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

Bøezen

zve všechny zájemce na akce,
které poøádá v bøeznu u pøíleitosti mìsíce Internetu.

„První kroky Internetem“
- pro seniory, nezamìstnané, eny na mateøské dovolené...
- nabízíme individuální konzultace
- první hodina na internetu je zdarma
- nutná je objednávka pøedem, osobnì PO, ST, PÁ 9-12; 13-18 hod.
nebo telefonicky 583 231 434

„Internet pro nezamìstnané“
- pøipomínáme monost vyuít 1x týdnì 30 minut zdarma
- PO a ST od 9 do 12 hodin, pøípadnì dle dohody
- prùkaz vydaný Úøadem práce
- nabízíme pomoc pøi sestavování ivotopisu
- vytvoøení e-mailové adresy

...A CO CHYSTÁME PRO DÌTI?
„Týden ètení bez strašení“ 10.-16. bøezna
- akce pro školu (1. a 2. tøídy)
- ètení, povídání a malování o strašidlech, kouzlení...
(pokraèování na 2. stranì)

OZNAMUJEME ZAVEDENÍ NOVÉ SLUBY KNIHOVNY
Zasílání upomínek, oznámení o rezervaci a MVS pomocí SMS zpráv.
Rovnì bude moné zájemce informovat o poøádaných akcích, mimoøádných zmìnách (uzavøení knihovny, zmìna pùjèovní doby) apod. Doufáme, e nová sluba pøispìje ke zkvalitnìní a zrychlení komunikace knihovny s uivateli, a ádáme naše
ètenáøe o spolupráci pøi doplòování adresáøe s telefonními, pøípadnì e-mailovými
kontakty.
Dìkujeme!

The Beatles Brouci Band Revival
8. 3. 2008 v 19.00 hod. v DK Hanušovice, více uvnitø novin

Soutì s Hanušovickými novinami - uvnitø
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V bøeznu sice nìkdo leze za kamna, ale
èím dál víc to vypadá, e za pár let nebude
tato pranostika platit. S pøibývajícím
sluníèkem nás to táhne ven, hlavnì ty, kteøí
mají „zelené ruce“ a realizují se na
zahradì, piplají své zahrádky, zahrady a
lány. Kromì jiných milých zahradních
èinností nastal nejvyšší èas na výchovný
ø e z - n e , n e o d c h á z í m o d t é m a tu
k rodièovským radostem, pøišla toti
poslední monost proøezat stromy, aby
vypadaly v sezonì k svìtu a vydaly své
plody o správné velikosti a poètu. Je to
práce, zvláš u vzrostlých exempláøù,
namáhavá, èlovìk aby byl tak trochu
kaskadér a horolezec, kdy se snaí
ustøihnout nebo upilovat dlouhé a
nevhodnì rostlé vìtvièky a na vrcholu
koruny. Proè já jen sázel ty vysokokmeny?
Ten, kdo tøeba zahrádkou neoplývá a je
zvláštì enského pohlaví, soustøeïuje
èasto svou pozornost na další oblíbenou
èinnost - jarní úklid. Sluneèní paprsky toti
odhalily vrstvy prachu v koutech a èmouhy
na oknech, kterých jsme si v zachmuøilých
oblaèných dnech ani nevšimli. Tak vzhùru
do práce! Je to vlastnì také takový øez,
zbavíme se špíny, vytøídíme, co je staré a
nepotøebné, pøipravíme se na jásavé jaro,
které u pøijde co nevidìt.
A kdy u tak pìknì všechno oøeeme,
upravíme a uklidíme zvenku, vydrhnìme si
trochu i své dušièky. Pak budeme mít v sobì
èisto a upraveno a tøeba nìkdo øekne: Jé, ty
-mf
ale vypadáš jarnì!
Radostné a sluneèné Velikonoce všem
spoluobèanùm
pøeje redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

Chovná sezona jaro 2008
- kuøice dominant
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky na tyto druhy drùbee
pøijímá prodejna
Ovoce-zelenina Hanušovice
ul. Hlavní 88, Po-Pá 8:00-16:00
tel. 583 232 284
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
30. jednání – 2. 1. 2008
- projednala a schválila smlouvu o dílo se spoleèností AQUA
PROCON, s. r. o., která bude zpracovávat projektovou dokumentaci
na cca 228 kanalizaèních pøípojek
- projednala ádosti o pøidìlení bytu v domì èp. 428 v Potùèníku
- vzala na vìdomí dopis øeditelky Armády spásy v Šumperku
- projednala ádost o schválení splátkového kalendáøe
- vzala na vìdomí rozpoètovou zmìnu
- schválila prominutí poplatkù za TKO
31. jednání – 14. 1. 2008
- projednala ádost AVZO Hanušovice o poskytnutí dotace na
èinnost a schválila finanèní pøíspìvek
- schválila smlouvu na poskytnutí finanèních prostøedkù na zajištìní peèovatelské sluby pøíspìvkovou organizací Sociální sluby
Šumperk
- projednala a neschválila ádost o odeètení èástky za sklep
z nájmu
- projednala ádost o zmìnu ÚP – pozemek pè. 877/2 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis øeditele SSOK Ing. Babnièe, komunikace
è. III/36913
- projednala ádost o prodej pè. 882/2 v kú. leb
- projednala ádost o odprodej èásti – podílu pozemku pè. st. 323
v kú. Hanušovice
- projednala návrh na prominutí poplatkù za TKO dle pøedloených ádostí
- projednala ádost o volný byt 1+1 èp. 394 Hanušovice
- projednala ádost o finanèní pøíspìvek
- schválila uzavøení veøejnoprávní smlouvy s obcí Branná
- schválila opatøení 1/2008 ke stanovení oprávnìných úøedních
osob MìÚ Hanušovice

