HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2008

èíslo 10

roèník 14

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,

blíí se volby do zastupitelstev krajù, které probìhnou ve dnech 17. a 18.
øíjna 2008.
Dovolím si Vám podat základní informace, které potøebujete vìdìt, aby
volby probìhly hladce a v klidu.
Místa konání voleb:
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, èp. 92, ul. Hlavní,
788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu - Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k benzinové èerpací stanici, ul. Praská, Za Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na Výsluní, Na Vyhlídce,
Údolní, U Skalky, U Rychty a Habartická.
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice a leb.
Okrsek è. 2: budova Domu kultury v Hanušovicích, èp. 147, ul.Hlavní, 788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa
trvalého pobytu - Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k podjezdu ÈD,
ul. Poárníkù, Dukelská, Na Vinici, Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození,
Nádraní, Sportovní a Úzká
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovar Holba, a. s., èp. 261, ul. Pivovarská,
788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu - ul. Zábøeská, Na Holbì, Pod Lesem, Zahradní, Pivovarská a Pod
Hradem.
Volby se uskuteèní ve dnech 17. øíjna 2008 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
a 18. øíjna 2008 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí hlasovací lístky,
v den voleb mùete hlasovací lístky obdret ve volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava,
jízdní øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.

Upozornìní obèanùm, kteøí mají
zájem o pøidìlení bytu v domì
pro pøíjmovì vymezené osoby
Vzhledem k tomu, e pøibývá ádostí o pøidìlení bytu ve stavbì 24 bj. Hanušovice, která je
realizována v souladu s vyhláškou è. 146/2003
Sb., o pouití prostøedkù Státního fondu rozvoje
bydlení ke krytí èásti nákladù spojených s výstavbou bytù pro pøíjmovì vymezené osoby, uvádíme základní podmínky, které musí být splnìny,
aby adatel mohl byt v tomto domì získat.
1. pøíjmovì vymezenou osobou mùe být:
- Samostatnì ijící osoba, která prokáe, e
její prùmìrný mìsíèní pøíjem v období 12 mìsícù
pøed uzavøením smlouvy nepøesáhl 0,8násobku
prùmìrné mzdy, kterou zveøejnil Èeský statistický úøad. Tento doklad ovlivní skuteènost, budouli nájemní smlouvy uzavøeny ještì v letošním
kalendáøním roce, tj. 2008, nebo v I. pololetí roku
2009
- Osoba s dalšími èleny domácnosti, která prokáe, e prùmìrný mìsíèní pøíjem domácnosti
nepøesáhl v období 12 kalendáøních mìsícù pøed
uzavøením nájemní smlouvy 1,5násobek prùmìrné mzdy, kterou zveøejnil Èeský statistický
úøad. I v tomto odstavci platí, e rozhodující pro
doklad je doba, kdy bude smlouva uzavøena.
(pokraèování na 4. stranì)

Petr Malcharczik, starosta mìsta

Agentura Marcus Pavla Trávníèka
uvádí divadelní hru

Koncert Marie Rottrové
pøeloen na pondìlí

VYSOKÁ HRA

17.11.2008 v 17:00 hod.
v DK Hanušovice

15. 10. 2008 v 19.00 hod. v DK Hanušovice
Vstupné 180,- Kè, pøed pøedstavením 200,- Kè
Pøedprodej v MIC Hanušovice od 1. 10. 2008

Oslavy 50 let

Soutì s Hanušovickými novinami - uvnitø
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od otevøení naší školy
! Zmìna termínu !
Více informací na 2. a 3. stranì
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
46. jednání – 25. 8. 2008
- schválila pøevod finanèní èástky pro Hanušovickou obchodní
s. r. o. jako investièní dotaci pro úhradu výstavby zastávky autobusù
- projednala opìtovnou ádost spoleènosti ZKL Hanušovice, a. s.
a konstatovala, e dùvody, pro které byla ádost pùvodnì zamítnuta,
stále trvají
- projednala ádost spoluvlastníkù domu èp. 307 o odprodej pozemku pè. 856/3, kú Hanušovice, a doporuèila zastupitelstvu ke
schválení
- schválila vydání licence k provozu autobusové linky Moravské
Budìjovice–Jeseník pro spoleènost INTERBOBIKBUS, s. r. o.
Vimperk
- vzala na vìdomí pozvání øeditele Krajského centra osobní dopravy Olomouc na jízdu parním vlakem na trase Hanušovice–Glucholazy, kterou poøádají Èeské dráhy ke 120. výroèí zahájení
provozu na této trati
- schválila vybudování podzemní pøípojky NN na pozemek pè. 2280/1,
kú. Hanušovice
- doporuèila zastupitelstvu, aby schválilo odprodej èásti pozemku pè. 809 v kú. Vysoké ibøidovice
- doporuèila zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku pè. 862/6, kú.
Hanušovice
- vzala na vìdomí dìkovný dopis Poradny pro eny a dívky Šumperk za poskytnutí finanèního pøíspìvku
- schválila ádost o odprodej èásti pozemku pè. 151/9, kú Hanušovice,
na ulici Praská
- projednala ádosti o prodej bytu Zábøeská 243
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- doporuèila ke schválení vyrovnání majetkoprávního vztahu
k místnosti v domì èp. 323 na ulici Hlavní
- neschválila ádost o pùjèku z FRB

