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

Mìsto Hanušovice opìt získalo ocenìní v krajském kole soutìe „Zlatý erb ´08“
V roce 2007 jsme získali první místo v této soutìi za „nejlepší webové stránky mìsta“.
Urèitì jste pøi návštìvì našich webových stránek zjistili, e se jejich úroveò výraznì zlepšila.
Jsou zajímavì uspoøádané a je na nich vše potøebné.
V roce 2008 jsme se opìt do soutìe pøihlásili a k naší velké radosti jsme získali druhé místo v kategorii „nejlepší elektronická
sluba“. Tato sluba byla v roce 2007 úspìšnì realizována v Mìstské knihovnì.
Chtìl bych touto cestou vyslovit obdiv a podìkování našemu webmasterovi Václavu Joklovi, který za tìmito úspìchy stojí a jde
opravdu o jeho um a nadšení pro danou vìc.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

MÌSTO HANUŠOVICE ZÍSKALO V KRAJSKÉM KOLE SOUTÌE ZLATÝ ERB 2. MÍSTO
za nejlepší elektronickou slubu pro rok 2008 a potvrzuje své èelní postavení
v internetových a elektronických slubách v Olomouckém kraji

Ocenìní od hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka, 1. námìstka hejtmana Olomouckého kraje Pavla Horáka a øeditele Krajského úøadu
Libora Koláøe pøevzal starosta mìsta Petr Malcharczik a webmaster Václav Jokl

On-line katalog Mìstské knihovny Hanušovice (www.knihy.hanusovice.info)
Sluba vznikla na konci minulého roku a od té doby si ji mezi ètenáøi získala znaènou oblibu.
Jde o zpøístupnìní celého kniního fondu naší knihovny a místních knihoven støediska Hanušovice veøejnosti, kde si ètenáø èi
návštìvník mùe vyhledávat knihy podle rùzných kritérií (název, autor, klíèové slovo atd.) a získat další informace o vydání, obsahu knihy a jejím uloení. Registrovaný ètenáø si navíc mùe pod svým úètem prohlíet vypùjèené knihy, zjistit si dobu jejich výpùjèky nebo si knihy elektronicky objednat k vypùjèení èi si jednoduše vyplnìním formuláøe poádat o prodlouení výpùjèní doby.
Sluba disponuje i sms systémem, který umoòuje ètenáøe formou sms informovat o pøekroèení výpùjèní doby nebo na akce poøádané knihovnou. Není urèitì bez zajímavosti, e tento systém v takovémto rozsahu zavedla naše knihovna jako první v okrese Šumperk. Vìøíme, e nejen získané ocenìní v rámci soutìe Zlatý erb 2008 jako druhá nejlepší elektronická sluba v Olomouckém kraji
pro rok 2008, ale hlavnì pak spokojenost našich ètenáøù bude tou nejlepší odmìnou za zavedení sluby on-line katalogu naší
knihovny.
-vj
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
33. jednání – 11. 2. 2008
- byla seznámena s výsledkem inventarizace za rok 2007
- schválila SOD uzavøenou se ŠPVS, a. s. Šumperk na akci
Vodovod Vysoké ibøidovice
- projednala ádost FK Hanušovice o poskytnutí DK na akci
Šibøinky zdarma
- schválila pøíspìvek obèanskému sdruení RES-SEF se sídlem
v Šumperku
- schválila provedení akce „Revitalizace panelového domu“,
Zábøeská 276 v Hanušovicích
- vzala na vìdomí informaci KÚ Olomouckého kraje o zøízení
protialkoholní záchytné stanice v Olomouci
- vzala na vìdomí pozvání starostky mìsta Králíky na 48. karneval
v Králíkách
- projednala ádosti o prodeje podílù pozemku pè. 232
- vzala na vìdomí informace o èinnosti Policie ÈR OO
Hanušovice
- na základì ádosti odsouhlasila bezplatné vyuití DK pro 5 akcí
MŠ v roce 2008
- vzala na vìdomí hodnocení èinnosti Mìstské knihovny
v Hanušovicích v roce 2007
- schválila dodatek è. 1 ke SOD, úpravy DPS – STAVREL, v. o. s.
Hanušovice
- schválila ádost o prominutí poplatku za TKO
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek pro ZUŠ Šumperk –
poboèka Hanušovice

V mìsíci únoru 2008 byla na Mìstském úøadì v Hanušovicích spuštìna
sluba CzechPOINT, která pøinese obèanùm znaèné ulehèení komunikace se státem.
Sluba je Vám k dispozici v úøedních
dnech v pøízemí úøadu v pokladnì. Dveøe
jsou výraznì oznaèeny logem CzechPOINT.
Èeský Podací Ovìøovací Informaèní
Národní Terminál poskytuje obèanùm
ovìøené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstøíkù na jednom místì, ani by
obèan musel navštívit nìkolik rùzných
úøadù státní správy.
Vìøíme, e i touto slubou pøiblííme
náš úøad o další krok blíe obèanovi a
usnadníme vyøízení více slueb z jednoho místa.
Více informací na 6. stranì
Hanušovických novin

