlasy, e bude odloen zaèátek školního roku
2008–2009, toto se ale nestane. Dìti nastoupí do školy 1. záøí 2008 a s vedením školy pøipravujeme organizaèní opatøení, které umoní sladit školní výuku s touto nároènou opravou.
Je nám jasné, e to nebude jednoduché, ale odmítnout tuto pøíleitost by dle
našeho názoru bylo doslova trestuhodné. Popøejme si tedy vzájemnì hodnì trpìlivosti, ohleduplnosti a tolerance, s tím, e opravená Základní škola bude
zaslouenou odmìnou pro všechny zainteresované orgány a organizace, ale
urèitì i pro obèany Hanušovic a okolí.
Nikomu z nás neunikla skuteènost, e i objekt naší mateøské školy nutnì
potøebuje rozsáhlou opravu. Všechno vyøešit najednou ale nejde. Je tedy na
nás hledat pro pøíští období vhodnou formu, jak i tento objekt zmodernizovat a
opravit.
Vìøím, e i tento úkol splníme a zdroj finanèních prostøedkù zajistíme.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

Upozornìní na platnost nových

obecnì závazných vyhlášek
Zastupitelstvo Mìsta Hanušovice pøijalo Obecnì závaznou vyhlášku
(OZV) è. 1/2008 O zákazu poívání alkoholických nápojù na veøejných
prostranstvích. Zákaz platí pøedevším pøed obchody, na zastávkách autobusù,
v celé lokalitì parkovištì pøed Domem kultury, na dìtských høištích a v okolí
kaple.
Tato OZV nabyla úèinnosti 12. 7. 2008 a její dodrování kontroluje Policie
ÈR. Pøílohou této OZV je mapka, která pøesnì ohranièuje místa, kde je
poívání alkoholických nápojù zakázáno.
Zastupitelstvo Mìsta Hanušovice schválilo i OZV è. 2/2008, kterou se
stanovil koeficient pro výpoèet danì z nemovitosti ve výši 2. Touto OZV byly
v souladu se zákonem zrušeny koeficienty platné pro výpoèet danì od roku
1992.
Tato OZV nabude úèinnosti od 1. 1. 2009, Finanèní úøad v Šumperku daò
z nemovitosti jako správce danì pøepoèítá.
-mìú

7. Hanušovický
jarmark
16. 8. 2008
informace na zadní obálce novin
www.hanusovice.info

Dìtský filmový festival
25.-28. 8. 2008
Zaèátky jsou v 16.00 hod.
Vstupné 11,- Kè, ve ètvrtek 16,- Kè
Pondìlí 25. 8. - Lovci drakù
Úterý 26. 8. - Horton
Støeda 27. 8. - Winx club
Výprava do ztraceného království
ètvrtek 28. 8. - Speed racer
SPONZOØI DFF 2008:
Ing. Jaromír Cejpek, leb
Kostka – Kolobka Potùèník
Odborové sdruení eleznièáøù Hanušovice
Olbrich Lubomír, Vlaské
Radek Schwarzer, Jindøichov
Velkoprodejna Šerák, Hanušovice
Zámeènictví Josef Diòa, Hanušovice
ZO NOS Pivovar Holba, Hanušovice
ZV OS KOVO ZKL Hanušovice
elezáøství Radochová Drahomíra,
Hanušovice -dk

Oslavy 50 let
od otevøení naší školy
Více informací na 2. stranì
Nabízím rozvoz jídlonosièù do domu.

Soutì s Hanušovickými novinami - uvnitø
HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2008

www.hanusovice.info

Cena 12,- Kè za jídlonosiè a den.
Jan Beer, telefon 608 934 852
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
40. jednání – 19. 5. 2008
- projednala druhou rozpoètovou zmìnu pro r. 2008
- schválila prominutí poplatku ze vstupného na akce v Mparku
v roce 2008 poøádané vlastníkem parku
- vzala na vìdomí stanovisko Olomouckého kraje k Vìtrnému
parku Kopøivná
- schválila dopis, který k podnìtu pana Ing. Mikoláše zaslal
starosta mìsta
- projednala prodej bytu v domì èp. 276
- vzala na vìdomí zjišovací øízení - „Zavedení odstøedivého lití
v ZKL Hanušovice, a. s.- II“
- schválila pronájem pozemku pè. 432/2 v kú. Potùèník
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- projednala návrh OZV o zákazu poívání alkoholických nápojù
na veøejnosti a schválila její znìní
- schválila pøíspìvek pro Dìtský den v Hynèicích nad Moravou
42. jednání – 16. 6. 2008
- projednala zprávu auditora o výsledku hospodaøení
Hanušovické obchodní s. r. o.
- projednala návrh na zvýšení ceny pronajatých pozemkù

- vzala na vìdomí informace o øešení stínosti Ing. Mikoláše na
provoz MParku KHS ÚP Šumperk
- schválila Smlouvu o vìcném bøemeni pro oprávnìného ÈEZ
DISTRIBUCE, a. s. Dìèín k pozemkùm pè. 1918/1 a 1848/101
(EN), kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci o povinnosti podat oznámení podle
zákona o støetu zájmù
- vybrala mezi èleny pøíspìvek pro Fond ohroených dìtí
- projednala nabídku spoleènosti STAVREL, v. o. s., aby mìsto
odkoupilo pozemky okolo domu èp. 88
- na základì ádosti odsouhlasila zmìnu pùjèovní doby
v Mìstské knihovnì
- rozhodla o pøidìlení bytu v domì èp. 113, ul. Hlavní,
Hanušovice
- vzala na vìdomí zápis právníkù s vedením spoleènosti VLT,
a. s. Brno ve vìci soudní zástavy ze strany ZKL, a. s. Brno
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- projednala ádost o odprodej bytu è. 4 v domì èp. 243
v Hanušovicích
- vyjádøila se k pøestavbì hotelu U Nádraí na pivnici a hernu
- projednala ádost o prominutí poplatku za pronájem pozemku
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 1558 a èást
pozemku pè. 1552/1 v kú. Vysoké ibøidovice

Zmìny v realizaci svozu komunálního odpadu
Ve spolupráci se spoleèností SITA, a. s., provozovna Rapotín se mìsto Hanušovice snaí zvyšovat úroveò svozu TKO, a to hlavnì v lokalitách, kde jsou zatím umístìny kontejnery.
Pøi spoleèných jednáních bylo dohodnuto:
- kontejner z ul. Za Skalkou bude odvezen po jeho naplnìní poèátkem mìsíce srpna a bude nahrazen kontejnerem 1 100 l, který
bude umístìn na ul. Za Skalkou na vhodném místì, to je v blízkosti øadových garáí.
- kontejner z ul. Na Výsluní bude odvezen k datu 30. záøí 2008 a v celé této ulici bude zajištìn svoz popelových nádob, které budou v den svozu umístìny v jednotlivých køiovatkách ulièek v ulici Na Výsluní. Popelové nádoby si musí kadý úèastník svozu zakoupit tak, aby od 1. øíjna 2008 byl schopen svoz svého odpadu zajistit. Obèanùm z této ulice nabízí spoleènost SITA popelové
nádoby z jejich programu za výhodných podmínek. Zájemci se mohou pøihlásit v pokladnì Mìsta Hanušovice do konce mìsíce srpna 2008 a popelnice budou pøedány do 15. 9. 2008.
-mìú