- schválila ádost SK Hanušovice o finanèní pøíspìvek
47. jednání – 8. 9. 2008
- schválila nabídku firmy VH PROSPEKT, s. r. o. na výstavbu plynovodu na ul. Jesenická v Hanušovicích
- schválila finanèní pøíspìvek – Halámek Petr, M Park Hanušovice
- schválila ádost o pøíspìvek k zajištìní èinnosti Hudební školy Yamaha Hanušovice
- schválila mandátní smlouvu mezi Mìstem Hanušovice a ŠPVS, a. s.
- schválila seznam oprávnìných úøedních osob
- schválila pronájem pozemku pè. 856, kú. leb
- vzala na vìdomí ádost Zemìdìlské agentury Šumperk o informaci o
místech a objektech pøímo kontaminovaných perzistentními organickými polutanty a konstatovala, e takové objekty nejsou známy
- schválila odpis dluné èástky
- vzala na vìdomí informaci Hanušovické obchodní s. r. o. o uvolnìní
bytu v Potùèníku èp. 428, jedná se o byt 2+1 se sníenou kvalitou
- schválila finanèní pøíspìvek na propagaci mìsta v Kamenickém muzeu, Galerii Rychlebských hor a ulovské pahorkatiny
- pøijala stanovisko k zámìru „Povodòová ochrana s energetickým
vyuitím“ – sportovní areál Hanušovice – øeka Morava pod Brannou
- schválila úpravu reimu vyuèovacího dne ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila ádost øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice o výjimku v poètu ákù
v šestém roèníku z dùvodu velkého poètu ákù v daném roèníku
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- schválila povìøení Štefana Fatury jako zástupce zøizovatele do Školské rady ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila, e poplatek ze vstupného z akce „Pivovarské slavnosti“
bude pøeveden na charitativní úèely pro Charitu Šumperk
- schválila nabídku firmy Voding Hranice, spol. s r. o. na provedení
projektové dokumentace na soukromé èásti kanalizaèních pøípojek

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Váení pøátelé školy!
Letos nás dìlí 50 let od otevøení školy v 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 se slavnostních dnù, které pøipravujeme na mìsíc duben 2009.
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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Oslavy 50 let otevøení školy - zmìna termínu
Váení obèané, pøátelé hanušovické základní školy!
Z technických dùvodù na ZŠ se pøesunuje termín oslav 50 let od otevøení budovy školy z listopadu 2008
na mìsíc duben 2009. Vìøím, e tak pøedejdeme problémùm s pøístupem do nedokonèených prostor a
podaøí se nám oslavy o to lépe pøipravit - bez stresù a s pohledem na pìknou školu v novém kabátì.
Dìkuji za pochopení, tìším se na další spolupráci. František Felner, øeditel školy

Prvòáèci poprvé ve škole
Záøí. Èas zrajících jablek, rudých jeøabin, sametových høíbkù, babího léta, ale i
prvních ranních mrazíkù a barvícího se listí.
Záøí. Èas návratu dìtí do školních lavic. Èas velkých zmìn v ivotì dìvèátek a
chlapcù, kteøí vstupují do školy poprvé.
Pøes probíhající rekonstrukci školy bylo 1. záøí i u nás zaèátkem nového školního
roku.
Letošní prvòáèky a jejich rodièe, pana starostu i další milé hosty èekalo letos neobvyklé pøivítání ve školní jídelnì, která se pro tento den zmìnila v cirkus. Cirkus
jménem Abeceda.
Návštìvníky pøivítal v nabitém šapitó prostoøeký šašek, který navodil tu správnou
atmosféru a vykouzlil na dìtských tváøièkách první úsmìv. Po nìm se v manéi
vystøídali štíhlounká provazochodkynì, nìné gymnastky se stuhami, obratní ongléøi s míèky nebo baletky s obruèemi. Na všechny
dohlíel pøísný impresário Robert. Umìlci velmi nenásilnì vtáhli do
hry i vìtšinu z 25 nadšených prvòáèkù. Za to je odmìòoval bouølivý
potlesk.
Všichni návštìvníci cirkusu litovali, kdy pøedstavení skonèilo.
Zaèátek roku se stal pro naše nejmenší školáky urèitì dnem, na který
se nezapomíná.
Na vystoupení se podíleli:
A. Janoèková – scénáø, reie, kostýmy, A. Suchánková – ozvuèení
T. Šemro – konstrukce scény, F. Ambroz – kamera
V. Látalová, J. Opletalová, J. Winklerová,
Z. Davidová, I. Vondrušková – výroba dáreèkù
áci: T. Brázda, R. Šebík, A. Zatloukalová, V. Zatloukalová,
M. Fibich, V. Musilová, L. Komendová, R. Winterová
L. Cikrytová, foto P. Jorda