34. jednání – 25. 2. 2008
- projednala pøípravu výstavby objektu PENNY MARKET
- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 1479 a 1473/3 –
ostatní komunikace
- projednala ádost o odprodej èástí pozemkù pè. 867/7 a 867/8
- schválila vyhlášení konkurzního øízení – øeditel ZŠ a MŠ
Hanušovice
- schválila provedení akce „Revitalizace panelového domu“, Na
Holbì 494 v Hanušovicích
- schválila uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí ke zøízení
vìcného bøemene na parcele 1615/1 v kú. Vysoké ibøidovice pro
provedení pøípojky NN závìsným kabelem na pozemek pè. 346/1
- schválila poplatek za zneèištìní ovzduší
- projednala ádost o odprodej bytové jednotky v domì èp. 394
- projednala ádost o pøidìlení bytu z fondu mìstských bytù
- projednala ádost o úlevu z místního poplatku za ubytovací
kapacitu
- vzala na vìdomí odpovìï Olomouckého kraje k pøípadné
výstavbì Vìtrného parku Kopøivná
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pùjèku z FRB
- schválila vyhlášení výbìrového øízení na funkci vedoucího
úøadu Mìstského úøadu v Hanušovicích
- vzala na vìdomí ádost o odprodej poloviny kùlny na parcele
199/5 u èp. 75
- schválila ádosti o prominutí poplatku za TKO
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek pro Svaz chovatelù ZO
Hanušovice
- vzala na vìdomí a projednala oznámení zámìru – zavedení
odstøedivého lití v ZKL Hanušovice, a. s.

HANUŠOVICKÝ PARK OIJE
Plocha bývalého parku v Hanušovicích se stane opìt centrem kulturním, stejnì tak
i místem k odpoèinku.
S tímto poèítá zámìr, který by mìl být pøínosem pøedevším obèanùm mìsta.
Po nejnutnìjších úpravách plochy dojde i k dalším krokùm, zejména poøádání kulturních a hudebních produkcí, které budou svým obsahem oslovovat všechny vìkové
kategorie.
Zaèínám poøádáním koncertu kapely AIRFARE, která je v souèasnosti úspìšná jak
v celoplošných rádiích, tak i v èeských hitparádách a spolu s ní se vrátí do Hanušovic i
skupina OMICRON. Dále pøipravuji koncerty skupin Arakain a Chinaski. Mimo jiné
do novì otevøeného MusicalParku zavítá Ivan Mládek a pro starší generaci pøipravuji
vystoupení dechové hudby. To je jen èást z pøipravovaných akcí.
Cílem je, aby lokalita byla vyuívána i mimo poøádaná vystoupení. Bude trvale
otevøena a má slouit k odpoèinku a do budoucna i rekreaènì sportovním aktivitám.
Záleí na kadém, jak se k tomu postaví. Pøáním je, aby místo bylo navštìvováno a
vyuíváno obèany mìsta, stejnì tak i návštìvníky Hanušovic, a v maximální míøe spoleènì zabránit vandalství a jiným negativním jevùm, které byly v minulosti v této lokalitì bìné.
Vìøím, e se to podaøí a pøinesu, spoleènì s Mìstem Hanušovice, které je partnerem
projektu oivení veøejného a kulturního ivota mìsta. Tím, e partnerem je i Mìsto Hanušovice, dává obèanùm dost velkou záruku toho, e pøipravované akce jsou pøipravovány s maximálním ohledem k dané lokalitì a mìstu jako takovému.
K návštìvì Musical Parku Hanušovice srdeènì zve poøadatel Petr Halámek

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

Okrskové kolo v recitaci

Výsledky okresního kola v recitaci

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

Jaroslav Seifert
Ve ètvrtek 28. 2. 2008 se vítìzové školního kola v recitaci zúèastnili okrskového kola v recitaci.
A jaké byly výsledky?

Podìkování patøí ákùm Robertu Šebíkovi ze tøídy 7. C, Janì
Šèamburové ze tøídy 9. A a Zuzanì Donovalové ze tøídy 9. A za
pøíkladnou reprezentaci školy v okresním kole v recitaci v Šumperku. Zvláštì pak blahopøejeme Robertu Šebíkovi, který v soutìi získal 2. místo a postupuje do krajského kola Dìtské scény
08, je se uskuteèní ve ètvrtek 10. dubna 2008 v Olomouci.
GRATULUJEME !!!

Ve 4. kategorii ákù 6.-7. tøíd vybojoval
1. místo Robert Šebík ze tøídy 7. C.
Ve 5. kategorii ákù 8.-9. tøíd získala
3. místo Jana Šèamburová ze tøídy 9. A
4. místo Zuzana Donovalová ze tøídy 9. A.

Uvedení áci postoupili do okresního kola v Šumperku, jen
se konalo ve ètvrtek 13. 3. 2008.

„Tajemství úspìchu v ivotì není dìlat to, co se nám líbí,
ale nalézt zalíbení v tom, co dìláme.“ T. A. Edison

Exkurze na Mìstský úøad v Hanušovicích
Kadý z obyvatel se mùe podílet na budování svého mìsta, upozoròovat na problémy související s ivotem ve mìstì a zároveò se
i obracet na pøíslušný úøad o pomoc pøi vyøizování svých vlastních záleitostí a øešení problémù. To vše si mohli prakticky ovìøit a
seznámit se s èinností Mìstského úøadu v Hanušovicích áci 6. A tøídy naší základní školy v úterý 11. 3. 2008 v rámci hodiny obèanské výchovy.
Dìkujeme za umonìni této akce a milé pøijetí panu Petru Malcharczikovi, starostovi mìsta.