- schválila dodatek ke smlouvì na výstavbu 24 bj. Hanušovice
uzavøené se spoleèností SAN-JV Šumperk, s. r. o.
32. jednání – 28. 1. 2008
- projednala ádost spoleènosti CASKAINVEST, a. s. o stanovisko ke studii na výstavbu PENNY MARKETU v Hanušovicích
- projednala a schválila ádost o pronájem nebytového prostoru
v domì èp. 134
- vzala na vìdomí oznámení pøedsedy pøedstavenstva FORTEX
AGS, a. s. Ing. Milka, CSc.
- projednala zprávu o výsledku hospodaøení mìsta Hanušovice
v roce 2007
- vzala na vìdomí SOD na zhotovení projektu – stavební úpravy
v DPS
- vzala na vìdomí výsledek Tøíkrálové sbírky
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 721/5 v kú. Hanušovice
- projednala ádost MSKS ZO KK Hanušovice o finanèní pøíspìvek na èinnost v roce 2008
- projednala ádost o odprodej bytu v domì èp. 375
- projednala ádost o prominutí poplatkù ze vstupného –
STAVREL, v. o. s v DK
- schválila uzavøení smlouvy se spoleèností ENERGOTIS, s. r. o.
Šumperk na obnovení auditu pro ZŠ Hanušovice
- projednala návrh na prominutí poplatkù za TKO dle pøedloených ádostí
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek FK Hanušovice
- schválila ádost o pronájem èásti pozemku pè. 991/1 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí podìkování øeditelky Armády Spásy Šumperk
- projednala ádost o pùjèku na opravu
- jednala o vìci zástavy na byty ZKL, a. s.
- projednala ádost o pronájem pozemku pè. 192/1, Pusté
ibøidovice

„Webové stránky pro dìti“

8. bøezen
Mezinárodní den en
V mìsíci bøeznu osmý den
jak tisíc houslí zpívá
ty nejkrásnìjší písnì jen o lásce, která je ivá.
V mìsíci bøeznu osmý den
srdíèko stìstím skáèe,
mìjte tak šastný kadý den vy, eny - maminky naše.
Hodnì štìstí, pevného zdraví
a ivotní pohodu k MD
pøeje všem enám
Komunistická strana Èech a Moravy

zajímavé adresy
bezpeèný internet
(dokonèení z 1. strany)

„Soutìe pro dìti“

„Registrace pro dìti
zdarma“ 17. – 23. bøezna

bliší informace v knihovnì nebo na
www.knihovna.hanusovice.info

- staòte se ètenáøem knihovny
- pro nové dìtské ètenáøe
roèní registrace zdarma
- vdy Po, St, Pá 9 – 12, 13 – 18 hod.
- maminku nebo tatínka s sebou

Kouzelný klobouk
Kniha kouzel
Èarodìjný KVÍZ
Tìšíme se na Vaši návštìvu!

Oznámení obèanùm
Olomoucký kraj, který zajišuje èinnost protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice, zmìnil ode dne 15. 2. 2008 na základì smlouvy místo pøijímání klientù,
a to z dosavadní nemocnice ve Šternberku na Vojenskou nemocnici Olomouc, Sušilovo námìstí 2.
-ok

nové e-mailové adresy:
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

MASOPUST 2008
áci a zamìstnanci ZŠ a MŠ Hanušovice spolu s Mìstem Hanušovice opìt poøádali
masopustní veselí s programem a obèerstvením na parkovišti pøed potravinami.
Masopustní prùvod doprovázela dechová kapela „Bludovìnka“, která prošla mìstem
a dále pokraèovala ve høe po programu základní školy.
V letošním roce bylo zámìrem zapojit co nejvíce dìtí v maskách, proto se
nesoutìilo pouze o nejhezèí masku, ale i o nejaktivnìjší masku.
Moderátoøi ve sloení T. Brázda a D. Poláèková provázeli masky
tøemi soutìemi a nakonec vyhlásili nejaktivnìjší masku, kterou
se stala B. Ambrozová.
Nejhezèí masku tradiènì vybírala porota ve sloení p. øeditel
Straka, p. Komárek, p. Fiala, pí. uè. Suchánková, R. Šebík,
A. Hetmánková a výsledek znìl, e na tøetím místì se umístila
Nina Kremlièková, na druhém místì Lucie Brostíková a
královnami masopustu se staly Karolína Miklasová a Klára
Ludvíková.
Podìkování patøí p. Divišovi za ozvuèení, p. uè. Felnerovi za
hudební doprovod, A. Hetmánkové za taneèní choreografii,
p. uè. Jordovi za fotodokumentaci a p. Ambrozovi za natoèení
celé akce.
Za organizaèní èást, paní uèitelka Janoèková

Odpoledne s poezií
,,Svìt mì u dávno nauèil, e hudba a poezie jsou to nejkrásnìjší,
co nám ivot mùe dát.“
Jaroslav Seifert

V pondìlí 28. ledna 2008 se uskuteènilo školní kolo v recitaci pro
áky I. a II. stupnì za úèasti 38 soutìících recitátorù, rodièù, povzbuzujících spoluákù a odborné poroty ve sloení - paní uèitelka
L.Cikrytová, Z. Demelová, A. Podgrabinská, P. Podvolecká, D. Netolická a V. ídková.