Podìkování

Rádi bychom touto cestou podìkovali kolektivu kuchaøek základní školy a jejich paní vedoucí za pøípravu výborného jídla,
perfektní obsluhu a zapùjèení jídelny v den naší svatby, tj. 16. 8. 2008.
Novomanelé Temòákovi; Švecovi a Temòákovi
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Otevøena se koní ambulance
v Hanušovicích
MUDr. Monika Kotrlá, koní lékaøka, oznamuje otevøení koní ambulance v Hanušovicích na zdravotním
støedisku, a to ve druhém patøe, v prostorách ordinace
duševního zdraví.
V ordinaci se provádí: vyšetøení koních nemocí,
ošetøení bradavic a molusek, odstraòování drobných
koních nárùstkù, pigmentací, vyšetøení znamének moderní pøístrojovou dermatoskopickou metodou, vèetnì
doporuèení nejvhodnìjší metody odstranìní, diagnostika koních nádorù, sledování pøednádorových stavù,
v návaznosti se spolupracujícím pracovištìm pøístrojová lymfodrenání léèba otokù dolních konèetin, svìtloléèba ekzémù a lupénky, chirurgické odstraòování
znamének a jiných koních projevù, konzultace rùzných kosmetických koních problémù
K vyšetøení není nutné doporuèení jiného lékaøe.
Ordinaèní hodiny:
pátek 8-14 hod. bez objednání,
14-15 hod. pro objednané
Telefonní kontakt: 736 672 136
-red

Upozornìní obèanùm, kteøí mají zájem o pøidìlení
bytu v domì pro pøíjmovì vymezené osoby
(dokonèení z 1. strany)
2. Jedná se o byty malometrání, kdy 80 % bytù musí mít podlahovou plochu pod 60 m2, je tedy zøejmé, e tyto byty nemohou být
pøidìlovány poèetnìjším rodinám.
3. Smlouva o nájmu na tyto byty podle tohoto naøízení musí být
nejdéle na dobu dvou let, pøièem smlouvu je mono opakovanì prodlouit.
4. Mìsto mùe uzavøít smlouvu o nájmu bytu podle tohoto naøízení
pouze z pøíjmovì vymezenou osobou, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu, k bytu, ani je
neuívá právem odpovídajícím vìcnému bøemeni. Tuto podmínku
musí splòovat i další èlenové domácnosti, kteøí mají v bytì bydlet.
5. Mìsto nesmí vydat souhlas k podnájmu.
6. Rada mìsta ustanoví komisi, která bude provádìt výbìr vhodných
nájemníkù tak, aby byla splnìna všechna základní kritéria pro pøidìlení
bytu a další doplòující kritéria, které Rada mìsta schválí. Doplòující
kritéria zajistí øádné uívání bytu.
7. Aby komise mìla dostateèný prostor pro výbìr vhodných
nájemníkù, vyzýváme všechny zájemce, aby ádost o nájem bytu
pøedali Mìstu Hanušovice v termínu do 31. 10. 2008
-mìú

Nove ceny pronájmu pozemkù mìstem Hanušovice
Po zváení souèasných cen pronájmu pozemkù mìsta Hanušovice, platných minimálnì od poèátku 80. let minulého století, Rada
mìsta Hanušovice usnesením è. 500 dne 16. 6. 2008 na základì pøedloeného návrhu schválila nové ceny za pronájmy pozemkù,
které budou platné od 1. 1. 2009:
louka - 0,50 Kè (nyní 0,10 Kè) za 1 m2
zahrada - 1,50 Kè (nyní 0,30 Kè) za 1 m2
zastavìná plocha - 10,- Kè (nyní 4,- Kè) za 1 m2
Výjimku tvoøí nájmy pozemkù pro podnikatele v zemìdìlské výrobì, kde jsou nájmy stanoveny ceníkem Pozemkového fondu
ÈR. Další výjimkou jsou prostory pro podnikání, urèené dohodou. Cena dohodou se týká té doèasných a dlouhodobìjšíchskládek
materiálu fyzických osob. Dodatky s navýšením cen budou všem do konce letošního roku zaslány.
Nájemci, kteøí nebudou s dodatkem smlouvy souhlasit, mohou dát z pronájmù písemnou výpovìï ke dni 31. 10. 2008 nebo zrušit smlouvu dohodou.
-kess

Poární ochrana v bytových domech - èást VIII.
Kontroly provozuschopnosti poárních dveøí
v bytových domech