Beseda s místostarostou mìsta v hodinì obèanské výchovy

Ve støedu 12. 3. 2008 se uskuteènila v hodinì obèanské výchovy v 6. B tøídì zajimavá a pouèná beseda s místostarostou mìsta
Františkem Felnerem, který odpovídal na zvídavé dotazy ákù týkajicí se výstavby a rozvoje Hanušovic.
Dìti pochopily, e cílem pøedstavitelù mìsta je, aby se lidem u nás dobøe ilo, a proto hájí zájmy obèanù a peèují o naše mìsto.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy

Informace pro rodièe

EEG
BIOFEEDBACK CENTRUM

traumatických poranìní mozku vèetnì rehabilitace po cévní
mozkové pøíhodì; kondièní trénink pro profese
s velkými nároky na soustøedìní a dobrý výkon.
Kontakty:
Tel.: 583 223 973

Pracovištì:
ŠUMPERK, U Sanatoria 25
Domov dùchodcù, budova B

www.eeg-feedback.cz
Seznamte se s novou neurotechnologií a psychoterapeutickou
metodou, která je vhodná pro léèbu: dyslexie a dalších
specifických poruch uèení, poruch pozornosti a hyperaktivity,
vývojových vad øeèi, úzkostných poruch a panických atak,

Odborný lékaø:
prim. MUDr. Miroslav Novotný
Tel.: 777 775 557
Psycholog:
Mgr. Martina Tušerová
Tel.: 584 412 462
PaedDr. Vladimíra ídková, výchovná poradkynì

více informací a fotografií na www.zs.hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008
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Ve ètvrtek 13. 3. 2008 probìhla na naší škole soutì ve zpìvu Doremi. Zúèastnilo se jí 23 soutìících, nìkteré povzbuzovali rodièe a kamarádi. Na vítìze èekala sladká odmìna. Organizaci soutìe
zajišovala E. Kubíèková, J. Pitáková, doprovod M. Felnerová.

I. kategorie 1. a 2. tøída
1. Brostíková Lucinka
2. Vénosová Barunka
Felner František
Girgová Gizela
3. Mikšíková Gábinka
Merèáková Monika
Hybler Marek
Fauter Roman

21
19
19
19
18

II. kategorie 3., 4. a 5. tøída
1. Cakirpaloglu Filip
Zatloukalová Veronika
2. Ambrozová Bára
3. Vosáhlová, Gorelová
Girgová Julie

21
20
19

III. kategorie 6. a 9. tøída
1. Paradiová Viktorie +
Velká Eliška
2. Podhorná Vlaïka
Dìkujeme všem za úèast.

20
19
-ku

Blahopøání
Pavel Vríèan, ák tøídy 5. B hanušovické základní školy, se umístil 29. 1. 2008 na 1. místì
školního kola národní soutìe ZUŠ ve høe na housle ve 2. kategorii. Dne 20. 2. znovu úspìšnì
obsadil 1. místo, a to ji v okresním kole zmínìné soutìe. Reprezentoval tak vynikajícím zpùsobem nejen ZUŠ Hanušovice a svoji paní uèitelku J. Blakovou, ale souèasnì i ZŠ Hanušovice
a naše mìsto. K výhrám blahopøejeme a pøejeme mnoho dalších hudebních úspìchù.
Redakce Hanušovických novin
více informací a fotografií na www.zs.hanusovice.info

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008

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.

4. úkol - Co je na pohlednici z Hanušovic?

Výhercem v soutìi s Hanušovickými novinami za mìsíc bøezen je pan Jan Podhorný z Liberce.
Gratulujeme do Liberce a posíláme výhru.
Správná odpovìï z bøeznového èísla je: Pohled na vlakové nádraí v Hanušovicích.

- red

Seznam sponzorù FK Hanušovice (Šibøinky) - 15. 3. 2008
Pivovar Holba a. s. Hanušovice, fa Novák a syn Hanušovice,
Kadeønictví Cakirpaloglu, Brouk centrum s. r. o. podlahy, Fa
Morava, Olpa Jindøichov, Potraviny „U Kohlù“ Hanušovice, fa
Kostka Hanušovice, Pekárna Hanušovice, Agroholding Bernartice, elezáøství Radochová Hanušovice, Papírnictví Štefková Hanušovice, Cikryt Ludìk - vodoinstalace, Fa Marwin
Hynèice, Stavrel, v. o. s. Machula Hanušovice, pan Babica Hanušovice, Elektro Indra Hanušovice, Prodejna Šerák Hanušovice, Vobus Hanušovice, Avox pan Šišma, Hanušovická
obchodní s. r. o., Mìstský úøad Hanušovice, Døevostav Svoboda, Slezan Frýdek-Místek, Zlatnictví Radek Urc, Hanušovická
lesní a. s., Krovstav, Nitka, sestry Vémolovy, FK Hanušovice,