A jaké byly výsledky?
I. kategorie - áci II. a III. tøíd
1. místo
2. místo
3. místo

ídková Marie
Fibich Radek
Polášková Nikola

III. A
II. A
III. A

II. kategorie - áci IV. a V. tøíd
1. místo
2. místo
3. místo

Komendová Lucie
Winterová Romana
Fialová Karolína
Fibichová Helena

V. B
IV. A
IV. B
IV.B

III. kategorie - áci VI. A VII. tøíd
1. místo
2. a 3. místo

Šebík Robert
nebylo udìleno

VII. C

IV. kategorie - áci VIII. A IX. tøíd
1. místo
2. místo
3. místo

Šèamburová Jana
Donovalová Zuzana
Poláèková Denisa

IX. A
IX. A
VIII. A

Podìkování patøí i p. F. Felnerovi a p. P. Jordovi za uveøejnìní
fotografií na internetu i v Hanušovických novinách.
První dva soutìící z kadé kategorie postupují do okrskového
kola, které se uskuteèní ve ètvrtek 28. února 2008 v Šumperku.
Pøíjemné odpoledne s poezií nám umonilo zaposlouchat se do
veršù našich básníkù a pøipomenout si, jak krásný a vznešený je
èeský jazyk.
,,Nikde nenajdete poezii, jestlie ji nenosíte v sobì.“
Alexandr Sergejeviè Puškin
Vlaïka ídková, pøedsedkynì poroty školního kola v recitaci

více informací a fotografií na www.zs.hanusovice.info
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LYAØSKÝ VÝCVIK
I pøes to, e nám zima opìt letos nepøála a snìhu nebylo na rozdávání, podaøilo se nám uspoøádat všechny plánované lyaøské výcviky. Zamìstnanci Sportovního areálu Františkov pro nás vytvoøili pomocí snìhových dìl maximální moné podmínky pro výuku
sjezdového lyování, snowboardingu i bìhu na lyích. Skvìlé zázemí na Františkovì – vytopená místnost pro pøezouvání a svaèinu,
bufety s milou obsluhou i výborná spolupráce s vlekaøi, to všechno pøispìlo k pohodové výuce. Stejnì tak øidièi firmy Vobus, která
se nám starala o pøepravu, s námi mìli velkou trpìlivost a byli velmi ochotní.
Lyaøského výcviku se zúèastnilo celkem 201 dìtí od tøetí do osmé tøídy. I kdy podmínky pro uèení nebyly vzhledem k nedostatku pøírodního snìhu nejlepší (do pùl metru èerstvého prašanu se
urèitì padá lépe) a modrá kolena a naraené kostrèe zaèáteèníkù
by mohly vyprávìt, obrnili se všichni trpìlivostí a odmìnou za jejich vytrvalost jim byly „oblouèky“, kterými na konci výcviku
sjídìli sjezdovku. Pokroèilí si zdokonalili techniku a strávili pøíjemné tøi nebo pìt dnù na èerstvém vzduchu, i kdy poèasí jim nìkdy pøipravilo i deštivé chvilky.
Všichni instruktoøi dìkují zamìstnancùm Františkova, øidièùm Vobusu ale hlavnì všem dìtem, které s námi na kurzy jezdily,
protoe jsme s nimi strávili pøíjemné a mnohdy velmi veselé chvilky a z jejich lyaøských i snowboardových pokrokù máme velkou
radost.
Tìšíme se na pøíští lyaøskou sezónu a doufáme, e bude nejen
více snìhu, ale i dìtí, které s námi budou lyovat.
-yj
Na fotografie z lyaøského výcviku se mùete
podívat na webových stránkách školy

ADOPCE NA DÁLKU – POMOC AFRICKÝM DÌTEM
V úterý 20. 11. 2007 jsme se zúèastnili prezentaèní výstavy støedních škol ADOPCE NA DÁLKU, a tak nás napadlo, e i my bychom mohli podobnì pomoci nìkterým z afrických dìtí.
Zaujalo nás, e nìkteré školy se zapojují do projektu. Po konzultaci s paní uèitelkou Janou Winklerovou (metodik prevence), byl
návrh pøedloen školské radì, která se rozhodla náš projekt podpoøit.
Ihned po Vánocích jsme dìtem rozdaly informaèní dopisy, a tak jsme s projektem seznámily i jejich rodièe. V dopisech jsme také ádaly o dobrovolný finanèní
pøíspìvek na studium afrického dítìte. Protoe vìtšina malých dìtí neví, co to vlastnì adopce na dálku je, a netuší, v jakých podmínkách tamìjší lidé ijí, pustily jsme
dìtem s pomocí pana uèitele Felnera a Jordy filmovou ukázku z tohoto prostøedí.
Poté jsme zaèaly vybírat peníze jak od ákù, tak i od personálu základní a mateøské
školy.
CHCEME PODÌKOVAT všem, kteøí náš projekt podpoøili a pomohli tak ze
zoufalé ivotní situace alespoò dvìma dìtem. Moc dìkujeme!
ákynì 9. A - Veronika Úlehlová, Zuzana Donovalová,
Nikola Šašurová, Jana Šèamburová

Dovolujeme si Vám pøedstavit „Naše dìti z Afriky“

è
Aiassatou Kourouma

Mariama Carama

více informací a fotografií na www.zs.hanusovice.info
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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.

3. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Pøedání cen vylosovaným výhercùm v soutìi s Hanušovickými novinami

Výherce za mìsíc leden: paní Jana Vinklerová, Hanušovice

Výherce za mìsíc únor: paní Emilie Blahová, Hanušovice.

Správné únorové odpovìdi:
1. Hotel u nádraí, 2. zahrada hotelu u nádraí, 3. pohled na èást mìsta kolem nádraí.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2008
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Zástupci místních akèních skupin Èeska, Polska, Slovenska, Slovinska a Maïarska
si pøedávali své zkušenosti na týdenním semináøi „Animátorù venkova“
Semináø je aktivitou spoleèného projektu osmi neziskových organizací z pìti zemí východní Evropy a Švédska - TEPA (Training of European Partnership Animators), cílem celého projektu je zvýšit kapacitu
partnerù v tréninku místních aktérù aktivních v rozvoji venkova pomocí výmìny zkušeností.
Jedním z partnerù zastupujících Èeskou republiku je Centrum pro
komunitní práci støední Morava, které na základì výbìrového øízení
vybralo pìt zástupcù èeských místních akèních skupin (MAS Mikroregionu Frýdlantsko - Petr Bro; MAS Nad Orlicí - Petr Kulíšek; MAS
Horòácko a Ostrosko - Vlastimil Kouøimský; MAS Zábøesko a MAS
Horní Pomoraví - Anna Bartošová a zástupce Školy obnovy venkova
Libìšice - Lada Šùláková), kteøí jeli své schopnosti rozvíjet do Slovinska a Maïarska.

