HANUŠOVICKÉ NOVINY
Listopad 2007

èíslo 11

roèník 13

cena 2 Kè

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

OBÈANÉ, VYUIJTE K PLATBÌ POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD SLUBY SIPO!
Velká zmìna v systému úhrady poplatku za svoz odpadu èeká od zaèátku pøíštího
roku všechny obyvatele Hanušovic. Novinkou je rozšíøení stávajícího zpùsobu platby
komunálního odpadu. Kromì pøevodu z úètu a úhrady poukázky lze pøíslušnou èástku
zaplatit prostøednictvím sluby SIPO Èeské pošty.
SIPO, neboli soustøedìné inkaso plateb obyvatelstva, se tìší oblibì u veøejnosti ji
nìkolik desítek let, poplatník postoupí své SIPO èíslo organizaci a dá souhlas se strháváním daných èástek v urèitém termínu ze svého úètu.
VÝHODY SIPO:
Zøízení sluby SIPO je pro obèany zdarma, stejnì jako pravidelné bezhotovostní
pøevody prostøednictvím SIPO ze strany Èeské pošty. Mnozí z obèanù ji SIPO
vyuívají pøi pravidelných úhradách elektøiny, plynu, televize, rozhlasu, nájmu, pojistek.
Není potøeba, aby si vyøizoval kadý rodinný pøíslušník své vlastní SIPO èíslo. Jediné SIPO èíslo mùe vyuít a 10 osob!
Obèanovi je umonìno pouívat jedno spojovací èíslo po celou dobu úhrady plateb
pøes SIPO, tzn. e nebude ádat pøi zmìnì adresy o nové – novì pøistìhovaní obèané,
chataøi.
V prùbìhu mìsíce listopadu 2007 obdrí všechny rodiny základní informace o platbách v roce 2008. Souèasnì do všech rodin bude doruèena pøihláška SIPO. Obèan si
zvolí zpùsob úhrady, který projedná na pokladnì MìÚ Hanušovice. Pokud pùjde o
úhradu prostøednictvím SIPO, bude mít první platbu a v mìsíci èervnu, a to za I. pololetí 2008, druhou platbu provede v mìsíci listopadu 2008 za II. pololetí 2008.
Toto opatøení se bude týkat všech obèanù mìsta Hanušovice, a to vèetnì SBD Hanušovice, které dosud hradilo tento poplatek jiným zpùsobem!
Povinnost vylepovat na popelnice svozové známky od 1. 1. 2008 konèí.
Kontaktní osoby:
Kvìtoslava Badalová - pokladna úøadu, tel.: 583 231 248
Blanka Doleèková - finanèní úètárna
Irena Zachrdlová - finanèní úètárna

-mìú

Co se dìje s domem èp. 105 na ulici Hlavní
Bylo na nás uèinìno nìkolik dotazù, co bude z domu èp. 105 na ul. Hlavní – bývalé
Potraviny Marta. Poèet dotazù se výraznì zvýšil ode dne kdy se na budovì objevil piktogram s èervenými èísly.
(pokraèování na 2. stranì)

Burza lyaøského vybavení - pøísálí DK Hanušovice
pátek 9. 11. 2007 15.30-18.00 hod.
pátek 16. 11. 2007 15.30-18.00 hod.
lyaøské boty - od 100 Kè
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lyaøské hole - od 50 Kè
sjezd. lye - od 300 Kè
Pøi prodeji monost seøízení vázání na
poèkání. Zve poøadatel. Sportu zdar!

www.hanusovice.info

Podzim
Léto u odešlo, skonèil jeho èas, a
pøítel podzim pøišel zas. Zafoukal
vítr z hor, proèesal stromùm vlas.
Ozdobil listy barvièkami, nu, pøišel
podzim, u je mezi námi. Pøíroda se
pomalu chystá ke spánku, odkvétá i
ten kvìt heømánku. Ovoce mizí ze
sádku, povìz mi, podzime, malinkou
pohádku. Slunéèko podzimní se na
nás smìje a vìtøík ze strniš vesele
vìje. Èepice, kabáty taháme ze
skøínì. Podzime studený, podzime
jediný. Malíøi se širokou barevnou
paletou, tebe si lidé nespletou. I
slunce slábne ár a jas, pomalu
usíná zas a zas. Podzime deštivý,
podzime sychravý, jaký jsi? To
kadý ví a dál to vypráví.
Lucie Komendová, V. B