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008

Sport bar - herna Laguna, fa Tomáš Kubíèek - podlahy
Hanušovice, p. Miroslav Halfar - Autoopravna, p. Radim Vaøák
- Autoopravna, p. Radek Schwarzer, Farma Jandrt, p. Aleš Janko - Autoopravna, fa Karel Kubíèek, fa Dimont, p. Štefek a
p. Schneider, p. Miroslav Grivalský, Pizzeria Istria, Hruška,
p. Karel Hnátek, ZKL Hanušovice, Lido - restaurace, p. Jana
Mazáková, p. Leoš Hatoò - zelenina, p. Alois Hatoò, fa Bín masna, fa Karel Raczek - národní dùm, p. Petr Pospíchal, Kooperativa a. s., Èeská spoøitelna a. s., p. Trávníèek a pan Ceh,
p. Miroslav Slavíèek, p. Karel Grabovský, Flora - restaurace,
p. Procházka - Ski areál Branná

www.mu-hanusovice.cz
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Informace obèanùm - 24 bytových jednotek Hanušovice
V prosincovém èísle Hanušovických novin z minulého roku byla zveøejnìna krátká informace o realizaci výstavby 24 bytových
jednotek v prostorách mezi zdravotním støediskem a drogerií na ulici Hlavní v Hanušovicích.
Na uvedenou stavbu byla získána dotace z prostøedkù Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o úèelovou dotaci na výstavbu nájemních bytù v obcích pro pøíjmovì vymezené osoby. Èást finanèních prostøedkù muselo Mìsto Hanušovice zajistit formou úvìru u
banky.
Podmínky a rozsah poskytnutí dotace uvedeného druhu jsou stanovené v naøízení vlády è. 146/2003 Sb., o pouití prostøedkù
Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí èástí nákladù spojených s výstavbou bytù pro pøíjmovì vymezené osoby.
Obèany Hanušovic samozøejmì zajímá, co se skrývá pod pojmem pøíjmovì vymezená osoba a kdo se bude moci ucházet o pøidìlení bytu v této zástavbì.
V pøípadì zájemce-jednotlivce, tzn. samostatnì ijící osoby, musí tato prokázat, e její prùmìrný mìsíèní pøíjem, zjištìný v období 12 kalendáøních mìsícù pøed uzavøením nájemní smlouvy, nepøesáhl 0,8násobek prùmìrné mìsíèní mzdy za národní hospodáøství zveøejnìné Èeským statistickým úøadem.
V pøípadì zájemce s dalšími osobami v domácnosti (pozn. - domácnost tvoøí fyzické osoby, které spolu trvale ijí a spoleènì uhrazují náklady na své potøeby - § 115 zák. è. 40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjších pøedpisù) musí tento prokázat, e prùmìrný mìsíèní pøíjem domácnosti nepøesáhl v období 12 kalendáøních mìsícù pøed uzavøením nájemní smlouvy 1,5násobek
prùmìrné mìsíèní mzdy za národní hospodáøství zveøejnìné Èeským statistickým úøadem.
Další dùleitou informací pro obèany v této souvislosti je skuteènost, e mìsto mùe uzavøít smlouvu o nájmu bytù vystavìných
z výše uvedené dotace dle zmínìného naøízení pouze s pøíjmovì vymezenou osobou, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické
právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neuívá právem odpovídajícím vìcnému bøemeni. Podmínky musí
splòovat i všichni èlenové domácnosti, kteøí by v bytì mìli
bydlet.
Na internetových stránkách mìsta je
monost prohlédnout si venkovní náhled
budovy ze všech svìtových stran vèetnì
prùbìné dokumentace souèasného
stavebního dìní.
Další bliší informace obèanùm budou na
stránkách Hanušovických novin poskytnuty
v prùbìhu II. pololetí tohoto roku.
Milena Sedlmayerová,
vedoucí sociálního odboru

Informace o slubì CZECH POINT
(pokraèování ze strany 2)

Jedná se o výpisy:
1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí Èeské republiky mùe poádat jakýkoli adatel. Výpis lze poadovat na základì listu vlastnictví
nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud adatel ádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a èíslo listu vlastnictví.
Vydání první strany výpisu je zpoplatnìno èástkou 100,- Kè, kadá další strana èástkou 50,- Kè.
2. Výpis z Rejstøíku trestù
Výpis z Rejstøíku trestu lze vydat pouze osobì, které se výpis týká, a lze jej vydat pouze na základì písemné ádosti (tuto ádost ji ale
není tøeba ruènì vyplòovat jako doposud, klient ji obdrí pøedvyplnìnou od zamìstnance MìÚ pouze k podpisu). Výpis z Rejstøíku trestu lze vydat pouze na základì platného dokladu totonosti.
Vydání výpisu z Rejstøíku trestu je zpoplatnìno èástkou 50,- Kè (na ádost se ji nenalepují ádné kolky, poplatek je hrazen v hotovosti!).
3. Výpis z Obchodního rejstøíku
O výpis z Obchodního rejstøíku Èeské republiky mùe poádat kdokoli. Výpis lze poadovat na základì znalosti IÈ obchodní organizace.
Vydání výpisu je zpoplatnìno èástkou 50,- Kè za kadou stranu výpisu.
4. Výpis z ivnostenského rejstøíku
I v tomto pøípadì mùe o výpis ze ivnostenského rejstøíku Èeské republiky poádat kdokoli. Výpis lze poadovat na základì
znalosti IÈ obchodní organizace
Vydání výpisu je zpoplatnìno èástkou 50,- Kè za kadou stranu výpisu.
-pmìú
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc únor 2008
Vlivem netradiènì teplého poèasí v únoru probìhla vìtšina našich akcí venku. Zejména na louce za dolním sídlištìm jsme si zahráli mnoho pohybových her (Pøetahování pøes základní èáru, Stíhaèky atd.).
Oslavili jsme také Milošovy 15. narozeniny. Jen škoda e nebylo pøítomno dost silákù na hobla.
V pùli mìsíce jsme vyuili malé nadílky snìhu a Na Kolonce jsme bobovali a jezdili na saních. V plánu února byla i stavba snìhových soch, ale bohuel ani vloni, ani letos nenapadlo dostatek snìhu. Snad to vyjde pøíští zimu.
V sobotu 23. 2. jsme uspoøádali Závody formulí vyrobených z krabic a potaených jipaxem (druh tapety). Silný vítr komplikoval prùbìh závodù, ale alespoò zase svítilo sluníèko. V šesti rùzných disciplínách nakonec vyhrálo drustvo ve sloení: Honza Donoval, Tonda Šinkovský, Matìj Sedláèek. Blahopøejeme.
Koncem mìsíce jsme si v klubovnì zahráli Nervy, Nuglu tang i Hledanou. Nováèci se zaèali seznamovat s morseovkou. Dále té
pomohli s generálním úklidem klubovny.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Honza Donoval. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: p. Stryjovi z Jindøichova a p. Berlinskému z Hanušovic.
Vedoucí klubu M. Pecho