Základními tématy semináøe, který probìhl ve dnech 4.-10. 2. 2008,
byly zapojení veøejnosti do rozhodování na místní úrovni, vznik a rozvoj místních partnerství; místní zdroje, management místních zdrojù a
strategické plánování místního rozvoje.
Teoretické semináøe byly zpestøeny pøíklady dobré praxe. Úèastníci
kurzu napøíklad navštívili ve Slovinsku Neolitickou vesnici „Gradišèe“
v Šafarsku, která vznikla jako projekt udritelného rozvoje venkovských
oblastí zamìøený na kulturní dìdictví, jeho cílem je rozvoj turismu ve
venkovských oblastech. Projekt není zaloen pouze na historických nálezech neolitických fragmentù v oblasti èi rekonstrukci staveb neolitického
hradištì, ale souèástí atraktivity této neobvyklé lokality jsou pøedevším
ukázky ze ivota obce, hospodaøení a zábavy tehdejších obyvatel. ivot
této atrakci dali místní obyvatelé, kteøí se velmi sugestivnì vívají do rolí
neolitických pøedkù.

Vracíme se k tomu, co ji fungovalo
a na tom znovu stavíme
Velmi zajímavým pøíkladem vyuití místních zdrojù a zapojení veøejnosti byl také slovinský projekt Venkovského rozvojového drustva
POMELAJ, kde se podaøilo obnovit venkovské stavení, které v souèasné dobì plní funkci školícího støediska a „podnikatelského inkubátoru“. Projekt je zaloen na spolupráci obcí, rozvojové agentury,
soukromé spoleènosti a spolupracujících subjektù z øad farmáøù a øemeslníkù. Drustvo školí nezamìstnané z venkova, uèí je tradièní øemesla, zajišuje základní vybavení pro rozvoj jejich øemeslných
schopností, vèetnì vytváøení spoleèného trhu. Mezi rozvíjené èinnosti
patøí rukodìlná výroba produktù z kukuøièného šustí, rákosu a slámy.
Zajímavá je té obnova dalších tradièních øemesel, napø. výroba slamìných støech, peèení tradièních sladkostí, peèení chleba, zpracování
ovoce, pouívání bylinek a zásad ekologického hospodaøení. Zpracované produkty pocházejí z místních farem. Projekt je také turistickou
atrakcí a zajímavým pøíkladem, jak se místní lidé mohou podílet na
projektu, který se stal nejen jejich zdrojem pøíjmu, ale základem rozvoje jejich obce. Posiluje to tak jejich vztah k rodnému místu a k jejich
obci, co je jedním z dùleitých preventivních faktorù odlivu mladých
lidí z venkovských obcí do mìst.

Nejdùleitìjší je zapojit do rozvoje místní lidi
Maïarští zástupci mikroregionu Zalaszentgrót pøedstavili projekty,
které byly zamìøeny na základní místní zdroj – místní obyvatele, kdy
se realizací vzdìlávacího projektu podaøilo udret mladé vzdìlané lidi
na venkovì, vytvoøit pro nì pracovní místa projektových manaerù,
která díky realizaci dalších úspìšných projektù znásobovala pøínos pro
tuto venkovskou oblast. Zajímavým výstupem byl vznik místních poradenských støedisek pro nezamìstnané, zajištìní slueb pro obyvatele
venkova prostøednictvím lokálních autobusových linek èi sluby mikrobusu na zavolání.
Neménì zajímavým projektem bylo Ekologické centrum rozvoje
venkova v obci Dõtk, ve které ije pouze 30 obyvatel. Základní myšlenkou vzniku centra byla ochrana pøírody a ivotního prostøedí v souladu s myšlenkou trvale udritelného rozvoje, vyuití obnovitelných
zdrojù energie a osvìta v oblasti uvìdomìlé spotøeby a trvale udritelného regionálního rozvoje.
Také maïarské projekty byly zamìøeny na vyuití místních zdrojù a
návrat k tradièním øemeslùm a vyuívání místních zdrojù – produktù,
znalostí a dovedností místních obyvatel.

è
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Základním pøedpokladem pro úspìšnou realizaci všech tìchto projektù jsou ale aktivní a zainteresovaní lidé, co je také nosným prvkem
projektu – Animátoøi venkova jsou toti osoby, kteøí mají za úkol aktivizovat místní obyvatele, motivovat je k vyjádøení vlastních myšlenek
a plánù, dovést je ke spolupráci prostøednictvím komunitního vytváøení strategických dokumentù a k realizaci rozvojových projektù
vyuívajících pøedevším místní zdroje v souladu s myšlenkou trvale
udritelného rozvoje.

Making partnerships is a fun
Také program semináøe kladl velký dùraz na aktivitu úèastníkù, kdy
veškeré nasbírané teoretické znalosti byly okamitì vyzkoušeny v praxi rùznými formami - napø. pracovními skupinami. Kouzlo této týmové práce spoèívalo také v tom, e ve skupinách se støídali úèastníci
z rùzných zemí a byl zde další prostor pro pøenos konkrétních zkušeností. V rámci praktické práce byly úèastníkùm pøedstaveny k vyzkoušení také netradièní techniky, jakým bylo tzv. participativní video
(PV). Prostøednictvím tohoto uiteèného nástroje je moné zapojit
místní lidi – hlavní aktéry venkovského ivota, nenásilnì a s urèitou
mírou odstupu a laskavého humoru. Jak uvedl pøi pøedstavení této netradièní techniky maïarský lektor Gusztáv Nemes, PhD.: „PV is a fun“
a vyjádøil pøi tom pøání vycházet z tohoto postoje i pøi navazování místních venkovských partnerství.