Bytové domy projektované a postavené po roce 1976 mají
vchodové dveøe od bytù i do vìtšiny nebytových prostorù provedeny jako dveøe s poární odolností.
Jedná se o poární uzávìry, které mají za úkol bránit šíøení poáru
v budovì, co je ostatnì zøejmé z jejich názvu. Podle souèasných pøedpisù jsou poární dveøe tzv. „poárnì bezpeènostním zaøízením“, a je
tedy u nich nezbytné zajistit provádìní kadoroèních kontrol provozuschopnosti. Je to povinnost, která je dána zákonem o poární ochranì, a
to bez ohledu na to, zda jde o dùm postavený letos, v roce 1997 nebo tøeba pøed 20 lety. Z pohledu majitelù nebo správcù domù se mùe zdát, e
jde o novinku, ovšem z pohledu praktického uplatnìní zákona o
poární ochranì jde o vìc zcela zásadní. Prostì a jednoduše, i „staré“
poární dveøe je nutné kontrolovat, zda jsou schopny plnit svùj úèel, a
pøípadnì, zda ze stavby postupem èasu nezmizely.
Jak poznat, e jde o poární dveøe? Souèasné poární uzávìry mají na
dveøním køídle i na zárubni štítek s oznaèením výrobce, autorizované
osoby, která je certifikovala, a dále s uvedením hodnoty poární odol-
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nosti. Je tedy pomìrnì jednoduché urèit, které dveøe je tøeba kontrolovat. U starších staveb se musí vycházet z projektu i znalosti konstrukce
tìchto dveøí, nebo dveøe do roku 2001 oznaèeny nejsou. Zpravidla je
poznáme podle poárního zpìòujícího tìsnìní nalepeného po obvodu
dveøního køídla. Jde o èervenou nebo šedou pásku, která zcela zjevnì
neplní funkci tepelného tìsnìní.
Paklie ji jsou tyto dveøe „identifikovány“, nastává v bytových domech další problém: kdy a jak dveøe kontrolovat. Nájemníci a vlastníci
bytových jednotek nemusí být v dobì kontroly doma a nemusí v ten
okamik umonit jejich vizuální kontrolu. To je zcela objektivní pøekáka, nicménì nezakládá to k odùvodnìní, e tato kontrola provedena
nebyla. Jak problém øešit? Kontrolu poárních dveøí je tøeba pøedem
oznámit, neprovádìt ji jako jednorázovou akci a vyèlenit si pro její provedení delší èasový úsek. Je vhodné kontrolu spojit napø. s odeètem vodomìrù. Povìøená a náleitì pouèená osoba pak provede kontrolu i
poárních dveøí, poøídí zápis. Výsledky pøedá statutárnímu zástupci v
urèeném termínu. Následnì je zpracován doklad o kontrole provozuschopnosti poárních dveøí a ten je uloen u správce nebo statutárního
zástupce vlastníka domu. Zde se nabízí další otázka: Mùe kontroly
poárních dveøí provádìt kdokoliv? To samozøejmì ne.
(pokraèování na 5. stranì)
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Soutì s Hanušovickými novinami o ceny!
10. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi s Hanušovickými novinami
za mìsíc záøí je: paní Jana Skuèková z Hanušovic
Gratulujeme!
Správná odpovìï je:
Pohled zezadu na øeznictví Sládek
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
(dokonèení ze 4. strany)
Podle vyhlášky o poární prevenci tato osoba musí pøi kontrole postupovat podle prùvodní dokumentace výrobce. Tedy jinak øeèeno: ten, kdo kontrolu provádí, musí být do problematiky náleitì zasvìcen a musí mít k dispozici technickou dokumentaci a pøíslušné návody ke dveøím. U „obyèejných“ poárních dveøí se v drtivé vìtšinì pøípadù nevyaduje, aby osoby provádìjící kontrolu
byly proškoleny pøímo výrobcem nebo dovozcem, avšak v praxi je vhodné, aby vdy byly pouèeny alespoò osobou s odbornou
zpùsobilostí podle § 11 zákona o poární ochranì (OZO). Pokud jde o starší poární dveøe, kde výrobce a technická dokumentace
ji neexistuje, postupuje se pøi kontrole podle dokumentace typovì shodných dveøí. Zde je pak obzvláštì vhodné, aby konkrétní postup kontroly stanovila OZO.
Pokud vlastník nebo provozovatel bytového domu nezabezpeèí provádìní kontrol provozuschopnosti poárních dveøí, vystavuje se riziku pokuty ze strany Hasièského záchranného sboru kraje a do výše 250 tisíc Kè.
KONEC
-af
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Topná sezona

zaèala
Ještì pøed topnou sezonou by si mìl
kadý vyèistit kamna a seøídit kotel topení. Topí-li se pevnými palivy, zanesený
komín vede nejen ke špatnému hoøení,
ale roste i nebezpeèí vznícení sazí, škvíry
v komínovém plášti zase hrozí vznikem
poáru na pùdì. U plynových kotlù je
navíc nutná jak èistota komínových prùduchù, tak pøedepsaného tahu komína.
Mnoha neštìstím mùe zabránit, kdy si
sami zkontrolujete, zda máte øádnì upevnìný kouøovod, zda není nìkde spotøebiè
nebo kouøovod propálený nebo zda fungují uzávìry komínových dvíøek. Uivatel je povinen zajistit pravidelné odborné
revize a kontroly stavu spotøebièù nebo
èištìní a kontroly komínù podle jednotlivých typù tepelných spotøebièù. Zatímco
u elektrických spotøebièù mùete leccos
zkontrolovat sami (napø. pøívodní šòùry,
zásuvky i dimenzování pojistek proti pøípadnému zkratu), pravidelnou prohlídku
u tepelných spotøebièù na plyn a revizi
komínu ponechejte radìji na odborníkovi.
Pøi prvním zatopení v sezonì kotel a
komín radìji pøíliš nenamáhejte a topte
ménì intenzivnì.
Pøi samotném uívání topidel byc h o m n e m ì l i za p o m e n o u t n a
dodrování nìkolika bezpeènostních
zásad.
Zvýšenou pozornost je tøeba vìnovat
správné instalaci a údrbì topidel.
Vdy se øiïte návodem výrobce, který
musí být pøipojen k výrobku. V ádném
pøípadì neinstalujte topidla bez odborné
pomoci.
Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“ nebo úpravám,
zvyšuje se tím riziko vzniku poáru, výbuchu èi jiného neštìstí.
Vdy je tøeba dodrovat zásadu
bezpeèné vzdálenosti topidla od dalších pøedmìtù v místnosti, stavebních
konstrukcí a podlahových krytin. Podrobnosti lze nalézt v pøíloze vyhlášky
è. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska. Pokud není moné bezpeèný odstup
dodret, musíte zajistit alespoò kvalitní
tepelnou izolaci. Jakékoliv hoølavé látky a pøedmìty, které se mohou vznítit (ba
i obyèejný hadr), skladujte pokud mono
co nejdále od topidel. V ádném pøípadì
neodkládejte na topné èi ohøevné plochy
jakékoliv hoølavé pøedmìty. Pozor
zejména na barvy nebo laky!
Topné tìleso na pevná paliva zabezpeète ochrannou (nehoølavou) pod6