Take jsme si únor 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.

Poární ochrana v bytových domech - èást II.
Tentokrát o èasto opomíjené povinnosti: preventista poární ochrany v kadém bytovém domì
Bytové domy jsou v pøeváné vìtšinì pøípadù ve vlastnictví právnických osob. Mohou to být bytová drustva, spoleèenství vlastníkù jednotek, ale i obchodní spoleènosti èi jiné firmy. Mnozí ze statutárních zástupcù vlastníkù domù si ovšem neuvìdomují, e i na
nì se vztahuje povinnost podle § 5) odst. 1, písmeno e) zákona o poární ochranì, tedy pravidelnì kontrolovat dodrování pøedpisù o
poární ochranì (dále jen PO) a neprodlenì odstraòovat zjištìné nedostatky.
Tyto kontroly se musejí provádìt prostøednictvím preventisty poární ochrany, poárního technika nebo odbornì zpùsobilé osoby
(OZO).
Preventista PO, technik PO nebo OZO nejménì jednou roènì musí provést tzv. preventivní poární prohlídku ve
všech spoleèných a nebytových prostorách domu a poøídit záznam o preventivní poární prohlídce, ve které uvede
všechny zjištìné skuteènosti a závady a stanoví termíny a osoby odpovìdné za jejich odstranìní. Tím se zajistí, e z hlediska poární ochrany „bude dùm v poøádku“.
Ve velké vìtšinì pøípadù tyto preventivní poární prohlídky zajišuje správce domu na základì mandátní smlouvy s vlastníkem.
Jsou však známy i pøípady, e správce tuto èinnost nezajistí a vystavuje vlastníka bytového domu postihu ze strany orgánu státního
poárního dozoru.
Hasièský záchranný sbor ÈR mùe v tomto pøípadì podle zákona o PO udìlit pokutu a do výše 250 000,- Kè, co je èástka, která
mùe pro menší drustvo nebo spoleèenství vlastníkù domu znamenat velmi váný problém.
Aby se takovýmto nepøíjemnostem i pokutì pøedešlo, je vhodné, aby kadý statutární zástupce vlastníka domu (pøedseda
drustva, pøedseda výboru apod.) provìøil, zda „jeho“ správce tyto preventivní poární prohlídky zajišuje, a dále zkontroloval, zda
jsou odstraòovány zjištìné závady. Pokud se v této vìci zjistí nìjaké pochybení nebo zanedbání, je tøeba neprodlenì zajistit nápravu
– pokud mono døíve, ne dojde k poáru a ne tyto nesrovnalosti odhalí poární komisaø nebo inspektor pøi kontrole.
Bliší podrobnosti o povinnostech právnických osob jsou uvedeny v zákonì o PO è. 133/1985 Sb. a vyhlášce o poární prevenci
è. 246/2001 Sb.
-fa

(pokraèování v kvìtnových novinách)

Dopisy ètenáøù
Váená redakce,
jako ètenáø vašich novin, chtìl bych sdìlit panu Zdeòku Vémolovi, e nás ètenáøe, kteøí neznáme zúèastnìné obèany osobnì, jeho
spory nezajímají. Podle toho, jak se pan Vémola neustále domáhá pøes Hanušovické noviny nìjakých odpovìdí od osob, kterých se
to týká, si myslím, e s ním je tìká diskuse, nebo je zlý a útoèí na všechny, kteøí s ním nechtìjí komunikovat. Svým pøístupem u otrávil více lidí.
S pozdravem, Jaroslav Èech
V Hanušovicích, 13. 3. 2008

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008
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MAS Horní Pomoraví o. p. s.

MAS Horní Pomoraví o. p. s.

vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení pozice:

vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení kombinované pozice:

Øeditele MAS Horní Pomoraví o. p. s.