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Váení pøátelé školy,
èas bìíjako bláznivý, dnystøídajítýdny, týdnyse spojujív mìsíce
amìsícenaplòujíroky. Letos nás dìlí50 letod otevøeníškolyv Hanušovicích. Mnozí z nás naèerpali základy vìdomostí, dovedností a
zkušeností právì na této škole. A protoe èas ukládá mnohé vzpomínky do zapomnìní, proè nepomoci oivit pamì a spoleènì nezavzpomínat.
Potìší nás, pøijmete-li naše pozvání a zúèastníte-li se slavnostních dnù, které pøipravujeme na mìsíc listopad 2008.
Souèástí oslav budou dny otevøených dveøí, kdy budou rodièe s dìtmi mít monost trávit spoleèný èas prohlídkou uèeben a
areálu školy, mohou spoleènì zhlédnout kabinety a jiné prostory ákùm i veøejnosti jinak uzavøené.
Dávní i nedávní absolventi mohou zavzpomínat na pøedcházející školní roky a sledovat promìnu základní školy v souèasnosti. Pøipravujeme slavnostní akademii dìtí a ákù školy,
projektové dny, v jejich rámci se setkají dìti, áci i pedagogiètí
pracovníci a rodièe.
Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli spoluutváøet prùbìh
oslav. Vítáme upomínky na školní léta strávená v hanušovické
škole v jakékoliv podobì – vzpomínky na nevšední i obyèejné

záitky školních dnù vyjádøené slovem, vzpomínky na uèitele,
spoluáky, školní výlety, úsmìvné historky, vlastní práce slohové èi první pokusy o literární tvorbu, uschované písanky, sešity,
zdaøilé výtvarné práce, ákovské kníky nebo taháky a další i
kuriózní vìci související s výukou. Dobové fotografie tøídních
kolektivù, zaøízení budovy nebo školy, zejména staršího data,
které chybí ve školním archivu. Nìkteøí z Vás si moná uschovali školní pomùcky, sešity, plnicí pera, aktovky, a pokud budete ochotni nám je zapùjèit, obohatíte tìmito exponáty námi
zamýšlené a pøipravované tematické výstavy.
Své pøíspìvky a návrhy nám prosím zasílejte na emailovou
adresu winklerovaj@seznam.cz, pøímo je mùete také pøedat
p. uèitelce Janì Winklerové.
Pøedejte prosím informace o listopadových oslavách i dalším spoluákùm, kolegùm a spolupracovníkùm, které osud zavál dál od rodných Hanušovic. Máte-li tipy, pøípadnì kontakty
na mimoøádné uèitele a významné absolventy – své spoluáky,
s nimi byste se chtìli setkat, dejte nám také vìdìt.
Pøedem dìkujeme za Vaše pøíspìvky a tìšíme se na Vaši návštìvu !

-zs

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 mìsíce na MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z naší školy

Den 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 25. 6. 2008 od 8 do
15 hodin. áci osmého roèníku naší školy ve sloení Jakub Roháèek, David Scholz a Martin Kucharík získali 1. místo ze všech zúèastnìných škol šumperského okresu. Jakub Roháèek obdrel diplom absolutního vítìze za dosaení nejlepšího výsledku v rámci
této akce. 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, je 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. JUDr. Josefa Drábka pìkné ceny.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

Naše úspìchy ve vìdomostní soutìi EUROREBUS
Také v letošním školním roce 2007/2008 se naše škola zapojila do vìdomostní soutìe EUROREBUS. Letos byl vyhlášen ji
13. Roèník této soutìe a pro naši školu byl zatím nejúspìšnìjší.
Celkem se do této soutìe zaregistrovalo pøes padesát ákù naší školy z osmi tøíd. áci soutìili v kategorii jednotlivcù i v kategorii školních tøíd. Nejprve v prùbìhu 1. pololetí odpovídali na záludné otázky dvou korespondenèních a nìkolika elektronických
kol. Na základì takto získaných bodù ètyøi tøídy (7. C, 8. A, 9. A, 9. B) a sedm jednotlivcù postoupili do krajského kola v Olomouci, které se konalo 21. dubna 2008.
Do krajského kola této soutìe áci naší školy postoupili ji potøetí, ale poprvé v tak velkém poètu. Tøídní kolektivy reprezentovali vdy 3 áci a nìkteøí zároveò soutìili i v kategorii jednotlivcù. Celkem se v dubnu do Olomouce vypravilo 15 ákù a výprava
to byla velice úspìšná, protoe ákùm sedmých tøíd pøinesla postup do celostátního finále v Praze!!
V kategorii školních tøíd získala 3. místo tøída 7. C, za kterou soutìili Tereza Slavíková, Robert Šebík a Marie Zaèalová. (V jejich kategorii o postup do celostátního finále soutìilo 34 tøíd z Olomouckého kraje.) První místo v kategorii jednotlivcù získal
Josef Faltièko ze 7. A, této kategorie se zúèastnilo 21 ákù šestých a sedmých tøíd Olomouckého kraje. Ale ani umístìní ostatních
soutìících z naší školy nebylo vùbec špatné. Všem 15 ákùm, kteøí se zúèastnili krajského kola v Olomouci, je tøeba podìkovat za reprezentaci naší školy a popøát jim hodnì elánu a chu soutìit i v dalším školním roce.
V pátek 13. èervna 2008 v Praze probìhlo celostátní finále vìdomostní soutìe EUROREBUS a ètyøi áci naší školy (J. Faltièko, T. Slavíková, R. Šebík a M. Zaèalová) za doprovodu p. øeditele Mgr. Jaromíra Straky byli pøitom. Celkem 83 ákù šestých a sedmých tøíd se zúèastnilo tohoto celostátního finále v kategorii jednotlivcù. A v této veliké konkurenci získal 12. místo Josef
Faltièko ze 7. A. GRATULUJEME!!! V kategorii školních tøíd v celostátním finále v Praze soutìilo celkem 54 šestých a sedmých tøíd.
Úèast „sedmákù“ v celostátním kole v Praze je výbornou motivací pro ostatní áky, a tak u nyní se nìkteøí tìší na vyhlášení dalšího roèníku této vìdomostní soutìe. Doufám, e v dalším školním roce budou úspìchy našich ákù v této soutìi stejnì výborné
jako doposud a internetovou adresu této soutìe www.eurorebus.cz najdou i další zájemci.
Anna Láníková, uèitelka zemìpisu