„Semináø byl pro mì velice zajímavou pøíleitostí naèerpat informace z dalších zemí, které vyuívají program LEADER k rozvoji venkovských obcí. Byl také velice motivaèní, mou snahou teï bude vyuít
nabytých znalostí a pøimìt místní obyvatele k vìtší aktivitì a pøípravì
dalších rozvojových projektù.“ Zhodnotila pøínos semináøe manaerka
MAS Zábøesko a MAS
Horní Pomoraví, Ing. Anna Bartošová

Poární ochrana v bytových domech - na pokraèování
Bytové domy mají v drtivé vìtšinì pøípadù pouze jedno schodištì a to mnohdy slouí jako tzv. chránìná úniková cesta. V pøípadì
poáru je to jediná cesta k záchranì, jediná cesta pro pøeití.

I. Hoølavé pøedmìty na chodbách a schodištích
Podle zákona o poární ochranì a jeho provádìcích pøedpisù nesmí být v tìchto prostorách umístìny ádné hoølavé látky a ádné
pøedmìty, které by bránily evakuaci a záchranì osob nebo které by ztìovaly poární zásah. Za porušení této povinnosti mùe být
Hasièským záchranným sborem ÈR udìlena vlastníkovi domu pokuta a pùl milionu korun. Pøesto si mnozí obèané pletou chodby
a schodištì bytových domù se skladišti, komorami nebo dokonce relaxaèními koutky. V pøípadì poáru nejene je znemonìna
evakuace osob zataraseným schodištìm, ale mùe dojít i k pøenosu poáru na tyto hoølavé pøedmìty a šance na záchranu v takovém
prostoru pak strmì klesá k nule.
Chodíte kolem a øíkáte si – „nebudu se s nikým hádat a budu radši dìlat, e to nevidím?“ Dìláte velkou chybu! Oheò ani jedovatý
kouø se nebudou ptát: „Èí byla tato skøíò, koèárek nebo køeslo? “ Nebudou pátrat po tom, kdo sem tyto vìci uloil a jak dlouho tu
jsou, nebudou hledat dùvody… Tihle dva zlí paráci nemají svìdomí a skuteènì umìjí zabíjet.
Vyvarovat se tragédie i pokut lze pøitom zcela jednoduše. Odpovìdné osoby musí nekompromisnì zajistit dodrování poárních
pøedpisù a obèané a spolubydlící se nesmí bát upozornit na tyto závady svého správce, domovníka nebo pøedsedu výboru. Kdy
tyto odpovìdné osoby nezajistí nápravu, mohou se obèané obracet pøímo na inspektory a komisaøe oddìlení prevence na kadém
územním odboru HZS Pardubického kraje nebo pøímo na krajském øeditelství.
-fa
( pokraèování v dubnových novinách)
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Pøehlídka pohybových skladeb
V sobotu 16. 2. 2008 poøádal SPV Hanušováèek za podpory Regionálního centra SPV v Šumperku a Oborové zdravotní
pojišovny zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví pøehlídku pohybových skladeb.
Diváci mìli monost vidìt celkem šest skupin v devíti skladbách. Jedinou skupinou, která nereprezentovala SPV Hanušováèek,
byl odbor SPV TJ Sokola Hrabenov. Dále se pøedstavily skupiny Berušky, Bonduelle a Trik, dìti z hanušovické mateøské školy a
dìvèata naší základní školy. Nejmladší autorkou skladby byla Aneta Hetmánková. Pro diváky bylo ve spolupráci s OZP pøipraveno
zdarma mìøení tlaku a tìlesného tuku a informace o zdravotnì preventivních programech apod.
V krajském kole, které se uskuteèní v nedìli 9. 3. 2008 v Domì kultury Šumperk, nás budou reprezentovat skupina Trik (skladby
Memento mori a Amelie) a skupina Bonduelle (skladby Na køídlech ptákù a Zrcadlo). Šance je také ještì na vystoupení skupiny
Berušky se skladbou Polská lidová. Autorkou všech skladeb je Jiøina Kokešová. Všichni zájemci mohou naše skupiny podpoøit
v místì konání od 14 hodin. Pøedpokládaný závìr je naplánován nejpozdìji na 17 hodin. Dle našich informací je vstupné 50,- Kè. Na
programu bude více ne dvacet skladeb z celého Olomouckého kraje.
-pod

Sportovní krouek Hanušováèku na lyích
Letošní zima narušila témìø všechny „lyaøské“ plány Hanušováèku. Dìti ze
cvièení pøedškolních dìtí se na bìky v letošní zimì nepostavily ani jednou a
stejnì tak dìti z mateøské školy, pro které tato monost byla také pøipravena.
Vìtší štìstí mìl sportovní krouek. Na pøipravované výlety po okolí sníh nestaèil, ale jedno odpoledne jsme alespoò lye „oprášili“ na høišti za ZŠ. Nìkteøí
nováèci tak mìli poprvé a naposledy monost vyzkoušet svoji stabilitu na lyích
pøed ji tradièní „expedicí“. Napoprvé vyrazili na expedici „Za bernardýnem
Eliškou“ všechny dìti krouku, kromì jednoho nemocného. Jeho místo ale bylo
obsazeno jiným èlenem Hanušováèku. Souèástí dvoudenní expedice byla škola
sjezdového lyování, která se pomìrnì vydaøila. Všechny dìti ji jsou schopné
jízdy na vleku i samostatného sjezdu. Druhý den expedice se pokazilo poèasí natolik, e zbývající a nejdùleitìjší èást, cesta na bìkách za Eliškou, musela být
zrušena.
Bìhem nìkolika dní se však poèasí opìt umoudøilo a tak rychle svolaná a proto znaènì poèetnì oslabená sestava opìt vyrazila k cíli cesty.
Cesta byla nároèná, o èem svìdèí dvì znièené boty, zlomená hùlka a
nìjaká ta modøina. Ale
cíle bylo dosaeno.
Eliška na nás ji èekala,
co dokazuje fotografie
prvních dvou èlenù expedice, kteøí dosáhli
cíle.
Tìkou zkoušku u
mají všichni za sebou a
u teï se tìší na pøíští,
snad lepší, zimu.
-pod

Výroba a prodej døevìných briket
Pøijmeme truhláøe na HPP. Tel.: 737 274 331

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

8

Nabízím montovaný skleník 2x2 m za
rozumnou cenu. Vybavení - odnímatelná skla,
polièka, 2 ventilaèky. Smontovanou kostru lze
pøevézt celou. Tel.: 583 231 292

Kino Mír Hanušovice

SOUKROMOU INZERCI

Bøezen 2008

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.