Úèetní MAS Horní Pomoraví o. p. s.
a pracovník informaèního centra

Místo výkonu práce:
region Horní Pomoraví, sídlo kanceláøe Hanušovice

Základní poadavky:
vysokoškolské vzdìlání v ekonomickém oboru
dobrá znalost práce na PC

Místo výkonu práce: Informaèní centrum Hanušovice

Základní poadavky:
SŠ vzdìlání v ekonomickém oboru
dobrá znalost práce na PC
øidièské oprávnìní skupiny „B“

øidièské oprávnìní skupiny „B“
dobrá znalost min. jednoho svìtového jazyka slovem i písmem
znalost dotaèní politiky ÈR a EU výhodou
komunikaèní dovednosti a schopnost vystupovat na veøejnosti

Výèet dokladù, které je nutno pøipojit k pøihlášce:

dobrá znalost min.jednoho svìtového jazyka slovem i písmem
znalost v oblasti vedení úèetnictví
(úèetních postupù, standardù, metod apod.)
komunikaèní dovednosti

Výèet dokladù, které je nutno pøipojit k pøihlášce:

zamìstnání a kvalifikaci

strukturovaný ivotopis s uvedením údajù
o dosavadním zamìstnání a kvalifikaci

motivaèní dopis

motivaèní dopis

èestné prohlášení o trestní bezúhonnosti

èestné prohlášení o trestní bezúhonnosti

ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaeném vzdìlání

ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaeném vzdìlání

Pøedpokládaný nástup od 1. 6. 2008
Lhùta pro podání pøihlášky: 21. 4. 2008
Místo pro podání / na odeslání pøihlášky: MAS Horní
Pomoraví o. p. s., Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

Pøedpokládaný nástup od 1. 7. 2008
Lhùta pro podání pøihlášky: 19. 5. 2008
Místo pro podání / na odeslání pøihlášky: MAS Horní
Pomoraví o. p. s., Hlavní 92, 788 33 Hanušovice

strukturovaný ivotopis s uvedením údajù o dosavadním

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 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 byt 1+1 nebo garsonku v cenì do 260.000,- Kè. Tel.: 732 574 657

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

Hledáme pro rodièe chatu se zahrádkou v okolí Hanušovic. Tel.: 602 121 807.
Koupím pozemek ke stavbì rodinného domu v Hanušovicích. Tel.: 602 762 770.

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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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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SPV Hanušováèek informuje
Florbalové turnaje

Zimní ètyøboj

V sobotu 8. 3. 2008 poøádal SPV Hanušováèek poèetnì velice poèetnì silnì obsazené florbalové turnaje všech vìkových
kategorií. Do turnajù en, dorostenek a ákyò se bohuel opìtovnì nepøihlásilo ádné drustvo, a tak mìlo nìné pohlaví tradiènì zastoupení pouze v drustvu Hearts Jeseník.
Nejzajímavìjší byl do poslední chvíle dorostenecký turnaj,
ve kterém byly témìø všechny zápasy vyrovnané a do závìreèného hvizdu rozhodèího a o koneèném poøadí rozhodl a poslední zápas. V tomto turnaji vyènívala nad ostatními šikovnost
„ruèièek“ domácího Jakuba Kubíèka, který svými zdaøilými
kousky nejednou pobavil všechny diváky.
Kompletní výsledky a tabulky jsou umístìny na www.hanusovice.info - odkaz sport – Hanušováèek. Další velká florbalová
akce se bude konat druhý listopadový víkend, kdy se uskuteèní
II. roèník turnajù „O pohár OZP“.
Výsledky:
áci
1. Staré Mìsto A
2. Staré Mìsto B
3. Klub SPV Pardubice
4. Hanušovice
5. Staré Mìsto C

Mui
1. SOŠ a SOU Šumperk
2. Ruda B
3. Dlouhomilov
4. Hanušovice
5. Chromeè

Èlenové sportovního krouku SPV Hanušováèku se v únoru
zúèastnili pardubického regionálního kola ÈASPV v zimním
ètyøboji. V disciplínách skok, šplh, èlunkový bìh a støelba na
koš si z našich nejlépe vedl Daniel Novák, který poøadatelùm
odvezl do Hanušovic bronzovou medaili a postoupil do krajského kola Pardubické asociace. Tam se mu, ji bez podpory kamarádù, nepodaøilo zopakovat výkony
z regionálního kola a na medaili nedosáhl.
Všem našim zástupcùm patøí podìkování. Výsledky regionálního kola:
3. místo Daniel Novák
(v krajském kole 8. místo)
8. místo Filip Cakirpaloglu
11. místo Lucie Kotrašová
13. místo Alexandra Recová
(poøadí ve svých kategoriích)

Dorostenci
1. Hanušovice B
2. Staré Mìsto
3. Klub SPV Pardubice
4. Hanušovice A

6. Ruda A
7. Hrabenov
8. Jeseník
9. Staré Mìsto

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2008 realizována za finanèní podpory
Olomouckého kraje.

Taneèní skupiny uspìly na
krajské pøehlídce
Na krajské pøehlídce pohybových skladeb, která se konala 9. 3. 2008 v DK Šumperk se tradiènì daøilo jindøichovským
taneèním skupinám SPV Hanušováèku.
Skladby ZRCADLO a MEMENTO MORI
byly vyhodnoceny mezi pìti nejlepšími a
získaly právo úèasti na èervnovém Festivalu
SPV 2008 v Olomouci.