Mìsto Hanušovice podporuje hudební
vzdìlání našich dìtí
Ji nìkolik let pùsobí v Hanušovicích vedle Základní umìlecké školy v hudební oblasti také Hudební škola Yamaha. Dìti mohou navštìvovat výuku hry na flétny, kytaru, keyboard nebo zpìvu. Aèkoliv je stále o tuto výuku zájem, nutno øíci, e školné není právì nejniší. Pøitom rozvoj hudebních schopností napomáhá
ke zvyšování kulturní úrovnì dìtí, a nejen jich.
Nad tímto stavem se zamyslelo vedení Hanušovic a rozhodlo, e pøíští školní rok 2008/2009 pøispìje všem ákùm hanušovické poboèky Yamahy na školné, a to ve výši dvou tøetin školného. Platily-li tedy dìti uèící se napø. na keyboard za rok 3 600,- Kè,
v novém školním roce je celoroèní výuka bude stát pouze 1 200,- Kè.
Dìkuji panu starostovi za podporu kulturního rozvoje dìtí v Hanušovicích a vìøím, e pøinese své výsledky.
Vyuèující HŠ Yamaha, Mariana Felnerová
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - struèný pøehled èinnosti za školní rok
záøí 2007-èerven 2008
Záøí: Zahajovací pohybové hry na motýlí téma, bojovka Pašování pøes mexickou hranici, hry Stíhaèky, Sbírání kamenù, Za
dukáty, Minutová honièka atd., pozorovací hra v klubovnì, turnaj v tetherbalu, vyèištìní malých ptaèích budek v lesích za Hanušovicemi.
Øíjen: Peèení sendvièù a brambor v alobalu na klubovém táboøišti, soutì ve stavbì domeèkù, nácvik vázání šesti základních
uzlù, výroba a soutì s papírovými talíøi, nácvik morseovky, generální úklid klubovny, vyèištìní soví budky, soutì ve sbírání listù.
Listopad: Volba náèelníka a zástupce, veèerní hra Hlehes, nácvik vázání šesti základních uzlù, závody v Bludovì, snìhová bitva
a další hry ve snìhu, hry Nervy, Na ztracený prstýnek. Pochvaly za 100% docházku (Michal, Denisa, Honza).
Prosinec: Nácvik šifer, generální úklid klubovny, vánoèní výzdoba, vánoèní besídka, hry Hrmesva v klubovnì, venku Na netykavku, pozemní hokej. Pøijímaèky nováèkù.
Leden: Stopovaèka Zachulopsoš, eskymácká honièka, historie klubu, nácvik šifer, hry Londýn, Nuglu tang. Recesní Závody s
umyvadlem a ringo kroukem na louce.
Únor: Pøetahování, støelba na tøi cíle, honièka na tøi domeèky, Stíhaèky atd. Oslava Milošových narozeni, jedìní na bobech a
saních, netradièní Závody formulí. V klubovnì hry, nováèci nácvik morseovky.
Bøezen: Hra Twister, Na èísla. Oslava Michalových narozenin. Výprava do Andìlského údolí za Starým Mìstem s oddílem ÈTU
Kamarádi ze Šumperku. Klubové kolo ve cvrnkání kulièek, Kulièkiáda v Šumperku. Soutìe s velikonoèními vajíèky, stavba vajíèek ze snìhu.
Duben: Hry venku Na kohouta, Davgan gon, Èertovská vajíèka atd. Konkurs na kosmonauta, závody na kolech, výprava na
klubové táboøištì se soutìemi, generální úklid klubovny, RVVZ v Šumperku.
Kvìten: Výprava k Indiánskému sloupu v Jindøichovì, Bambiriáda v Zábøehu, oslava Tondových narozenin, soutì se švihadlem. Pochvala za 100% docházku (Honza), udìlení pocty putovní odznak Roy (Honza).
Èerven: Výroba a závody s papírovými abkami, oslava Honzových narozenin. Zbytek programu zrušen kvùli mé nemoci.
Vedoucí klubu M. Pecho

Poární ochrana v bytových domech - èást VI.
Hydranty mohou pomoci pouze v pøípadì, e jsou provozuschopné. Poèínající poár s nimi lze pomìrnì snadno zlikvidovat, nebo alespoò bránit jeho prudšímu rozvoji a šíøení
pøed zahájením zásahu hasièù.
Ve vìtšinì bytových domù jsou instalovány vnitøní hydrantové systémy. Typy hydrantù jsou rùzné. V døívìjším období se
preferovaly hydranty s velkými tzv. „C52“ hadicemi, ovšem ve
vìtšinì pøípadù jsou to známá „déèka“, tedy s hadicemi prùmìru 25 mm. V posledních asi 10 letech se montují hydranty s tvarovì stálými hadicemi navinutými na navijácích. Tyto moderní
systémy odpovídající ÈSN EN 671-1, jsou sice konstrukènì
sloitìjší, ovšem pro prvotní zásah velmi vhodné, nebo jsou
konstruovány tak, aby byly lehce ovladatelné laiky, tedy obyvateli domu a nepouèenými osobami. Práce s nimi je v podstatì
shodná jako pøi obsluze bìné zahradní hadice. Poèínající poár
tak lze pomìrnì snadno zlikvidovat, nebo alespoò bránit jeho
prudšímu rozvoji a šíøení pøed zahájením zásahu hasièù.
Nutno však pøipomenout, e kadý hydrant má svùj smysl
pouze v pøípadì, e funguje, tedy pøesnì øeèeno, e je provozuschopný.
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Pøi kontrolní èinnosti se setkáváme s tím, e lidé si hydranty
pletou se stolky na kvìtiny, s popelníky, pøípadnì s nedobytnými trezory a hydrantové skøínì zamykají. Nezøídka se vybavení
zejména starších typù hydrantù stává oblíbeným cílem sbìraèù
kovù, nebo èásti hadic a proudnic obsahují hliník. Takto poškozená zaøízení pak ztrácejí svùj smysl, co se mùe obyvatelùm domu stát osudným hned dvìma zpùsoby: mohou pøi
poáru pøijít o svùj majetek anebo hasièi mohou vlastníkovi jejich domu udìlit pokutu.
Podle zákona o poární ochranì, vyhlášky o poární prevenci a ÈSN 73 08 73 a ÈSN EN 671-3 se kontroly provozuschopnosti hydrantù provádìjí obdobnì jako u hasicích pøístrojù
jedenkrát roènì. Po kontrole musí osoba, která kontrolu provedla, vystavit pøíslušný doklad a na skøíò hydrantu vylepit
kontrolní štítek s pøedepsanými údaji. Kontrola se provádí èastìji v pøípadì, e dojde k poškození hydrantu nebo po jeho
pouití pøi poáru.
(dokonèení na 5. stranì)
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!
8. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi s Hanušovickými novinami
za mìsíc èervenec je
paní Ivona Navrátilová z Hanušovic.
Gratulujeme!
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.