Nabídka výuky zpìvu
Hudební škola Yamaha pøijme ještì zájemce o výuku populárního zpìvu, zaèáteèníky. Výuka probíhá ve
druinì ZŠ Hanušovice, 1. patro,
kadou støedu od 15.50 hod.
Mariana Felnerová, vyuèující

nové e-mailové adresy:
informaèní centrum Hanušovice:
ic@hanusovice.info
redakce Hanušovických novin:
noviny@hanusovice.info
www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
21. jednání – 27. 8. 2007
- schválila 3. rozpoètovou zmìnu Mìsta Hanušovice pro
rok 2007
- projednala návrh, aby od roku 2008 byly poplatky za
TKO vybírány prostøednictvím SIPO
- vzala na vìdomí dopis SFRB v Olomouci - ádost o doplnìní podkladù
- zamítla ádost o finanèní podporu Edata–base, o. s.
- schválila návrh, aby poplatek ze vstupného, který má Pivovar Holba, a. s. z akce Den otevøených dveøí uhradit mìstu,
byl pøedán jako dar Charitì Šumperk
- projednala ádost o odprodej nemovitosti st. pl. 225/2
v kú. Hanušovice
- projednala vìc volného bytu v Potùèníku èp. 95 0+1
- projednala ádost o pronájem èásti pozemku – pè. 1601
v kú. Hanušovice
- neschválila ádost o byt v domì èp. 183
- projednala pronájem zahrady pè. 833
- vzala na vìdomí zajištìní akce Den Horního Pomoraví
v Bohdíkovì 15. 9. 2007
- neschválila ádost o prominutí poplatkù za TKO
- vzala na vìdomí ádost Olomouckého kraje o podporu
projektu Rodinné pasy
- vzala na vìdomí dopis ministrynì vlády ÈR Damily Stehlíkové

ZŠ Hanušovice informuje

Co se dìje s domem èp. 105 na ulici Hlavní

Setkání s rodièi

(dokonèení z 1. strany)

Naše odpovìï zní takto:
Manelé Vyhnálkovi dùm prodali jinému podnikateli, který zaèal pøemýšlet o tom, jak s objektem naloit.
Naše doporuèení bylo vybudovat rychlé obèerstvení.
Majitel pøišel s návrhem vybudovat pivnici s hernou a
v druhé etapì rychlé obèerstvení.
Rada mìsta se v mìsíci èervnu vyjádøila k návrhu
projektu pro pivnici a hernu a upozornila majitele na
skuteènost, e v sousedství jsou dva objekty státní správy a v sousedním domì je i základní umìlecká škola.
Rada svùj souhlas podmínila tím, e musí být zajištìn bezproblémový chod všech orgánù v obou objektech vèetnì ZUŠ. Stavební odbor povolil 6 mìsíèní
zkušební provoz, pokud budou k tomuto zaøízení
závané pøipomínky, odbor výstavby kolaudaèní rozhodnutí nevydá.
Pokud jde o názor, e je v moci mìsta Hanušovice
hernu nepovolit, mohu øíct jen tolik, neznám zákon,
který by dokázal omezit nebo dokonce zakázat soukromé podnikání. Do dnešního dne jsme neobdreli jedinou pøipomínku, e je v Hanušovicích hodnì hracích
automatù a e je s tím potøeba nìco dìlat.
To je zatím vše, co jsme Vám schopni o objektu
èp. 105 sdìlit.
Petr Malcharczik - starosta