7. 3. Pan vèelka
14. 3. Chyte doktora
21. 3. Vetøelci vs. predátor 2
28. 3. Královna Albìta:
Zlatý vìk

Mladá rodina shání vìtší byt
v Hanušovicích. Tel.: 737 947 215

podatelna@mu-hanusovice.cz

Sháním chalupu
v blízkosti lyaøského
støediska.
Tel.: 602 762 770

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje informuje
Stanovisko k autonomním hlásièùm poáru
Oheò se mùe snadno vymknout kontrole a zpùsobit poár. Zejména poáry v bytech i rodinných domcích mohou mít nedozírné
dùsledky jak po stránce materiální, tak pøedevším na ivotì a zdraví nás všech. Ve vìtšinì pøípadù by neštìstím zabránil autonomní
hlásiè poáru, který by poár vèas ohlásil. Hasièské záchranné sbory krajù skuteènì doporuèují mít v bytech nainstalovány autonomní hlásièe poáru, které dokáí hlasitým signálem vèas upozornit, zejména v noci, na vzniklý poár a umonit osobám vèas
opustit ohroený prostor. Pøipomínám, e se jedná o doporuèení obèanùm z hlediska prevence pøedcházení vzniku poárù, a to na
základì jejich dobrovolného rozhodnutí.
V poslední dobì se mnoí stínosti obèanù našeho kraje na rùzné firmy, které prostøednictvím svých obchodních zástupcù (prodejcù) nabízejí své sluby na montá hlásièù, konzultace apod. Jedná se tedy o obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Obèan, který se na základì konzultace rozhodne nechat si namontovat hlásiè, rozhoduje tak z hlediska své svobodné vùle, a ne jak
uvádìjí reklamní letáky dle poadavkù Hasièského záchranného sboru èi jiných orgánù a subjektù.
Proto Vám radíme, pamatujte pøi rozhodování zejména na tyto hlavní informace:
• Pracovníci nabízející montá hlásièù nejsou pøíslušníky hasièského záchranného sboru a HZS nemá s tímto prodejem nic spoleèného.
• Pokud budete chtít obchodního zástupce vyslechnout, nechte si pøedloit pøesnou kalkulaci ceny hlásièe, montáe apod.
• Podobnì jako pøi Vašich bìných nákupech si ovìøte ceny u autorizovaných výrobcù, prodejcù a ve specializovaných obchodech elektro nebo výzbrojnách poární ochrany.
• Budete-li chtít, mùete se rozhodovat o koupi hlásièù podle kvality a znaèky, podobnì jako u jiných bìných spotøebièù v cenových relacích ze jeden kus pøiblinì od 500,- Kè do 2 500,- Kè. Ceny jsou pouze orientaèní a bez záruky.
• Není pravdou, e hlásièe se montují dle poadavkù Hasièského záchranného sboru ani e hlásièe jsou povinné dle nìjakého
právního pøedpisu a e takové zaøízení musí mít kadá domácnost.
• V souèasné dobì neexistuje ádná právní norma, podle které by si uivatelé stávajících domù a bytù museli svou domácnost
povinnì vybavit poárními hlásièi.
• Pravdou je, e zhruba v polovinì letošního roku zaène platit vyhláška o technických podmínkách poární bezpeènosti staveb,
kde bude dána povinnost instalace elektronických poárních hlásièù do nových objektù, a potom tedy bude vyadována pøi
kontrolních prohlídkách stavebními úøady a HZS.
Blíe viz stanovisko Generálního øeditelství Hasièského záchranného sboru Praha na serveru http://www.pozary.cz/clanek.asp?id clanku=9315 Reakce GØ HZS ÈR na dezinformace ohlednì povinných poárních hlásièù
-hok

Dopisy ètenáøù
Redakci Hanušovických novin
Váená paní redaktorko,
èlánek urèený pro redakci pøedáte p. starostovi jako osobní, o jiném èlánku uvádíte, e se svým zamìøením nelišil od prvního. Pak
mi nezbývá ne si myslet, e jste ho neèetla.
Pan Felner mi v H.N. odpovídá tak, e zaèíná s uvedením mého jména. Moje odpovìï, panu Felnerovi, zaèíná zrovna tak. Otištìn
však nebyl. Je tedy zøejmé, e kritické èlánky nejsou pro redakci pøijatelné.
V lednovém èísle je uvedeno, e H. N. nejsou urèeny k diskusi mezi mìstem a obèany. V dalším èísle souhlasíte s tím, e jejich náplò je srovnatelná s jinými novinami. Tedy další rozpor.
Vaše rada, e mnì doporuèujete písemný styk s vedením obce, je pro mì nepøijatelná. Mám za to, e èlánky s pøipomínkami jsou
lepší moností a jen doufám, e obèané najdou odvahu se pøidat. Existuje zákon o svobodì slova. Na veøejné zasedání obèanù chodí
málo. Zastupitelé jsou tu pro nás a ne my pro nì.
Co jsem uvedl o p. Grivalském je skuteènost. A ne uvedete, e je napadán, mìla byste si to ovìøit. Z Vaší funkce to nakonec vyplývá. Je na èase nazývat vìci pravými jmény a nelhat si do vlastní kapsy.
S pozdravem Zd. Vémola
Váený pane Vémolo!
Ohlednì diskuse s vedením mìsta podejte prosím svou písemnou ádost na vedení mìsta.
Stanovisko redakce a kritéria výbìru pøíspìvkù jsou zmínìna v minulém èísle Hanušovických novin.
S pozdravem, M. Felnerová
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2008 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let paní Irena Šorová a pánové
Jan Konyarik a Jan Bývalec,
70 let paní Eliška Kavanová,
60 let paní Jitka Klímová a pan
Vojtìch Vojtìšek,
50 let paní Eva Šupáková a
Jarmila Králová a pánové Jiøí
Doleel, Miloš Bureš, Josef Kozák,
Miroslav Moravanský a Stanislav
Bureš.
Blahopøejeme!