lokou pod topidlem, která znemoní
vznícení podlahy tvoøené hoølavými materiály a zabrání také havým uhlíkùm
vypadlým z kamen zapálit okolní pøedmìty. Ochranná podloka by u všech spotøebièù na pevná paliva mìla pøesahovat
pùdorys spotøebièe nejménì o 30 cm pøed
pøikládacím a popelníkovým otvorem a
30 cm na boèních stranách, v pøípadì tepelného spotøebièe k vaøení se jedná o
60krát 30 cm. U krbu jsou zásady ještì
pøísnìjší (izolaèní podloka o 80 a 40
centimetrù).
Pokud máte plynové vytápìní,
dodrujte lhùty revizí plynových spotøebièù (zpravidla 1 krát za 3 roky) a pravidelnì kontrolujte, zda správnì fungují.
Nebezpeèí hrozí zejména u otevøených
spotøebièù, kde pøi samovolném uvolòování plynu mùe dojít k otravì. Uivatelé plynového kotle musí minimálnì
jednou roènì zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, èistotou hoøákù
poèínaje a funkcí pojistkového ventilu èi
termostatu konèe.
Topidla potøebují pro svou správnou
funkci dostateèný pøívod vzduchu. U
nìkterých druhù topidel (napø. u karmy)
hrozí v pøípadì nedostateèného odvìtrání otrava oxidem uhelnatým.
Kadé topidlo a komín jsou konstruovány na urèitý druh paliva a jeho
pouívání je nutné dodrovat. Pokud pøejdete z jednoho druhu paliva na druhý
(napø. z plynového vytápìní na topení
døevem), vdy si nechte u odborníkù
zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto
zmìnu vhodný.
Pro topení nepouívejte nic, co do
kamen nepatøí - napø. biologický èi jiný
odpad (sláma, umìlohmotné lahve
apod.). Má to nejen nezanedbatelné ekologické dùsledky, ale zvyšuje se i riziko
poškození kotle, kamen, kouøovodu nebo
komína, èím roste také nebezpeèí
vzniku poáru.
Dávejte si pozor i na spalování vlhkého døeva, komín se pøitom zanáší vìtším
mnostvím sazí, a tím se zvyšuje i riziko
poáru. Klesá jeho výhøevnost, odpaøená
voda navíc negativnì pùsobí na tepelnou
techniku a proces spalování.
Kamna na pevná paliva nesmíte nikdy zapalovat pomocí vysoce hoølavých kapalin (napø. benzínu), vdy hrozí
vznícení hoølavých par a váné zranìní.
V pøípadì topidel na pevná paliva dávejte bedlivý pozor na havý popel.
Nechte jej zcela vychladnout, a pak
ulote do nehoølavých nádob (napø.
kovu), které jsou neporušené, uzavíratelné a umístìné v bezpeèné vzdálenosti od
hoølavých látek a stavebních konstrukcí
z hoølavých hmot. Vyvarujte se ukládání
havého popela do plastových popelnic,
ty se toti mohou pak árem zdeformovat. Kvùli špatnému uloení popela
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kadoroènì dochází k poárùm nejen
popelnic a kontejnerù, ale i obytných a
hospodáøských budov.
Pamatujte, e zkontrolovaný a dobøe
vyèištìný a seøízený tepelný spotøebiè
pøináší nejen spolehlivìjší provoz a
poadovaný výkon, ale i významnou
úsporu paliva.
Nesmí se však zapomínat ani na k tepelným spotøebièùm pøipojené komíny
(zpravidla svislá konstrukce s jedním
nebo více otvory, které slouí k odvodu
kouøe z tepelných spotøebièù) a kouøovody (roura spojující kamna se spalinovou
cestou, respektive komínem).
Komíny a kouøovody s pøipojenými
tepelnými spotøebièi se musí udrovat
v øádném stavebnì technickém stavu.
Konkrétnì to znamená napøíklad
udrování celistvosti a neprodyšnosti
komínového pláštì, i starší komín by
mìl být øádnì vyspárován, a pokud
mono omítnut. Poáry èasto vznikají napøíklad hnutím trámù zazdìných v komínì (obvyklé zejména u starších
staveb).
Kouøovod vedoucí z topidla do komínového tìlesa musí být správì izolován.
Dbejte na øádné zaústìní kouøovodu
do komína, dodrujte návody a technické
podmínky stanovené výrobcem tepelných spotøebièù. I v pøípadì komínu
mùe mít zanedbání neblahé následky.
Špatné (netìsné) zaústìní kouøovodu do
komínového tìlesa mùe díky nekontrolovatelnému uvolòování zplodin zpùsob it v á  n é p o š k o z e n í zd r a v í.
Neudrovaný komín rovnì zvyšuje
riziko výbuchu kamen.
Pamatujte, e sebemenší neèistota
v komínì mùe zpùsobit velké nepøíjemnosti, a ji dlouhodobé hnutí a následný otevøený poár, nebo otravu lidí
jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komínì a vybírání
odpadu by mìlo být proto samozøejmostí,
stejnì jako kontrola jeho technického
stavu. Pro ještì pøijatelné zajištìní bezpeènosti byste mìli provést èištìní a
kontroly komínù a topidel alespoò
pøed zaèátkem topné sezóny a po jejím
skonèení. Pryè jsou ty doby, kdy kominík obcházel dùm od domu a sám si hlídal
svùj rajón. Dnes øádné èištìní a kontrolu
komínù si prostøednictvím kominické
firmy musí zajistit majitelé objektù sami.
Aèkoliv èištìní vlastních komínù lze
teoreticky provádìt svépomocí, lepší je
se spolehnout na odborníky - kominíky.
Ti by mìli provést revizi komínu i v pøípadì, e se chystáte ke komínu pøipojit jakýkoliv spotøebiè, nebo hodláte zmìnit
druh paliva. O provedení èištìní vydá
kominík doklad.
(pokraèování na 8. stranì)
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Ani zima neodradila úèastníky Dne Horního Pomoraví v Jindøichovì