22. jednání – 10. 9. 2007
- vzala na vìdomí nabídkovou cenu za provedení úpravy
MK Na Vyhlídce
- projednala øešení neprodaných prostor v domì èp. 493
- vzala na vìdomí dopis MAS Horní Pomoraví – pøiznaná
dotace
- projednala návrh dodatku ke smlouvì – kanalizace
Zábøeská
- projednala zvýšení nájemného za byty od 1. 1. 2008
- projednala ádost obèanù lebu
- vzala na vìdomí jednání o návrhu ÚPmìsta Hanušovice
- schválila rozpoètovou zmìnu pro ZŠ Hanušovice
- schválila prominutí poplatkù za TKO v r. 2008
- schválila pøevod finanèních prostøedkù za reklamu od Pivovaru Holba, a. s. Hanušovické obchodní s. r. o.
- rozhodla o nabídnutí k pronájmu volného bytu
v Potùèníku èp. 95 1+0
- projednala ádost o pronájem èásti pozemku pè. 833
v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o vytištìní èlánku o èerných baronech
- vzala na vìdomí dopis Klubu vojenských dùchodcù a rozhodla poskytnout na vydání broury pøíspìvek
- projednala vìc pronájmu volného bytu v domì èp. 183 DPS

V úterý 20. listopadu 2007 se uskuteèní v 18 hodin v budovì
Základní školy v Hanušovicích setkání rodièù vycházejicích ákù se
zástupci støedních škol a uèiliš Olomouckého kraje. Rodièe budou
seznámeni s nabídkou nových studijních a uèebních oborù, s
podmínkami pøijímacího øízení i zpùsoby vyplnìní pøihlášek na støední
školy.
Vlaïka ídková výchovná poradkynì

Co pøipravujeme?
V úterý 20. listopadu 2007 se vycházející áci naší školy zúèastní
Prezentaèní výstavy støedních škol a odborných uèiliš
Olomouckého kraje ,,Škola 2007“ v Domì kultury v Šumperku,
kde se mohou blíe seznámit s nabízenými studijními a uèebními
obory pro pøíští školní rok 2007/2008.

Pøihlášky
Pøihlášky na støední školy s talentovou zkouškou jsou áci povinni
odevzdat nejpozdìji do 15. listopadu 2007 na základní škole.

Konzultaèní den pro výchovné
poradenství na ZŠ Hanušovice
pro rodièe: ètvrtek 9.45 hod. - 11.30 hod.
po pøedchozí domluvì i v odpoledních hodinách
Vlaïka ídková výchovná poradkynì

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. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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„V práci útìcha, spokojenost, bohatství a moc.“

Další analýzy, které jsou zde vyuity, se vìnují pøechodu absolventù ze støední školy do praxe èi do terciárního vzdìlávání.
Lze z nich poznat, jak jsou absolventi pøipraveni pro vstup na
trh práce a výkon své profese, co pøedstavuje zpìtnou vazbu i
pro vzdìlávací nabídku a vzdìlávací programy støedních a
vyšších odborných škol. Velmi zajímavá jsou zjištìní o tom,zda
absolventi pracují v oboru, který vystudovali, nebo z jakých
dùvodù hledají pracovní uplatnìní jinde.

Karel Jaromír Erben

Informaèní systém o uplatnìní
absolventù škol na trhu práce (ISA)
Národní ústav odborného vzdìlávání zahájil provoz internetového informaèního systému ISA, který pomùe mladým lidem pøi volbì vzdìlávací dráhy:

www.infoabsolvent.cz
ákùm základních i støedních škol chybí podrobnìjší informace, které by jim pomohly pøi rozhodování o budoucím povolání a vzdìlávací dráze. Proto byl zprovoznìn Informaèní
systém o uplatnìní absolventù škol na trhu práce (ISA),
který propojuje informace o školách a oborech vzdìlání s poznatky o uplatnìní absolventù škol na trhu práce a o potøebách
zamìstnavatelù.
O vznik systému ISA se postaral Národní ústav odborného
vzdìlávání v rámci systémového projektu Ministerstva školství,
mládee a tìlovýchovy Vzdìlávání-Informace-Poradenství
(VIP Kariéra), který je financován z Evropského sociálního
fondu a ze státního rozpoètu ÈR. Snadnìjší pøístup ke kvalitním
informacím povede i ke zvýšení úrovnì kariérového poradenství ve školách. Souèástí projektu je také zøízení školních poradenských pracoviš, které má na starosti Institut pedagogicko-psychologického poradenství ÈR, a vzdìlávání
pedagogických a poradenských pracovníkù.
ISA nabízí podrobná data o školách a oborech
Je zde moné najít informace o všech uèebních a studijních
oborech otevíraných v následujícím školním roce na støedních,
vyšších odborných a vysokých školách, adresy škol a potøebné
kontaktní údaje. Zájemce zde najde termíny dnù otevøených
dveøí, podrobnosti o pøijímacím øízení, vèetnì údajù o poètu
pøihlášených a pøijímaných v minulém školním roce, zjistí, zda
se platí školné, jaké jsou podmínky studia handicapovaných
uchazeèù èi monosti studia pøi zamìstnání. K dispozici jsou
zde také popisy oborù støedoškolského a vyššího odborného
vzdìlání, doplnìné profilem absolventa, a uèební plány.
ISA obsahuje informace zaloené na analýzách
Informace poskytované systémem ISA vycházejí z podrobných analýz, které se pøipravují v Národním ústavu odborného vzdìlávání v rámci projektu VIP Kariéra. Pøedevším
jde o kadoroènì provádìné rozbory nezamìstnanosti absolventù škol, z nich je moné zjistit obory, jejich absolventi
mají v souèasnosti výraznìjší problémy s uplatnìním na trhu
práce, i to, jak se v tomto smìru situace vyvíjí. ISA vyuívá i poznatkù, vyplývajících ze šetøení mezi pracovníky úøadù
práce. Na základì jejich zkušeností je toti moné identifikovat
konkrétní problémy absolventù škol pøi hledání pracovního
uplatnìní èi problematické i pespektivní obory vzdìlání.
Pro úèely nového informaèního systému jsou zjišovány i
názory zamìstnavatelù, pracovníkù personálních agentur a
provádí se analýza inzerce. Tato šetøení pøinášejí pøedstavu o
tom, jaké jsou vlastnì potøeby zamìstnavatelù, jaké jsou jejich
kvalifikaèní poadavky a jaké dovednosti by absolventi mìli
mít, pokud se chtìjí v praxi dobøe uplatnit.
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Multimediální prùvodce
Jednou z èástí nového systému je multimediální prùvodce
volbou povolání. Nabízí filmové ukázky rùzných pracovních
èinností a poutavou formou tak pomùe ákùm s výbìrem povolání, které by odpovídalo jejich zájmùm i schopnostem.