Poární ochrana v bytových domech - èást VI. (dokonèení)
K problematice uzamykání hydrantových skøíní visacími èi jinými zámky bylo vydáno stanovisko GØ HZS ÈR v tom smyslu, e
toto moné je, ovšem klíè musí být pøístupný v bezprostøední vzdálenosti od zaøízení. Tedy napø. v zasklené skøíòce u hydrantu nebo
na podestì mezi byty. Není tedy pøípustné hydrantové skøínì pouze uzamknout a „klíèe rozdat lidem v domì“. Z vlastních zkušeností je moné potvrdit, e toto øešení se skuteènì projevilo jako neúèinné, nebo obèané ji po nìkolika mìsících zpravidla nevìdí,
kde klíè mají nebo zda ho vùbec dostali.
Pokud HZS pøi kontrole bytového domu zjistí závady u poárních hydrantù, mùe podle zákona o poární ochranì udìlit pokutu
a do výše 250 000 Kè. To platí i v pøípadì, e vlastník objektu nepøedloí doklady o tom, e jsou provádìny kontroly provozuschopnosti v pravidelných jednoletých lhùtách.
(pokraèování v pøíštím èísle)
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Dne 28. 6. 2008 probìhlo na hanušovickém sídlišti Holba sportovní odpoledne, které poøádali obèané sídlištì pod
záštitou MìÚ Hanušovice.
Dìti mìly pøipraveny šest rùzných soutìí, za jejich zdolání byly odmìnìny balíèkem sladkostí a losem do tomboly. Dále se
nám podaøilo zajistit nafukovací skluzavku a trampolínu, kde se dìti mohly vyøádit do vyhlášení tomboly. Soutìí se celkovì
zúèastnilo 92 dìtí.
V 18 hodin probìhlo losování tomboly. Cen jsme mìli díky našim sponzorùm opravdu dost, take kadý soutìící nìjakou pìknou cenu vyhrál. Po ukonèení tomboly mìly dìti monost vyzkoušet si chùzi na chùdách a pøetahování na lanì, za to byly odmìnìny
dalšími sladkostmi.
Ve veèerních hodinách jsme pro dìti ukonèili sportovní den písnièkou Jede, jede mašinka; dìti utvoøily zástup a pomalu se posunovaly na konec høištì, kde na nì èekala opìt sladká odmìna. Ve veèerních hodinách si mohli své dovednosti a sílu vyzkoušet pro
zmìnu dospìlí - na chùdách, v pøetahování, na lanì.
O hudební doprovod se nám postaral Michal Fober, o bezpeèné osvìtlení, zapojení elektrického proudu a provoz muziky se zaslouili pánové Ladislav Diviš a František Sedláèek.
Chceme podìkovat hlavnì sponzorùm, kteøí nám pomohli
uskuteènit tento nádherný sportovní den. Dále dìkujeme partì
sportovních nadšencù, kteøí pomohli zorganizovat a hlavnì se
postarat o zdárný prùbìh celé akce. Po vyhodnocení celého
dne nám zùstaly ještì nìjaké sladkosti, které jsme po dohodì
s poøadateli vìnovali Mateøské škole Hanušovice.
Poøadatelé ještì jednou dìkují všem sponzorùm, kteøí tuto
akci podpoøili. Níe je uveden jejich seznam.
-mv, foto: František Sedláèek

MìÚ Hanušovice, ZŠ Hanušovice, Rodièovská rada pøi ZŠ
Hanušovice, Restaurace Lido, Josef Diòa, Pension Formanka,
Jaromír Šišma, Karel Svoboda Døevostav, Novák a syn, Emil
Votava, Karel Hnátek, Vobus, Marwin, Radek Schwarzer,
S.CH.W. Service s. r. o. Hanušovice, Kadeønictví Renáta Cakirpaloglu, Nitka Hanušovice, Kvìtinka Hanušovice, Stomp
s. r. o. Vrábel, Miroslav Jurdiè, Miroslav Grivalský, Jaromír
Cejpek, Pham Thanh Son, Zelenina Leoš, Øeznictví Bín, Petr
Andrle, Agroholding Bernartice, Pivovar Holba a. s. Hanušovice, Potraviny Šerák, Vzorková prodejna Holba Hanušovice,
Ing. Grabovský, Petr Pátek, Radek abèík, Alois Hatoò, Jan
Beer, Jaroslav Kulhaj, Martin Rec, Papírnictví Cehová, Radek
Suchodol, Jaroslav Babica, Jana Siklenková, ZKL Hanušovice, a. s., Holièství Cehová.

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2008

é Pánové, kteøí se nám po celý den starali o obèerstvení é

Sportovní

odpoledne
na sídlišti Holba

ê Soutìe pro dospìlé ê
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Holba - novináøské pivo roku 2008
Zaèátkem mìsíce èervna získala Holba další z prestiních ocenìní.
Stalo se tak na èeskobudìjovickém výstavišti, kde se konaly tradièní
Slavnosti piva, které jsou zaštítìné Ministerstvem zemìdìlství ÈR,
hejtmanem Jihoèeského kraje a primátorem statutárního mìsta Èeské
Budìjovice. Mezi leáky z 26 pivovarù vybrali zástupci tisku 12%
Holbu Premium jako Novináøské pivo roku 2008. Vysokou kvalitu
hanušovického moku, vyrábìného v pøekrásném prostøedí Jeseníkù,
oceòují nejen odborníci pøi degustaèních soutìích, ale pøedevším ti
nejpovolanìjší, tedy konzumenti. Oblibu Ryzího piva z hor nejlépe
dokládá neustále se zvyšující prodejnost nejen v domácím regionu.
Díky zvýšené poptávce vyvolané nástupem léta posiluje pivovar
výrobu. V nepøetritém provozu nyní pracuje stáèírna sudù a posílená
je i varna. Dle vyjádøení vedení narostl v posledních dnech odbyt piva
Holba a o tøetinu. „S prvními vedry v kvìtnu jsme v jednom dni
prodali neuvìøitelných 1 263 hl sudového piva, co je letošní rekord.
Letní poèasí láká do Jeseníkù také turisty a poptávka zejména po
toèeném pivu roste,“ upøesòuje výkonný øeditel pivovaru Holba, a. s.,
Vladimír Zíka.
Poèet zájemcù o návštìvu neustále stoupá
Exkurze do pivovaru byly za minulého reimu takøka zapovìzeny.
Jednalo se o potravináøské provozy a èlovìk bez zdravotního prùkazu
nemìl šanci nahlédnout pod „poklièku“ pivovarù. Pouze nìkolik málo
prominentù a jejich známých mìlo monost zhlédnout výrobu piva.
„Pivovarnictví je jedním z tradièních sektorù lidské èinnosti, zvláštì v
èeských zemích,“ øíká Vladimír Zíka a dodává: „Je potøeba, aby se i ty
provozy, v rámci platných legislativních pøedpisù, zájemcùm o
prohlídky otevøely.“
Hanušovický pivovar je jeden z posledních, kde mohou návštìvníci
navštívit všechny provozy. Jinde v pivovarech je sledují ji jen na
obrazovkách. Tím samozøejmì pøicházejí o tu nezapomenutelnou
atmosféru vidìt vše „naivo“. A u se jedná o provoz varny, spilky –
otevøené kádì plné piva, kde pivo pøirozenì kvasí, je poøád co
obdivovat. Kadému se jistì vybaví nostalgická vzpomínka na koupel
paní sládkové z Hrabalových Postøiin.