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin

Blahopøání

Dne 28. 3. 2008 se doívá paní Jaroslava Vojtková 75 let. Hodnì štìstí, lásky a
zdravíèka do dalších rokù pøejí syn Olin, dcery Eva a Ivana s rodinami.

Šerák prolomil magickou hranici
Pod tímto titulkem otiskly okresní noviny Týden na severu èlánek o hanušovickém
pivovaru. Píše se v nìm, e rekordní mnoství oblíbeného Šeráku prodal loni pivovar
Holba. Nakolik obliba této znaèky u spotøebitelù stoupla, to výmluvnì dokazují údaje
o loòském odbytu – Šeráku se prodalo pøes 200 tisíc hektolitrù.
„Poprvé tak jeho odbyt pøesáhl magickou hranici 200 tisíc hl, k ní v posledních letech úspìšnì smìøoval,“ upozoròuje mediální zástupce pivovaru Hana Matulová. Šerák se vyrábí klasickou technologií podle pùvodní receptury a z vybraných surovin.
„Obojí mu pøináší plnou a vyváenou chu, pro tradièní èeské pivo typickou,“ øíká
Vladimír Zíka, výkonný øeditel pivovaru. Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru, patøí mu øada medailí z degustaèních soutìí a nechybí pøi významných událostech nejen
v regionu.
Holbou se køtila napøíklad nauèná stezka a sudy plnými Holby se loni v Jeseníkách
testovala dokonce i lanovka. Pokud bychom roèní produkci naplnili do pùllitrù a seøadili, vytvoøilo by to obøí „sjezdovku“ z vrcholu Šeráku a do pivovaru. Holbu Šerák
plní pivovar i do batohù, s nimi pak vyráí speciální tým Horské pivní záchranky do
terénu a nabízí „první pomoc“ íznícím turistùm. „Batohy jsou pomìrnì tìké a
zvládnou je jen silní chlapi. Ty vybíráme u nyní v rámci pøípravy na sezonu a do terénu by mìli vyrazit v kvìtnu,“ slibuje Vladimír Zíka.
Loni pivovar vystavil celkem 437 tisíc hl piva, z toho 260 tisíc hl v láhvích
s celorepublikovou distribucí. V domácím regionu je nejoblíbenìjší pivní znaèkou
a stabilnì si zde drí zhruba ètvrtinu trhu.
Pro HN vybral -hp

V mìsíci lednu 2008
se narodila: Vanesa Hangurbadová

zemøel: pan František Hladil

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc leden 2007
Druhou sobotu v lednu probìhla v lese nad dolním sídlištìm stopovaèka nazvaná záhadným slovem Zachulopsoš. Neznámý lupiè uloupil z muzea vzácnou aztéckou sošku. Šerif s pomocníky se vydali po stopách zloèince. Ten se snail své pronásledovatele
zmást rùzným klièkováním, chozením v kruhu èi pozpátku apod. A málem se mu to i povedlo! Párkrát šefir s pomocníky stopu ztratili, ale nakonec ji zase naštìstí objevili. Ve finále lupiè padl støelou hosta Honzy Dvoøáka a sošku pak objevil ukrytou na stromì
Honza Donoval. Obìma blahopøejeme. Odmìna, èokoládoví panáèci, chutnala. Avšak nejvìtší odmìnou se staly krásné záitky,
které budou jistì dlouho pøipomínat i pamìtní diplomky. Akce se bezvadnì vydaøila, i kdy bylo velmi málo snìhu.
Málo snìhu té zpùsobilo, e jsme si nemohli víckrát zahrát oblíbenou Eskymáckou honièku v labyrintu chodbièek.
Ve vyhøáté klubovnì jsme si zopakovali historii klubu a té šifru è. 1 “zlomky”. Zkušebnì si chlapci zahráli i piškvorky. Nejvìtším hitem se stala stolní hra Londýn a hra na postøeh Nuglu tang.
Poslední sobotu v lednu jsme na høišti u kaplièky uspoøádali i pro veøejnost nedradièní recesní Závody s umyvadlem. Dìti soutìily v limitu 1 min. v projití slalomovou dráhou s ringo kroukem na hlavì a na nìm s umyvadlem. Dále závodily ve vedení umyvadla tyèkou po trávì opìt slalomem. Pak umyvadlem házely do dálky, toèily umyvadlem na èas kolem jeho osy. Poté se chlapci
ringo kroukem v limitu 1 min. strefovali do kruhu leícího na zemi (ráfek od kola). Také soutìili, komu se ráfek od kola odkutálí
co nejdále. Ringo krouek nahazovali na tyèku z rùzných vzdáleností a rovnì pomocí tyèky a hokejky odhazovali ringo do dálky.
Nakonec jsme si ve dvou drustvech zahráli s ringo Boj o kruh. Celkovì vyhrál Štìpán Kuba. Blahopøejeme!
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: vedení Základní školy Hanušovice a MìÚ Hanušovice.
Vedoucí klubu M. Pecho

Take jsme si leden také pìknì uili! 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.

10

www.hanusovice.info

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2008

Cestování po Evropì
Dnes se podíváme na historii a zajímavosti Bìlehradu, hlav-

Celé centrum nápadnì pøipomíná náš „Václavák“ v Praze, kde si

ního mìsta Srbské republiky, který je právem nazýván „Bílé

té obyvatelé dávají schùzky „u konì“. V centru se té nachází

mìsto na Dunaji a Sávì“.

budova parlamentu, Starý a Nový dvùr, kdysi rezidence královských rodù a dnes sídlo magistrátu a sídlo prezidenta republiky.