V systému ISA je moné vyuít
4 rùzné nabídky:
Volba škol a oborù vzdìlání
Pøi volbì studia pomáhají tøi zpùsoby vyhledávání: podle oboru
vzdìlání, podle povolání a podle školy. Je zde vše podstatné o
oborech, obsahu vzdìlávání, školách a podmínkách pro pøijetí.
Absolventi škol a trh práce
Pøi pouití tohoto vstupu je moné zjistit, co oèekávají
zamìstnavatelé od absolventù škol, jaké jsou jejich monosti
uplatnìní, jaká je míra nezamìstnanosti absolventù celkovì i
v jednotlivých oborech, jakou šanci na úspìch mají pøi pøechodu na vyšší odborné a vysoké školy i jaké je finanèní ohodnocení profesí. Volnì ke staení jsou i analytické studie na toto téma.
Prùvodce volbou povolání
Prùvodce obsahuje filmové scény z reálného pracovního
prostøedí, které provází dialog dívky s chlapcem o rùzných povoláních. Jsou zde pøedstaveny typické znaky rozlièných èinností a také pracoviš, na nì navazují doplòující kvízy a odkazy
na pøíslušné obory vzdìlání.
Problémy pøi studiu
Tento vstup je urèen ákùm, kterým napø. nejde uèení, nebaví je
zvolený obor, nelíbí se jim ve škole, mají špatné studijní výsledky, pøípadnì jim hrozí i vylouèení ze školy. Pøístupnou formou
se zde mohou dovìdìt, jak je moné zmìnit obor nebo školu,
jak problémùm pøedcházet. Jsou zde pøíbìhy mladých lidí i jejich konkrétní zpùsob øešení kritické situace.
Mnohostranné vyuití ISA
Informace a analytické údaje systému ISA jsou pøipraveny pro
rùzné skupiny uivatelù. Uèitelé (hlavnì výchovní, kariéroví
poradci na základních a støedních školách) získávají v podobì
ISA potøebný nástroj pro zlepšení kvality slueb kariérového
poradenství. áci základních škol a jejich rodièe se mohou o informace opøít pøi výbìru oboru a støední školy, studenti
støedních škol pak mohou z ISA èerpat poznatky o situaci a
monostech uplatnìní na trhu práce, o poadavcích zamìstnavatelù èi o pøíleitostech pokraèování ve studiu na vysokých a
vyšších odborných školách.
Informace jsou ale cenné i pro dospìlé, kteøí si chtìjí doplnit
vzdìlání ve školském systému (ve veèerním èi dálkovém studiu), kteøí chtìjí pokraèovat ve studiu na vyšším stupni nebo
chtìjí svou pùvodní kvalifikaci zmìnit. Mohou je však vyuít i
zamìstnavatelé, kteøí se potøebují dobøe zorientovat ve
vzdìlávací nabídce škol (napø. u oborù, které souvisejí s èinností podniku), pøípadnì se dozvìdìt potøebné informace mapující situaci absolventù na trhu práce.
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì

www.hanusovice.info
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FK Hanušovice
informuje
Nábor chlapcù
do fotbalové pøípravky
Fotbalový klub Hanušovice poøádá
nábor pro mladé fotbalisty. Rodièe
chlapcù roèníkù 1997, 1998, 1999 a
mladší mohou své ratolesti pøivést na
fotbalové høištì do Hanušovic, a to
kadé úterý od 15:30 do 17:00 hod.,
kdy probíhá trénink této kategorie.
Sportovní obleèení a obutí s sebou.
Vítáni budou i chlapci ze školky, kteøí
mohou chodit trénovat a seznamovat se
tak ji se základy fotbalu.
Bliší informace podá
pan Petr Kuèera, hlavní trenér
pøípravky v Hanušovicích,
èíslo mobilu: 605 710 327.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost v mìsíci záøí 2007
Naši èinnost v novém školním roce (který je zároveò i novým klubovým rokem) jsme zahájili ji v úterý 11. záøí
2007. Dìti si zahrály na høišti u kaple rùzné pohybové hry na motýlí téma. Také jsme se domluvili na pravidelné
schùzky v úterý do 15.00 do 17.30 hod.
Hned v sobotu 15. 9. jsme uskuteènili velkou terénní hru v lese nazvanou Pašování pøes mexickou hranici, v ní zvítìzila Michala M. Blahopøejeme. Naopak nezabodoval Ondra K., nebo nedával pozor na zaèátku hry pøi vysvìtlování pravidel.
Bìhem dalších dvou úterkù jsme zahráli Stíhaèky, Sbírání kamenù, Sbírání vrškù do 13 vteøin, Za dukáty, Minutovou honièku,
pozorovací hru, Katahi (zkouška výdre dechu).
V pátek 28. 9. odpoledne jsme uskuteènili na høišti u kaple turnaj v Tetherballu, v nìm zvítìzil náš Miloš G. Blahopøejeme.
V sobotu 29. 9. jsme za dopoledne zvládli i s hosty vyèistit malé ptaèí budky na obou trasách, je máme vyvìšeny v lesích za Hanušovicemi. Letos bylo zahnízdìno ve ètyøech budkách. V dalších dvou se vyskytovali plši, co se stalo pro dìti velkým záitkem!
V mìsíèním bodování jednotlivcù celkovì vyhrál Honza Dvoøák. Blahopøejeme.
Vedoucí klubu M. Pecho

Prodám zahrádku s chatkou
v Hanušovicích uprostøed
osady Holba.