Hanušovický pivovar roènì navštíví pøes 13 000 lidí. Jedná se
pøedevším o návštìvníky èeské, polské, nìmecké, nejsou však
výjimkou obyvatelé Kanady, USA èi Austrálie. Vedení pivovaru si
neustále stoupajícího zájmu velice váí, a proto klade dùraz na kvalitu
prùvodcù, ji se pøevánì rekrutují z øad bývalých zamìstnancù.
Letošní prázdninovou lahùdkou je výstava fotografií Jak
vidím Jeseníky. Cílem soutìe je pøedstavit široké veøejnosti
krásy Jeseníkù, které zachytily objektivy fotografù, a zvýšit
povìdomí o jedineènosti celé oblasti. Pivovar Holba jako jeden
ze sponzorù se dohodl s organizátory a po skonèení oficiální
výstavy, je se konala v Jeseníku, nìkterá díla pøesunul do
pivovaru. Tyto budou souèástí trasy exkurzí.
Ocenìní jubilejního návštìvníka
Kadoroènì oceòuje pivovar nìjakou drobností návštìvníka
s poøadovým èíslem stejným jako je aktuální rok, letos se tedy
jednalo o dvoutisícíhoosmého hosta. Jím se stal pan Petr Hejda,
jen byl s partou kamarádù na cyklodovolené a pøi návštìvì
Hanušovic nemohli vynechat prohlídku pivovaru. Domù si
odnesl glejt zlatého moku Holba a dárkový pivní koš.
Den otevøených dveøí
Kadoroèní hanušovické slavnosti piva – Den otevøených dveøí
navštíví v prùmìru cca 8 000 „pivaøù“. Letošní jsou dvoudenní a
uskuteèní se 29.-30. srpna. Pátek je vìnován exkurzím a posezením na
nádvoøí pivovaru, hlavní program zaène v sobotu úderem 14.00 hod.
Nebudou chybìt, tak jako v minulých roènících, soutìe pro malé i
velké, ohòostroj a pøedevším vystoupení nejenom regionálních kapel.
„Nejvìtší hvìzdou asi budou Support Lessbiens, kteøí vystoupí
pravdìpodobnì v sobotu ve 21.30 hod. Posluchaèi se dále mohou tìšit
na Ready Kirken èi šumperskou pìtku O5&Radeèek,“ øíká Hana
Matulová, PR manager pivovaru.
Èlánek pøevzat z mìsíèníku Nové Králicko è. 7/2008,
pro Hanušovické noviny upravil -hp

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Nabízíme k pronájmu byt 1+1 a 2+1 v Hanušovicích. Cihlový, zateplený, po celkové rekonstrukci.
Kontakt: 602 709 654

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.
Pro tchýni sháním malý byt v Hanušovicích. Spìchá! Tel.: 602 121 807
Koupím rodinný dùm nebo chalupu v Hanušovicích a okolí. Horší stav nevadí.
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.

Nabízí pojišovací poradce
pøímo ve Vaší blízkosti:

SOUKROMOU INZERCI

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
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áci na florbalovém turnaji
v Horních Øedicích
Florbalové drustvo ákù, reprezentující Sportovní
klub Hanušovice se zúèastnilo florbalového turnaje
v Horních Øedicích na Pardubicku. Turnaj v kategorii
starších ákù hrály celkem ètyøi týmy. Hrálo se nezvykle
pro florbal na umìlém povrchu a pod širým nebem. Na
tomto turnaji ji v minulosti uspìlo hanušovické
drustvo dospìlých, které tehdy pøivezlo bronz.
Hned v prvním zápase s Pardubicemi si kluci vybrali
smùlu, kdy o remízu pøišli a v samém závìru zápasu po
nešastném odrazu míèku. V dalších dvou zápasech byli
protihráèi prùmìrnì o dva roky starší a navíc s velkým
mnostvím náhradníkù a neèistou hrou, kterou nepøesný
rozhodèí soupeøi toleroval. Nìkteré zákroky byly a zákeøné. Naši hráèi se však celou dobu dreli se sebezapøením pokynù vedoucího a stále hráli v duchu fair play, za
co jim patøí obdiv.
Bronz našemu drustvu smolnì unikl, ale hráèi získali
cenné zkušenosti, které jistì na dalších akcích zúroèí.
-pod

Celoroèní èinnost Sportovního klubu Hanušovice
je v roce 2008 realizována za podpory
Olomouckého kraje.

Sportovní krouek
Sportovní krouek pro áky 2.-5 tøíd základní školy
ukonèil školní rok nìkolika akcemi. Nìkolik èlenù se
zúèastnilo výletù na Kr. Snìník, cyklistické vyjíïky
do Starého Mìsta, bowlingu a závìreèného táboráku
spojeného s hrou kubb, kterou jsme nauèili i pøítomné
rodinné pøíslušníky.
Sportovní krouek byl i v uplynulém školním roce zamìøen všestrannì. Vìnovali jsme se napø. základùm
sportovních her, minitenisu, netradièním hrám, plavání,
sjezdovému i bìeckému lyování atd.
Krouek bude vyvíjet èinnost samozøejmì i v následujícím školním roce. Zájemci z øad ákù 3.-6.tøíd, ve
výjimeèných pøípadech i z dalších, se mohou informovat u p. Podvoleckého (tel. 732 264 952, hanusovacek@seznam.cz) nebo pøímo v krouku na zaèátku
školního roku. Termíny a èasy budou vyvìšeny ve vitrínì u pošty, v tìlocviènì ZŠ nebo ve vestibulu ZŠ. -pod
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Výprava Hanušováèku
pøivezla z festivalu také
medaile
V závìru mìsíce èervna poøádala Èeská
asociace Sport pro všechny v Olomouci ji
druhý Festival sportu pro všechny, tentokrát
s mezinárodní úèastí. Nad akcí, které se zúèastnilo pøes ètyøi tisíce úèastníkù ze všech
krajù ÈR, ale také Dánska, Švédska, Nìmecka
a Slovenska, mìl záštitu také Mezinárodní
olympijský výbor.
Program festivalu probíhal na mnoha
místech Olomouce, v parcích, tìlocviènách, halách, na høištích i
v ulicích a na námìstích. SPV Hanušováèek mìl zastoupení ve festivalových
soutìích
–
republikových finále v brannballu actva, volejbalu muù a futsalu. Na pódiích vystoupily také
taneèní skupiny Hanušováèku.
Soutìe v brannballu actva se
drustvo Hanušováèku úèastnilo po
dlouhé pøípravì, kdy od jarních mìsícù se hráèi reprezentující na festivalu a
další zájemci o hru z øad ákù naší školy scházeli minimálnì dvakrát týdnì.
Cílem bylo umístìní do pátého místa,
které by znamenalo další zlepšení
oproti pøedchozímu roku. Velkým problémem drustva bylo, e všichni
„kvalifikovaní“ trenéøi našeho
drustva mìli také poøadatelské povinnosti a tak se v nìkterých chvílích museli hráèi obejít bez rady èi podpory.
Drustvo cíl pøesto splnilo. Umístìní
na pátém místì zavazuje pro pøíští rok,
ve kterém u bude cílem úèast v semifinále a boj o medaile. Proto bylo
také rozhodnuto, e v pøípadì úèasti drustva Hanušováèku v republikovém finále v èervnu pøíštího roku v Jedovnici se nebudou dva ze tøí
vyškolených rozhodèích – trenérù podílet na organizaci a rozhodování
zápasù tohoto republikového finále.
Naši brannballisté se úèastnili pouze jednoho dne festivalu, ale pøesto stihli absolvovat ještì spoleènì s volejbalisty z velké festivalové nabídky alespoò lanové aktivity, které byly opravdu velkým záitkem.
Volejbalisté prošli postupovým regionálním a krajským kolem bez
vìtších problémù, ale v republikovém turnaji se jim na rozdíl od minulých let vùbec nedaøilo a zopakovali svoji neúspìšnou pou z pøedchozího festivalu, který se konal v roce 2005. Oslabenému drustvu
chybìla bojovnost, a tak si domù pøivezlo stejnì jako brannballisté
umístìní na pátém místì, co na rozdíl od brannballu úspìchem rozhodnì není.
Zato v turnaji ve futsalu, který se na republikových finále døíve hrával jako halová kopaná, Hanušováèek zabodoval výraznì. Sloení
drustva bylo obrovským problémem. Nìkolikrát se mìnilo kvùli
omluvám hráèù. Úèast drustva byla dokonce výraznì ohroena. Ale
nakonec vše dopadlo dobøe a tým se dvoudenním turnajem „prokousal“
a na tøetí místo a pøivezl bronzové medaile.
SPV Hanušováèek dìkuje všem úèastníkùm festivalu za reprezentaci Hanušováèku, mìsta i regionu a dìkuje také Mìstu Hanušovice a
Olomouckému kraji za podporu své èinnosti v roce 2008. -pod
Celoroèní èinnost obèanského
sdruení SPV Hanušováèek