Málokteré mìsto, leící na soutoku zmiòovaných øek, má tak

Nad soutokem obou øek se tyèí vrch Kalemagdan (Turci mu øíka-

pohnutou historii. Po Keltech, Øímanech, Byzantincích, Hunech

li „kopec k pøemýšlení“). Doménou vrchu je „Socha vítìze“, dílo

a Avarech sem v 7. století pøicházejí Slované.

sochaøe Ivana Meštrovièe z r. 1928, pøedstavující stojícího neo-

Z r. 878 tak pochází první zmínka o mìstì v dopisu papee
bulharskému kníeti Borisovi. Mìstu pak vládli Maïaøi, Turci a
Rakušané. A teprve od r. 1867 pøechází koneènì do srbských
rukou. Za 1. svìtové války ho okupují Rakušané, v r. 1941 ho

dìného mladého mue s meèem v pravé a sokolem v levé ruce.
Je zde i památka na Turky, turecká fontána ze 16. století, vìnovaná mìstu Mehmed pašou Sokolovièem, bosenským Srbem,
který byl jako dítì odvleèen Turky a vychován v Caøihradu.

bombardují Nìmci, o tøi roky pozdìji zase americká letadla. Na-

K významným sakrálním stavbám patøí katedrála sv. Archan-

konec je osvobozeno Sovìtskou armádou. V r. 1999 ho bombar-

dìla z 1. pol. 19. století s bohatou klenotnicí. Mezi èetnými pra-

dovala i letadla NATO.

voslavnými chrámy zase vyniká monumentální kostel sv. Sávy,

Dnes má Bìlehrad asi 1,2 milionù obyvatel, neoficiálnì a

jeden z nejvìtších této církve na svìtì.

2 miliony díky pøistìhovalcùm hlavnì z Kosova. Centrem mìsta

A jednu perlièku na závìr. Nedaleko centra mìsta stojí 200 let

je bulvár kníete Michaila, pìší zóna s historickými budovami

stará kavárna postavená ze døeva a jílu. Jmenuje se „?“ (Otaz-

z poloviny 19. století. Ta navazuje na námìstí Republiky s budo-

ník, srbsky Znak pitanja), a to proto, e pùvodní majitel nenašel

vami Národního divadla a Národního muzea s bohatými sbírka-

pro svùj majetek pøíhodný název. Navíc zde najdete na toale-

mi. Námìstí vévodí monumentální socha jezdce na koni kníete

tách nápisy „Dámy“ a „Páni“ ve 24 jazycích, vèetnì èeštiny.
-hp

Michaila Obrenovièe, za jeho vlády získalo Srbsko nezávislost.

TOULKY PO OKOLÍ
Po èlenech rodinného klanu Kleinù se dnes podíváme na dalšího
èlovìka, který významnì proslavil severní Moravu ve svìtì – zábøeského rodáka Jana Eskymo Welzla.
Jen málokdo ví, e je povaován za skuteènì ijícího dvojníka Járy
Cimrmana. Tento cestovatel, dobrodruh, spisovatel a vynálezce il
v létech 1868 – 1948. Ze svého rodného mìsta vyjídìl hlavnì vlakem
pøedevším na Sibiø a na pobøeí Severního ledového oceánu. Mìl prý
rád lidi a oni jeho, take se stal dokonce náèelníkem eskymákù na Novosibiøských ostrovech. Tam prý údajnì vynalezl ruskou zmrzlinu
„moroenoje“. Tento objev prý uèinil náhodou, kdy si chtìl v sibiøské
zimì vypít svùj oblíbený šálek smetany. Ta mu však v krutých mrazech
zmrzla. Atak mìli místní obyvatelé první zmrzlinu i kdy kravské mléko nahrazovali mlékem velrybím.
Neustále cestoval vlakem, a tak vznikly další vynálezy v tomto zpùsobu dopravy. V tehdejších vlacích bylo v kadém vagónu umístìno
nìkolik kamen, a tak navrhl, aby byly vozy vytápìny parním potrubím
pøímo z lokomotivy . Také si všiml, e v nìkolika nevytápìných brzdových budkách mrznou brzdaøi. Pøemýšlel, jak toto zmìnit, a vynalezl
prùbìnou brzdu, kdy pomocí prùbìného potrubí vedeném po celém
vlaku pøi poklesu tlaku z lokomotivy dochází k brzdícímu úèinku.
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Ameriètí podnikatelé Westnghaus a Knorr poté pøišli jen s drobnými
technickými úpravami a pomocí podplacených právníkù si tento významný patent pøivlastnili. Welzl mìl potom s tímto vynálezem jen
problémy, nebo ho právì vzniklý odborový svaz obvinil z toho, e pøipravil tisíce brzdaøù o práci. Prakticky na stejném principu jsou dnes
brdìny všechny vlaky.
Dalším jeho vynálezem jsou dnes ji bìná stahovací okna nebo
také koncová èervená svìtla. Na Sibiøi se toti èasto stávalo, e se od
vlaku samovolnì odpojilo nìkolik vagónù a pak se tìko zjišovalo,
který byl vlastnì poslední.
Mezi ponìkud pochybné „vynálezy“ se dá poèítat náhrada tradièního Jeíška Dìdou Mrázem. Jen málo je známo, e ho k tomu donutil
sám Antonín Zápotocký, který to prý dostal pøíkazem od Stalina. Prvního Dìdu Mráze pøitom musel pøed dìtmi dìlat sám Welzl. Køesansky zaloený zábøeský rodák však tuto potupu nesl tìko, a tak radìji
prchl pøed totalitou do Kanady, kde brzy umírá.
Dlouho byl v zapomnìní, satisfakce se doèkal a po roce 1989. Mìsto Zábøeh nechalo postavit jeho sochu pøed novì zrekonstruované nádraí, kde sedící mává svou èepicí všem cestujícím.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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