V sobotu, dne 13. 9. 2008 se v Jindøichovì konal
ji druhý roèník

Dne Horního Pomoraví
I kdy teplomìr klesl v prùbìhu dne a na pouhých 5° Celsia, èekal na návštìvníky
akce opravdu pestrý program od brzkých ranních do pozdních veèerních hodin, kdy vyvrcholil ohòostrojem.
V prùbìhu dne se na høištích sportovního areálu v Jindøichovì vystøídali volejbalisti,
tenisti a hráèi malé kopané.
Kulturní program byl pak tvoøen vystoupeními taneèních
kroukù; taneèními, gymnastickými a pìveckými vystoupeními dìtí
základních škol a folklorní skupiny Hájièek ze Slovenska.
Akci uspoøádala Místní akèní skupina (MAS) Horní Pomoraví,
o. p. s. ve spolupráci s obcí Jindøichov. Cílem, stejnì jako v loòském
roce, bylo nejen pøedstavení, ale také prohloubení spolupráce èlenských obcí, neziskových organizací a podnikatelù z celého území
místní akèní skupiny. V letošním roce jsme mìli také monost hostit
našeho zahranièního partnera MAS iar, z Hornonitranské oblasti.
Naši partneøi se aktivnì zúèastnili sportovního klání a pøispìli také
k zatraktivnìní kulturního programu.
Ani starostové obcí nezùstali stranou a pokusili se pro své obce
vybojovat pohár Horního Pomoraví v tzv. „starostenském pìtiboji“.
Výzvu pøijali všichni pøítomní vèetnì jejich kolegù ze Slovenska.
Disciplíny – hod míèkem na cíl, skládání puzzle, èíšnický slalom, kop
na branku a vìdomostní kvíz, zvládali s humorem. Nebyl to nelítostný
boj, ale pøíjemné soutìní klání, které se odehrávalo v pøátelské atmosféøe, v ní se starostové vzájemnì povzbuzovali.
Na Dni Horního Pomoraví se nenudily pøedevším dìti, nejene se
zaujetím sledovaly vystoupení svých vrstevníkù, ale zadovádìly si na
trampolínì, horolezecké stìnì a mohly soutìit o drobné ceny v mnoha
sportovních a „šikovnostních“ disciplínách v Dìtském koutku, který
pro tento den zajistilo obèanské sdruení K2 z Hynèic nad Moravou.
V prùbìhu dne namalovaly spoustu obrázkù, které byly vystavovány
prùbìnì v prostoru pod pódiem.
Atraktivní nejen pro kluky byla pøedevším prezentace hasièù z Jindøichova, kteøí do areálu pøivezli zásahové vybavení vèetnì cisterny.
Den Horního Pomoraví naplnil svùj cíl, i kdy rozmary pøicházejícího
podzimu jej trošku poznamenaly svým sice sluneèným, ale chladným
poèasím. Chu sportovat a bavit se však byla silnìjší a pøekonala tyto vrtochy
podzimu.
Velký dík patøí významnému partnerovi MAS Horní Pomoraví, Pivovaru
HOLBA, a.s. Hanušovice za dary, které jsme vìnovali našim slovenským
partnerùm. Dále dìkujeme Obecnímu úøadu Jindøichov, starostce a zastupitelstvu obce za vzornou pøípravu celé akce, panu Filipu Geppertovi a jeho
personálu za vzornou obsluhu, volejbalistkám, tenistùm, hasièùm a všem organizátorùm z obce Jindøichov, kteøí se starali o zdárný prùbìh celé akce, a
obèanskému sdruení K2.
-ab