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Jubilea

V mìsíci srpnu 2008 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
Jindøiška Švestková, Miloslava
Matušová, Ondøej Vilèek, Jan Ficnar, Vilma Gronychová, Václav Jokl,
Anton Kufel, Marie Kašparová, Magdaléna Baláová, Dagmar Pavlínová, Zdenka Pátková, Karel Heger,
Marie Doleelová, Jan Molèan, Zdenìk Poláèek, Marie Jasenovcová,
Marta Ludvíková a Lubomír Bochníèek.
Srdeènì blahopøejeme!

Váení obèané,
pokud 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

Pravidla publikování pøíspìvkù
v Hanušovických novinách
Mìsíèník Hanušovické noviny nabízí v kadém svém vydání prostor pro pøíspìvky
obèanù. Pro nì byla stanovena následující pravidla, jejich dodrování hodnotí redakèní rada.
1. Pro kadé èíslo novin je stanoven pevný termín uzávìrky a to 15. den v mìsíci, pøi
jeho nedodrení nemùe být pøíspìvek zaøazen do aktuálnì pøipravovaného vydání.
2. Texty dodávejte buï osobnì na podatelnu MìÚ v Hanušovicích ve formì psané
nebo na disketì, CD èi flash disku, anebo zasílejte prostøednictvím elektronické pošty
na adresu: noviny@hanusovice.info. Doprovodné grafické materiály mohou být ve
formì elektronické (nevkládat do textu, ale jako samostatné soubory) nebo klasických
fotografií èi obrázkù.
3. Pøedáním pøíspìvku redakci autor vyjadøuje svùj souhlas s pravidly publikování.
4. Rozsah pøíspìvkù je stanoven maximálnì na 1 stranu textu, tj. 30 øádkù bìného
formátování pøi velikosti písma 12.
5. Kadý pøíspìvek musí být podepsán jménem a pøíjmením autora a adresou. Po
dohodì s autorem je moné èlánek publikovat pouze pod zkratkou, ale v redakci vdy
musí být k dispozici plné jméno a adresa. Anonymy nebudou tištìny.
6. Vydavatel neodpovídá za správnost a vìcnost údajù uvedených v pøíspìvku, za nì
vdy odpovídá autor.
7. Pøispìvky musí být seriózní a vdy respektovat zásady slušného chování, nesmìjí
být vulgární, obsahovat pomluvy a osoèování a zjevné li. Nerespektování tìchto pravidel znamená odmítnutí pøíspìvku.
8. Kritické èlánky vztahující se ke konkrétní záleitosti jsou zveøejòovány
vdy s reakcí opaèné strany a pouze jednou.
9. Všechny zaslané pøíspìvky posuzuje redakèní rada, která v koneèném dùsledku
rozhoduje o jejich zveøejnìní v novinách.
Redakèní rada Hanušovických novin byla doplnìna o nového èlena, kterým je pan
Pavel Podvolecký. Ostatními èleny jsou stávající - Zdenka Hlavenková, Petr Holínka,
František Felner a šéfredaktorka Mariana Felnerová.
- red

Dùm kultury Hanušovice poøádá od 25.-29. 8. 2008

Výstavu soch øezbáøe Pavla Steinera
Otevøeno dennì
10.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod.

Vzpomínáme
Dne 27. 7. 2008 jsme vzpomnìli
4. výroèí úmrtí
našeho tatínka, dìdeèka
a pradìdeèka,
pana Zdeòka Chrudiny.

Vzpomínka

pana Karola Warenicha.

Dne 9. 8. 2008 by oslavila 80 let
naše drahá maminka, babièka
a prababièka,
paní Ludmila Chrudinová.

S úctou a láskou vzpomíná manelka, dcera a synové
s rodinami.

Vzpomínají dcera Lenka s rodinou
a syn Zdenìk s rodinou.

Dne 13. srpna vzpomeneme
15. výroèí úmrtí

Vzpomínka

Vzpomínáme

Dne 20. 8. 2008 by oslavila
naše maminka a babièka,

U hrobu mùeme jen stát,
kytièku dát
a tiše vzpomínat.

paní Gerda Friedrichová

Dne 30. èervence jsme vzpomnìli
2. výroèí tragického úmrtí mého syna
Michala Urbana.
S láskou vzpomíná maminka a sourozenci.
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64. narozeniny.
S láskou vzpomínají manel Hubert,
dcera Eva a syn Rudolf.
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Cestování po Evropì
Hlavním symbolem a dominantou mìsta je gotický dóm svaPo delší dobì se dnes podíváme k našim východním souse-

té Albìty. Jde o nejvìtší gotický chrám v zemi, jeho stavba za-

dùm na Slovensko a projdeme se historií a souèasností mìsta

èala na konci 14. století a trvala více ne 100 let. Vystøídalo se

Košice, nazývaným také „mìstem legendami opøedeným“.

zde nìkolik architektù a stavitelù, take se èasto mìnily plány,
bouralo se a znovu stavìlo. Jedna z legend tvrdí, e je v chrámu

Oblast Košic patøila k nejdøíve osídlený oblastem, pøesto jsou

zabudován kámen, po jeho odstranìní se celá stavba zøítí jako

první písemné zmínky o této východoslovenské metropoli a

domeèek z karet. Naštìstí u dnes nikdo neví, který to je. Druhá

z 1. poloviny 13. století. O 100 let pozdìji tu ji stojí opevnìné

povìst zase tvrdí, e jeden ze stavitelù mìl enu alkoholièku.

mìsto s rozvinutým obchodem a øemeslnou výrobou. Dokonce

Nevìdìl si rady, jak ji tohoto zlozvyku zbavit, a tak ji alespoò za

se zde zachovaly nejstarší cechovní stanovy, pocházející z roku

trest zvìènil v podobì jednoho z chrlièù odvádìjících dešovou

1307. Od 14. do 18. století byly Košice po Budínu (dnešní Buda-

vodu ze støechy.

peš) druhým nejvýznamnìjším mìstem tehdejšího Uherska.