Jedeme na vodu!
V letošním roce opìt nabízíme monost
zapùjèení veškerého vodáckého vybavení
(plastové a nafukovací lodì, raft, pádla,
vesty, helmy, vaky atd.), úèast na vodáckých akcích a výletech. Novinkou je také
pøíprava lodí, zajištìní dopravy vybavení
na zaèátek a konec plavby, zpracování trasy vèetnì mapy a kilometráe, na poádání
doprovod instruktora vodní turistiky. Výlety po øece Moravì jsou ideální aktivitou
pro skupiny a kolektivy.
Informace na
www.hanusovice.info - sport,
tel. 732 264 952,
mail: pavel.podvolecky@seznam.cz
HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008

Z našich cest po slovenských øekách
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2008 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let paní Ludmila Harcubová a
Marie Grivalská,
70 let paní Šarlota Vilèková a
Anna Rùièková a pánové Jan
Fabiánek a Antonín Kuèera,
60 let paní Danka Zatloukalová,
Jarmila Reichlová, Františka
Zavadilová, Zdenka Barèíková a
Jiøina Otáhalová a pánové Nikola
Kolaøík a Jiøí Škrla,
50 let paní Marie Moravanská a
pánové Kvìtoslav Matych, Jiøí
Vincourek a Karel Tlapák.
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

V mìsíci únoru 2008

Vypalování trávy
V krásných teplých jarních dnech lidé zaèínají uklízet své zahrádky po uplynulé
zimì. Mezi jejich pracovní èinnosti, kterým vìnují svùj èas, patøí i vypalování staré suché trávy.
Je to sice nejrychlejší zpùsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je to i nejbezpeènìjší a nejekologiètìjší zpùsob. Lidé by si mìli v první øadì uvìdomit, e provádìt vypalování porostù je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb., o poární ochranì, § 17 odst.
3 písm. f).
Je tøeba si ale uvìdomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování napø. trávy nebo strništì, spalováním se rozumí napø. zapálení
shrabané trávy na hromadì. Pøi vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat
pøíèinu ke vzniku poáru, ohrozit ivot a zdraví osob, zvíøata nebo majetek.
Lidé by nemìli v ádném pøípadì spalovat trávu pøi vìtru, kdy by hrozilo další rozšíøení ohnì, nebo v blízkosti snadno vznìtlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…)
nebo lesa, kde hrozí vznik poáru.
Nejèastìji se jedná o pøípady, kdy došlo k vypalování trávy nebo strništì nebo
poáry u eleznièních tratí (nedopalek cigarety odhozený z vlaku v parném létì).

Ještì jednou pro pøipomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování
porostù podle zákona 133/1985 Sb., o poární ochranì. Porušení tohoto zákazu mùe
být pøíèinou vzniku poáru s velkými škodami na majetku èi ohroení zdraví nebo
ivotù obèanù. Za pøestupek na tomto úseku lze uloit fyzické osobì pokutu do výše
25 000,- Kè, právnické osobì nebo podnikající fyzické osobì provozující èinnost bez
zvýšeného poárního nebezpeèí pokutu do výše 250 000,- Kè, právnické osobì nebo
podnikající fyzické osobì provozující èinnost se zvýšeným poárním nebezpeèím pokutu do výše 500 000,- Kè.
-ha

Vzpomínáme

Kdo znal,
ten vzpomene,
kdo mìl rád,
nikdy nezapomene.

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

23. dubna by se doil
70 let

se narodili:
Dominik Tempír a Matìj Tempír

pan Jiøí Fedák.
Stále vzpomínají manelka,
syn a dcera s rodinami.

zemøela: paní Marie Sklenáøová

Vzpomínka

Dne 16. 4. 2008 vzpomeneme
16. výroèí úmrtí
pana Jiøího Friedricha.
S láskou vzpomínají
maminka a sestra.

Vzpomínka
Èas plyne, ale bolest v srdci zùstává.

Milující rodièe,
odešli jste nám neznámo kam,
vzpomínka v srdci zùstala nám.
Chybíte nám stále všem,
cestièka k hrobu zùstala jen.

Dne 4. 4. 2008 uplyne ji 39 let od
tragické smrti naší sestry
Ludmily Chrudinové.

Dne 18. dubna a 16. srpna 2008 vzpomeneme na 4. smutné
výroèí úmrtí našich milovaných rodièù,
Arnošta a Ladislavy Homolových.

Dne 5. 4. 2008 vzpomeneme 3. výroèí
úmrtí naší maminky, babièky a
prababièky,

S velkou láskou na Vás stále myslí
dcery Laïka a Jana s rodinami.
Kdo jste je mìli rádi, vzpomínejte s námi.
Dìkujeme.
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Vzpomínka

www.hanusovice.info

paní Ludmily Chrudinové.
S láskou vzpomínají dcera Lenka s rodinou
a syn Zdenìk s rodinou.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008

Cestování po Evropì
Po delší dobì navštívíme další z ministátù Evropy a podíváme se podrobnìji na šestý nejmenší, kníectví Andorra.

znamnìjší památkou je La Casa de la Vall ze 16. století, nynìjší
sídlo andorrské vlády. Za prohlídku stojí i novorománský kostel
St. Estere s kaplí sv. Ondøeje z 12. století. Mìsto ale pùsobí do-