Výsledky soutìních klání:
Tenisový turnaj (dvouhra)
1. Pavel Úlehla
2. Jiøí Chudìj
3. Roman Šimo

Turnaj v malé kopané
1. Bratrušov
2. Bohdíkov
3. Jindøichov

Turnaj ve volejbale
1. Bohdíkov
2. Hanušovice
3. Bratrušov

Starostenský trojboj
. Bratrušov – Jiøí Matýs
2. Malá Morava – Antonín Marinov
3. Jindøichov – Arnoštka Krellerová
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MAS Horní Pomoraví se opìt prezentovala
v Èeských Budìjovicích
Na výstavì Zemì ivitelka (21. 8.-26. 8. 2006) reprezentovala místní akèní skupina (MAS) celý region Horní Pomoraví, sahající na jihu od Dubicka, pøes Zábøeh,
Rudu nad Moravou, Hanušovice a po Brannou na severu regionu.
Ve stánku MAS bylo napø. moné získat informace o turistických atraktivitách regionu, propagaèní materiály obcí, kontakty na ubytovatele a také
ochutnat místní produkty – výrobky Obchodní spoleènosti PRO-BIO spol. s
r. o., hanušovické pivo, leštinské koláèky a také hovìzí maso v kvalitì bio.
Stánek navštívili významní hosté
Petr Gandaloviè – ministr zemìdìlství
Miroslava Nìmcová – místopøedsedkynì poslanecké snìmovny
Zdenìk Škromach – poslanec Parlamentu ÈR
Eduard Kavala – pøedseda Spolku pro
obnovu venkova ÈR
Jan Veleba – prezident Agrární komory
ÈR

O rozvoji venkova a èinnosti místních akèních skupin spolu také hovoøili
pan František Winter (pøedseda správní rady MAS Horní Pomoraví o. p. s.) a
prezident ÈR Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
-ab

Topná sezóna zaèala
(dokonèení ze 6. strany)

K poáru mùe dojít i od nedostateènì zajištìných èi netìsných komínových dvíøek, z nich pak mohou vylétat jiskry èi havé materiály.
Vybírací dvíøka u paty komínu by nemìla být nikdy umístìna v obytných místnostech, pevnì uzavøena musí být i vymetací dvíøka na pùdì.
Pouívání komínù, u nich byly zjištìny závady, je zakázáno.
Zásada bezpeèné vzdálenosti platí také pro komínové tìleso, hoølavé látky by od nìj mìly být v pùdních prostorách vzdáleny nejménì 1
metr - riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k nìmu tìsnì pøiléhat ádné hoølavé stavební prvky
(jako konstrukce rovu, stropu, obloení apod.).
Pamatujte, e za nezávadný stav komínù nese odpovìdnost
správce nebo majitel objektu, ne kominík.
Hasièi mohou za špatnì vyèištìný komín nebo jiné porušení
zásad bezpeèného provozu topidel a komínù udìlit i desetitisícové
pokuty.
V pøípadì vzniku poáru sazí v komínì urychlenì odstraòte veškerý hoølavý materiál z blízkosti komínového tìlesa. Zavolejte hasièe
na linku 150 nebo 112. Poár sazí v komínì nikdy nehaste vodou,
mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu. Do pøíjezdu
hasièù se mùete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvíøky nebo ze støechy do komína.
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Pokud poár vznikne od topidla na plyn nebo elektøinu, musíte ze
všeho nejdøíve vypnout pøívod energie. I kdy se vám podaøí oheò uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu zpùsobené škody u
pojišovny, mìli byste zavolat hasièe-vyšetøovatele. Pamatujte, e èas
vìnovaný pozornému dodrování pravidel bezpeèného nakládání
s topidly a komíny se vám mnohokrát vyplatí. Dùsledná preventivní
opatøení ochrání zdraví vaše i vašich dìtí a zabezpeèí váš majetek pøed
poáry.
Pøi uskladòování uhlí, briket a dalších topných látek dejte pozor na
riziko samovznícení. Tyto materiály byste mìli skladovat tak, aby nenavlhly nebo nebyly uskladnìny v pøíliš velkých vrstvách (nad 1,5 m).
Jen v roce 2007 došlo kvùli samovznícení uhlí k 91 poárùm, celková
škoda dosáhla témìø 22 mil. Kè. Skladovací plocha musí být pøed naskladnìním øádnì vyèištìna a nenavlhlá. Stìny uhelny øádnì omítnuté,
protoe napø. cihlová dr prokazatelnì urychluje proces samovznícení.
Uhlí skladujte oddìlenì od ostatních paliv a vdy zvláš novou
naváku od staré. V jeho blízkosti zamezte umístìní zdrojù tepla - rozvody trubek od topení, páry nebo teplé vody. Pozor také na manipulaci
se zdroji otevøeného ohnì (svíèka, cigareta, zapalovaè) v blízkosti topiva. Pravidelnì kontrolujte, zda nedochází k nárùstu teploty uvnitø
uskladnìného topiva. Pokud zjistíte, e se teplota výraznì zvýšila (za
kritickou mez je povaováno 65 EC), uhlí pøeházejte nebo pøeneste na
volné místo, kde ho uskladnìte do vrstvy vysoké maximálnì nìkolik
desítek cm a nechte ho vychladnout. hasièi
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Neseïte doma, bìte
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
inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla
se slevou 45 a 60 % pro kadého
sjednáte v kanceláøi SILLET GROUP, a. s., Školní 226, Hanušovice
(naproti øeznictví u nádraí ÈD). Kadou støedu od 10 do 16 hod.
Mobil: 777 15 16 14.
Dále provádíme poradenskou a zprostøedkovatelskou èinnost v oblasti:
- pojišovnictví
- stavebního spoøení
- bankovních úvìrù
- rekreace - skupinová dovolená na lodi (jachtì)
- penzijních fondù, úvìrù ze stavebního spoøení