Fa Kovmar pøijme pracovníky strojních profesí:
sváøeè, zámeèník, soustruník, frézaø, horizontáø, opraváø strojù.
Plat dle profesí 20000,- a 32000,- Kè. Tel. 00420724596281.

Cena dohodou. Tel. 583 231 709.

Kino Mír Hanušovice
Listopad
2. 11. Boský Evan
9. 11. Bourneovo ultimátum
16. 11. Koøení ivota
23. 11. Hvìzdný prach
30. 11. Divoké vlny
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Je zde i monost ubytování.

SOUKROMOU INZERCI
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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Místní akční skupina Horní Pomoraví o. p. s.

rozdělila přes 2 miliony korun dotací na regionální projekty
Po roce činnosti slaví Místní akční skupina (MAS) Horní Pomoraví o. p. s. své první vítězství. Tato nezisková organizace byla založena s cílem
spolupráce podnikatelů, neziskových organizací a obcí při čerpání dotací z Evropské unie na regionální rozvojové projekty.
V průběhu roku vytvořila MAS integrovanou strategii rozvoje území (což je podmínka programu LEADER) a zásobník projektových námětů
žadatelů. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.
V srpnu letošního roku byla vyhlášena výzva pro předkládání projektů v programu LEADER ČR na Ministerstvo zemědělství a MAS uspěla
mezi dalšími 23 MASkami v ČR a získala tak 2 365 tis. Kč na rozdělení mezi projekty v regionu.
Po vyhlášení výzvy na předkládání projektů MASkou se v termínu do konce září sešlo celkem 14 žádostí o dotaci, přičemž čtyři žádosti byly
předloženy podnikatelskými subjekty, pět žádostí obcemi a pět žádostí neziskovými organizacemi.
O tom, které žádosti budou podpořeny, rozhodovala sedmičlenná výběrová komise v pondělí 8. 10. 2007, složená ze zástupců podnikatelů, obcí
i neziskových organizací.
Rozhodování bylo složité a trvalo přes tři hodiny, než se členové komise seznámili s předkládanými projekty a dle programem stanovených
podmínek a kritérií vybrali úspěšné projekty.
Vybíraly se projekty ve třech opatřeních:
1. Obnova veřejných prostranství v obcích
2. Nákup zemědělské techniky
3. Festivaly, jarmarky a sportovní klání jsou v Horním Pomoraví k mání
U opatření 1 a 3 mohli být žadatelé neziskové organizace a obce, u opatření č. 2 pouze podnikatelé.
Výběr projektů byl omezen pravidly programu LEADER, kdy mohlo být vybráno max. 7 žádostí, rozdělena dotace v přidělené výši 2 365 tis.,
Kč a min. 1/3 dotace musela být přidělena zemědělským subjektům. Projektům byly přidělovány body podle pěti povinných výběrových kritérií
a čtyř doplňkových volitelných kritérií.
Seznam vybraných projektů podaných v rámci výzvy MAS Horní Pomoraví o. p. s.
Předkladatel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Název projektu

Kreller Milan Soubor vybavení pro vyjížďky
SHR
na koních
Kolšejnský Moto
Klub Branná v
Hygiena nade vše
AČR
M A R W I N,
Nákup ramenového
v. o. s.
vyžínacího stroje
Traktor – nenahraditelný
Obec Bohdíkov
pomocník vesnice
Údržba okrajů komunikací a
KAMENÍČEK,
veřejných ploch – ořezávací
a.s.
pila
Pořízení víceúčel. stroj.
Obec Ruda nad
zařízení pro údržbu zeleně a
Moravou
dopr. infrastruktury
Pořízení strojového vybavení
TJ OLPA
pro údržbu areálu a soubor.
Jindřichov
fotbal. Branek
Náhradníci
Pořízení bezdrátového rozhlasu
Obec Branná
pro obec Branná
Nákup techniky pro údržbu
TJ FK Bohdíkov
sportoviště v Bohdíkově
Autobus. zastávka a
odpočinková plocha pro
Obec Jindřichov
veřejnost v obci Jindřichov
Obec Bohdíkov
Obnova obce
Branná
MS Prameny
Hanušovice
KAMENÍČEK,
a.s.