Nedaleko dómu stojí kaple sv. Michala a Urbanova vì, která

Proto nepøekvapuje ani fakt, e tu ji od 17. století pùsobí univer-

slouila jako zvonice. Byl v ní umístìn sedm tun váící zvon, kte-

zita.

rý však pøed 50 lety, stejnì jako vì, zasáhl a ponièil rozsáhlý

V období socialismu bylo mìsto známé jako prùmyslové støe-

poár. Další významnou památkou je bývalý upní dùm, vybu-

disko, díky velkým elezárnám. Dnešní centrum se však zmìni-

dovaný na konci 18. století. Od dubna 1945 slouil jako sídlo

lo, pohledné centrální námìstí s chrámem, divadlem a øadou

èeskoslovenské vlády a byl zde vyhlášen první pováleèný pro-

opravených historických budov láká spíše k procházkám. Oby-

gram obnovy Èeskoslovenska, známý jako Košický vládní pro-

vatelé jsou na své mìsto náleitì hrdí a kadý vám potvrdí, e

gram. Dnes je objekt sídlem jedné z košických galerií.
- hp

jejich mìsto je krásnìjší a pøíjemnìjší ne metropole Bratislava.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se podíváme do malebné obce Sudkov, leící pøesnì
uprostøed mezi mìsty Šumperk a Zábøeh.
Sudkov se rozkládá na obou bøezích øeky Desné, která se asi
jeden kilometr pod obcí vlévá do øeky Moravy. Obec má asi
1280 trvale bydlících obyvatel.
První písemná zpráva o vsi je v zemských deskách z roku
1353, kdy manelka pána ze Sovince Anna darovala pùlku obce
Sudkova svému synovi. Páni ze Sovince byli tedy prvními
driteli obce. Ti ji prodali v roce 1373 mírovskému hejtmanovi.
Název obce pochází pravdìpodobnì ze staroèeského køestního jména „Sudislav“, které se krátce vyslovovalo „Sudek“ a po
nìm dostala ves název Sudkov.
Pùvodní znak obce tvoøí tøi lilie a dva kuele lnu. Nyní má
vesnice nový obecní znak. Má tvar štítu a je vodorovnì rozdìlen
na tøi pruhy. Horní pruh je modrý, dolní èerný a støední zlatý.
Modrý kvìt lnu je uprostøed znaku a vyjadøuje dlouholetou tradici zpracování lnu v místní továrnì.
ivot v obci nebyl vdy klidný. Za sedmileté války byla obec
zpustošena, v letech 1771 a 1772 postihl obec hlad a mor. K pohøbívání nebotíkù byl tehdy zøízen nový høbitov. Za válek napoleonských roku 1815 prošla vsí ruská vojska, která zchudlé
obyvatelstvo muselo ivit. V roce 1866 za války prusko-rakouské se zde ubytovala i vojska pruská. Obec je musela ivit, na
oplátku jim sem zavlekla choleru. Za první svìtové války v letech 1914-1918 padlo a zemøelo 33 zdejších vojínù, kteøí mají
pomník na místním høbitovì. Pøi osvobozování obce v kvìtnu
1945 zde poloilo svùj ivot také 20 sovìtských vojákù.
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O velký rozkvìt obce a hlavnì zamìstnanost se postaral Ignaz Seidl - obchodník s pøízí ze Šumperku. Se stavbou mechanické pøádelny na bøehu šestihektarového rybníka (se ètyømi
ostrovy) zapoèal v roce 1864 a v následujícím roce ji uvedl do
provozu. O dva roky pozdìji zde ji pracovalo 600 a na pøelomu
století ji 1200 dìlníkù, take se stala jednou z nejvìtších textilek v okrese.
Nacházejí se zde tøi církevní stavby. Kaple, postavená v roce
1795, zasvìcená sv. Prokopovi, èeskobratrská modlitebna postavená v roce 1937 a kaplièka sv Anny, postavená jako dík
k ukonèení morové nákazy v obci.
A jednu raritu na závìr. Jméno obce je dokonce uvedeno
v knize sovìtského maršála Greèka „Pøes Karpaty“, kde je
ocenìna zásluná èinnost místního samaritána Hynka
Franka z èp. 121 pøi ošetøování ranìných osvoboditelù
Sudkova v lazaretu, který byl zøízen ve školní budovì.
-hp

Kino Mír Hanušovice
Srpen 2008

1. 8. Iron man
8. 8. Indiana Jones
a království køišálové lebky
13. 8. Letopisy Narnie - princ Kaspian
22. 8. Oko bere
29. 8. František je dìvkaø

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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PĜijćte oslavit konec léta - PIVOVAR HOLBA
29.–30. SRPNA

RYZÍ PIVNÍ SLAVNOSTI 2008
Program:
pátek 29. 8. 2008 (od 15 hod. do 21 hod.)
vystoupí: skupina Bladex, Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens, host Viktor Sodoma
Od 15 hod. do 20 hod. exkurze v pivovaru.
sobota 30. 8. 2008
Celým dnem Vás provede moderátor Petr Martinák
Hlavní scéna
13,00-13,15
13,15-13,45
13,45-14,00
14,00-15,00
15,00-15,30
15,30-16,30
16,30-18,00
18,00-19,00
19,00-19,30
19,30-21,00
21,00-21,30
21,30-23,00
23,00

Mažoretky Sany
Slavnostní zahájení
Mažoretky Sany
Zlatý Voþi
MušketýĜi Magna Moravia
Omicron
05&Radeþek
Confession
Taneþní show
Ready Kirken
Akáda – Fire Xena
Support Lesbiens
OhĖostroj

Vedlejší scéna
14,00-15,30
ZboĜec
15,30-17,00
Cimbálová muzika Kyjov
17,00-18,00
BludovČnka
18,00-19,30
Jupiter
19,30-21,00
Holátka