Andorra leí v Pyrenejích mezi Francií a Španìlskem na ná-

jmem velkého supermarketu, kde se prodává vše a hlavnì díky

horní plošinì v nadmoøské výšce od 900 a po 2946 metrù, do

témìø bezcelní zónì pomìrnì levnì. Nejvíce jde na odbyt alko-

které se tyèí nejvyšší hora Coma Pedrosa. Je vlastnì tvoøena

hol, cigarety, potraviny, parfémy, hodinky a luxusní zboí. Vývoz

hlavním údolím øeky Valiry. Podle legendy byla Andorra

je úøednì omezen, ale nikdo si nedìlá hlavu z toho, e se zde

zaloena v r. 784 Karlem Velikým, a byla feudálním vlastnictvím

tøeba na jednoho obyvatele prodá více ne 100 litrù tvrdého al-

biskupa urgelského a hrabìte de Foix. První psaná ústava byla

koholu za rok.

schválena a v r. 1993 a od té doby zde vládne parlamentní de-

Nejstarší sakrální památkou v zemi je románský kostel St. Joan

mokracie, ve které titulárními hlavami státu zùstávají francouz-

v Canillu, turisté hojnì navštìvují i kostely sv. Michala a sv. Eulálie

ský prezident a španìlský biskup. ije zde 69 900 obyvatel,

v Encampu. Témìø posvátný místem je mìsteèko Meritxell. V ny-

z toho v hlavním mìstì Andorra la Vella asi 23 000. Mìnovou

nìjší svatyni z r. 1976, postavené na místì poárem v 16. století

jednotkou je zde euro, aèkoliv stát nepatøí do Evropské unie.

znièeného chrámu, se nachází døevìná malovaná soška Madony

Úøedním jazykem je katalánština, bìnì se zde však mluví špa-

Meritxelské, patronky Andorry.

nìlsky i francouzsky. Kníectví je povaováno za tvz. „daòový

A na závìr perlièku. Vysoko v horách se nachází perla pìších

ráj“, kvùli minimálním daním, take zde má zastoupení velké

túr, zapsaná do Seznamu kulturního dìdictví UNESCO. Údolí

mnoství bank a nejvìtších podnikatelských subjektù z celého

Madriu-Claror-Parafita je bez jediné silnice a pøi pìší turistice

svìta.

jsou k vidìní staré domy, terasová pole, kamenné stezky a do-

Hlavní mìsto nemá mnoho historických památek, ale je zde

konce malá tavicí pec na výrobu eleza.
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velké mnoství hotelù a ubytovacích zaøízení všech tøíd. Nejvý-

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes navštívíme oblíbené výletní místo v Orlických horách,
v našem regionu celkem neznámou Zemskou bránu.
Pøesnì je to místo v údolí øeky Orlice, kde její tok pøechází
z polské na èeskou stranu hranice. Divoká Orlice zde vyhloubila romantické údolí, lemované rulovými skalami, které skuteènì pùsobí jako brána do Èech. Oba státy ji po staletí spojuje
kamenný most, døíve nazývaný Pašerácký. Odjakiva se tu
hodnì pašovalo, a právì zde financové pašeráky po nocích nahánìli. Ti ale radìji pøebrodili øeku, ne aby se nechali s plným
batohem chytit.
Po nièivých povodních byl most, postavený v létech
1901-1903 èeskými a italskými kameníky, znaènì poškozen, a
tak bylo rozhodnuto ho zrestaurovat. V r. 2004 byl i s novou nauènou stezkou slavnostnì uveden do provozu.
Romantické údolí inspirovalo i zdejší vrchnost k výstavbì
loveckého zámeèku Lusthausu, který nedaleko Pašerácké lávky v r. 1806 vybudoval stavitel Koch. Zámeèek zprvu slouil
jako útoèištì pøi panských honech, pozdìji byl vyuíván jako
hájovna. V r. 1936 však do základù vyhoøel a zcela zanikl. Dnes
je zde pouze louka se dvìma pstruhovými rybníèky.
Asi kilometr od mostu po proudu øeky se na pravém bøehu
tyèí asi 60 metrù vysoká skála. V jeskyòce, která je ve stìnì
dobøe viditelná, podle tradice po témìø 20 let bydlel legendární
orlickohorský zbojník Ledøíèek. Je to historicky doloená postava, která ila v 1. polovinì 19. století. Podobnì prý jako JáHANUŠOVICKÉ NOVINY 4/2008

nošík bohatým bral a chudým dával. Byl mistrem pøevlekù a
údajnì byl neobyèejnì odváný. Vojáci a andáøi ho sice nìkolikrát polapili, ale pokadé se mu podaøilo uprchnout. Nakonec
svému osudu pøece jen neunikl. Kdy utíkal pøed vojáky a
snail se ukrýt v jeskyni, prasklo s ním lano. Zøítil se do desetimetrové stre a pád nepøeil.
Okolí Zemské brány je od roku 1987 pøírodní rezervací, která má výmìru pøes 88 hektarù. Pøedmìtem ochrany je celý krajinný komplex s lesními porosty, loukami se vzácnými
rostlinami a øeèištìm lemovaným skalními útvary. U mostu té
zaèíná, asi tøi kilometry dlouhá, nauèná stezka, která sleduje
modrou turistickou znaèku a má celkem 22 zastávek s informaèními tabulemi.
Návštìva Zemské brány mùe slouit jako námìt k jarnímu
výletu. Z Hanušovic se pøes Králíky, Mladkov a Èeské Petrovice dostaneme na místo asi po 45 kilometrech.
-hpm

Kino Mír Hanušovice
Duben 2008
4. 4. Já legenda
11. 4. Svatba na bitevním poli
18. 4. Asterix a olympijské hry
25. 4. Lovci pokladù: Kniha Tajemství
30. 4. Monstrum

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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