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...)!

Nabízím k pronájmu byt 3+1
v obci Malá Morava.
Nájem 2.500+inkaso.
tel.602 779 995.

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.
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 chalupu se zahradou v okolí Hanušovic. Na stavu nezáleí. Tel.: 602 121 807
Sháním rodinný dùm v Hanušovicích a okolí. Vesnice 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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Prodám
zahrádku nad spínaèkou,
cena dohodou.
Tel. 739 845 116, po 14.
hodinì.

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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Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané, podnikatele, dùchodce i eny
na mateøské 18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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POZOR! - POZOR! - POZOR! - POZOR! - POZOR!
SPV Hanušováèek
pøipravuje s mnoha zajímavými partnery a za podpory Olomouckého kraje

Víkend sportu pro všechny – 10 let Hanušováèku

7.-9. listopadu 2008 v Hanušovicích
(vše kolem zdravého ivotního stylu, napø. sportovní akce a cvièení pro všechny vìkové kategorie od pøedškolních dìtí po
seniory, zdravotnì handicapované, eny po porodu i tìhotné, ukázka nových sportù, florbalové turnaje, aerobik, produkty
zdravé výivy atd.)
Sledujte pøíští èíslo Hanušovických novin, regionální tisk, www stránky mìsta Hanušovice, plakáty, vitrínu u pošty.
Informace na tel. 732 264 952 nebo mailu hanusovacek@seznam.cz

SK Hanušovice a SPV Hanušováèek zvou
opìt do tìlocvièny
Tìlocvièna ZŠ Hanušovice
Pondìlí
Úterý
Støeda

19.00 – 20.30 volejbal eny
18.30 – 20.00 halová kopaná muù
15.30 – 16.30 + nepravidelnì i v jiných dnech
sportovní krouek pro áky 3. a 6. tøíd ZŠ
20.00 – 21.00 aerobik en

Ètvrtek

16.30 – 17.30 florbal áci a ákynì 3.-8. tøíd ZŠ
17.30 – 19.00 badminton, stolní tenis a další
síové a netradièní hry pro všechny bez rozdílu
vìku a pohlaví
17.00 – 18.30 volejbal eny a dorost
20.00 – 21.30 florbal mui, dorost a áci 9. tøíd

Pátek

Tìlocvièna MŠ na ul. Hlavní
Støeda

14.30 – 15.15 cvièení dìtí pøedškolního vìku
od 4 let (poèet omezen)
Ètvrtek
17.00 – 18.00 aerobik dìtí 5–10 let
(poèet omezen)
Informace a pøihlášky u vedoucích jednotlivých hodin nebo na
tel. 732 264 952, mailech hanusovacek@seznam.cz nebo
skhanusovice@seznam.cz
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www.mu-hanusovice.cz

Víkend sportu pro všechny
Ve dnech 8.-9. 11. 2008 poøádá pøi pøíleitosti desátého
výroèí od svého zaloení SPV Hanušováèek akci „Víkend
sportu pro všechny – 10 let Hanušováèku“. Akce, zamìøená na pohyb a zdravý ivotní styl, se koná za podpory Olomouckého kraje a mnoha dalších partnerù. Bìhem celého
víkendu budou mít zájemci ze všech vìkových skupin
monost zapojit se do mnoha pohybových aktivit
Jednotlivé hodiny povedou kvalifikovaní cvièitelé a trenéøi v tìlocviènách Základní a Mateøské školy v Hanušovicích. Prezence pro úèastníky všech programù je
v tìlocviènì ZŠ, kde bude také probíhat napø. bezplatné
mìøení krevního tlaku a tìlesného tuku. Vybraní návštìvníci, diváci èi úèastníci, kteøí si tímto zpùsobem „ovìøí svoji
formu“, budou mezi tìmi, kteøí mohou získat zdarma poukazy do Lázní Bludov, knihy o zdravé výivì a cvièení èi
sportovní náèiní. Nejen v tìlocviènì ZŠ, ale také v mateøské škole bude pro úèastníky programù, které budou probíhat v tìlocviènì MŠ, èi jejich doprovod, pøipraveno malé
posezení. Propozice, informace, obsazenost programù i
pøípadné zmìny jsou k dispozici na www.hanusovice.info,
v odkazu sport – Hanušováèek. Dotazy Vám zodpovíme na
mailové adrese hanusovacek@seznam.cz nebo tel.
732 264 952. Sledujte také další èíslo Hanušovických novin.
-pod
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