Od 14 do 19 hod. bude k dispozici pro zájemce horolezecká stČna
Po skonþení akce budou posíleny vlaky ve smČru Hanušovice - Jeseník, Šumperk, Králíky.
PĜedprodej vstupenek od 11. 8. 2008: vzorková prodejna pivovaru Hanušovice, informaþní centrum Hanušovice,
informaþní centrum Šumperk, informaþní centrum Králíky, informaþní centrum Jablonné, informaþní centrum
ZábĜeh a informaþní centrum Bruntál.
Vstupné: v pátek 20 Kþ, dČti do 15 let zdarma, v sobotu v pĜedprodeji 70 Kþ, na místČ 80 Kþ.
Ze vstupného bude odvedeno 5 Kþ DČtskému klíþi Šumperk, 5 Kþ Dennímu stacionáĜi Jeseník a 5 Kþ SagapČ
Bruntál.
UpozorĖujeme, že návštČvní kapacita pivovaru je omezena.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2008
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Vyhodnocení stĜednČdobé preventivní akce

„OvlivnČní pozitivního vnímání Policie“
provedené u 5. A tĜídy ZŠ Hanušovice
Po pĜedchozí dohodČ s vedením ZŠ Hanušovice a vedením PýR Oě Šumperk, probČhla
v období od bĜezna 2008 do þervna 2008 stĜednČdobá preventivní akce, jejímž cílem bylo
pĜiblížení práce policie a pozitivní ovlivnČní vnímání policie žáky vybrané tĜídy. K nČkterým
tématĤm byly využity materiály zpracované NPDC Praha, na materiálovém zabezpeþení se
þásteþnČ podílelo PIS Oě Šumperk, realizace projektu npor. Bc. Vladimír Komárek.
Jako první fáze probČhl prĤzkum názorĤ na policii, kdy na prvním stupni ZŠ Hanušovice
odpovČdČlo jednoduchým dotazníkem 167 žákĤ. Z vyhodnocení dotazníku plyne závČr, že plná
polovina žákĤ si pod pojmem „policie“ vybaví pouze donucovací prostĜedky (85 žákĤ). Policejní
vozidlo bez dalšího rozlišení si vybaví 41 žákĤ, policejní kontrolu na silnici 15 žákĤ, pronásledování
pachatele 17 žákĤ, 2 žáci si vybaví práci služebního psovoda a pomoc lidem si pod pojmem
„policie“ pĜedstaví pouze 7 žákĤ.
Na dotaz, zda by se v budoucnu chtČli stát policisty odpovČdČlo: ano - 57 žákĤ, ne -100
žákĤ a 10 žákĤ neví.
Uvedeným vyhodnocením bylo zjištČno znaþnČ neobjektivní vnímání policie, které je
zkreslené a neodpovídá souþasnému postavení, funkci ani cílĤm a prioritám PýR. Jednou z hlavních
pĜíþin zkresleného vnímání policie je bezesporu špatná informovanost o úkolech, kompetencích,
práci a celkové šíĜi problematiky, kterou se policie zabývá. Možná i z tohoto dĤvodu témČĜ dvČ
tĜetiny žákĤ nejeví zájem o budoucí práci v Ĝadách Policie.
Pro pĜíklad uvádím nČkteré mylné, ale obecnČ vžité pĜedstavy které byly vysvČtlovány:
Policie nezavírá ani nepouští pachatele z vČzení, policie nerozhoduje o vinČ a trestu, hlavní a jediný
úkol policie není silniþní doprava, policista se neĜídí pĜi výkonu pravomoci tím, co chce nebo co chce
poškozený, ale pouze zákonem a zákonnými postupy, policista nemĤže libovolnČ používat fyzické
síly ani zbranČ s výjimkou pĜípadĤ, které výslovnČ uvádí zákon,... a další.
K pozitivnímu ovlivnČní vnímání policie byla
následnČ vybrána 5. A tĜída ZŠ Hanušovice s tĜídním
uþitelem p. Petrem Jordou.
V pČti samostatných blocích byla vysvČtlena problematika:
1) policie jako mocenský orgán státu
- dĤvod existence
- hlavní úkoly PýR
2) zákonnost a tvorba zákonĤ
- proþ existují zákony a jak se tvoĜí
- nutnost dodržování zákonĤ
3) problematika závislostí
- proþ vznikají (finanþní prospČch dealerĤ a distributorĤ)
- proþ mladí lidé upadají do závislostí
- následky závislostí
4) bezpeþnost dČtí
- doprava, zábava, šikana, agresivita
5) problematika sekt a extrémistických skupin
- dĤvody vzniku tČchto skupin
- cíle skupin
- výhody a následky pĜíslušnosti ke skupinČ nebo
sektČ
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První þtyĜi setkání byla provedena na ZŠ Hanušovice v hodinových blocích, poslední setkání
bylo provedeno na OOP Hanušovice v rozsahu 2 hodin a bylo spojeno s prohlídkou budovy OOP,
ukázkou zbraní a donucovacích prostĜedkĤ a dalšího služebního vybavení, které používá PýR.
Organizace hodiny: - zhodnocení reakcí k pĜedchozímu tématu
(na základČ zpracovaných otázek dČtmi)
- výklad k novému tématu
- dotazy a aktuální reakce
- výklad k zadaným otázkám k probraného tématu
Souþástí posledního setkání bylo vypracování závČreþného testu, kde úþastníci akce hodnotili
zajímavost, pĜínos akce pro jejich pĜehled o práci a úkolech policie a pĜípadnou zmČnu jejich názoru
na policii.
Vedením i uþitelským sborem ZŠ Hanušovice byla akce hodnocena pozitivnČ. ZávČreþného
setkání a testu se úþastnilo 19 dČtí. PrĤbČžná úþast na jednotlivých setkáních byla rĤzná dle
nemocnosti.
Provedená akce prezentovala souþasný smČr þinnosti policie zamČĜené na prevenci a snahu o
pĜiblížení se obþanĤm. Vedlejším cílem byla snaha o demonstraci skuteþnosti, že v prevenci u školní
mládeže lze najít nejrĤznČjší zpĤsoby a formy pozitivního pĤsobení na mládež.
Uvedené akci pĜedcházely pĜednášky na radČ SRPŠ a školské radČ (pedagogĤ) pĜi ZŠ
Hanušovice.
Akci vnímal uþitelský sbor, rodiþe zúþastnČných žákĤ, kdy dle reakcí dČtí bylo patrno, že
danou problematiku rozebírali i se svými rodiþi a v neposlední ĜadČ vnímali pĜítomnost policisty na
škole i ostatní žáci s tím, že policista nebyl na škole jako represivní orgán.
PĜedpokládaný vedlejší dopad akce by mohl þítat kolem 200-250 osob, kteĜí se o provádČné
akci dozvČdČli, nebo se jich nČjak týkala.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------CílĤ akce bylo, dle mého názoru, dosaženo pĜi minimální materiálové nároþnosti, s þasovou
nároþností cca 30 hodin.
CelkovČ lze akci hodnotit jako pĜínosnou a pro dČti zajímavou. Žáci byli pĜi setkáních
oslovování pane kolego, kolegynČ a u vČtšiny žákĤ bylo patrné, že se do této role i vžívají.
npor. Bc. Vladimír Komárek
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