Celková hodnota
projektu

Přiznaná částka
dotace

%

120.000,- Kč

57.600,- Kč

48

270.000,- Kč

210.701,- Kč

78

935.000,- Kč

448.800,- Kč

78

950.000,- Kč

721.317,- Kč

78

445.000,- Kč

213.600,- Kč

48

479.000,- Kč

373.600,- Kč

78

194.000,- Kč

151.382,- Kč

78

406.000,- Kč

284.200,-

70

219.000,- Kč

151.844,-

70

310.000,- Kč

217.000,-

70

Ostatní nepodpořené projekty
Moderní informační technologie
200.000,- Kč
pro venkov
Statické zabezpečení kulturních
483.000,- Kč
památek
Zakoupení automatické vrhačky
140.000,- Kč
asfaltových terčů
Čistička obilí KDC 400
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Celkem na
dotacích
rozděleno
2 177 000,- Kč
Dotace na činnost
MAS
188 000,- Kč
Dotace MAS pro
rok 2007 celkem
2 365 000,- Kč
Vybrané projekty
musí být ještě
posouzeny
Zemědělskou
agenturou a
Pozemkovým
úřadem
v Šumperku,
schváleny
Hodnotitelskou
komisí
Ministerstva
zemědělství ČR a
pak zrealizovány
do konce roku
2007.

392.000,- Kč

www.hanusovice.info
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Kynologický klub Hanušovice
Váení pøátelé a pejskaøi. V minulém èísle Hanušovických
novin jsme vás v krátkosti seznámili s èinností a charakterem
našeho kynologického klubu v Hanušovicích. Jen bych chtìl
pøipomenout, e nás mùe navštívit kadý, kdo by mìl zájem se
svým pejskem se pokusit absolvovat jakýkoliv výcvik, nebo jen
se pokusit svého ètyønohého kamaráda nauèit nìkolik uiteèných cvikù z poslušnosti. Výcvik psa není jen sezonní záleitostí a kynologický klub v Hanušovicích
funguje nepøetritì kadou sobotu celý rok
za kadého poèasí, protoe dobøe vycvièený pes, zvláštì psi sluební, záchranáøští,
ale i další, musí být k práci pøipraven za
kadého poèasí, v kteroukoliv roèní a denní dobu.
V dnešním èísle bych se rád vìnoval
cviku poslušnosti - pøivolání, který by mìl
zvládat kadý pejsek, a prochází výcvikem, nebo jen doma zahøívá páníèkovi
nohy na gauèi. Mnoho lidí vlastnící psy
tento cvik podceòuje a pøitom si pøidìlává
mnoho zbyteèných a nepøíjemných situací.
Jako první vìc, kterou musíme pejska
nauèit, je zvyknout si na své jméno. Ji
kdy si štìnì pøivezeme od chovatele, se
snaíme jméno, které jsme si pro pejska
vybrali, pouívat co nejèastìji. Výbìr jména je také dùleitý. Jméno psa by mìlo být
krátké a výrazné. Pes samozøejmì nerozumí obsahu slova, a
proto reaguje vìtšinou na intonaci a zabarvení našeho hlasu.
Zvláštì v poèátcích pouíváme jméno psa pøi èinnostech, které
jsou mu pøíjemné. Pøicházíme-li ke kotci, pøi høe, pøi krmení
apod. Pøi èastém kontaktu s pejskem si rychle zapamatuje i náš

pach a také mimiku. Základním pravidlem je dopøát mladému
pejskovi dostatek volného pohybu. Volný pohyb nesmí být štìnìti vzácný, ale musí být pro nìj samozøejmý. Bude-li k nám
štìnì na procházkách pøibíhat samo, krátce jej pochválíme a
na povel „volno“ jej pošleme dopøedu. Musíme u nìj vytvoøit
pocit, e o nìj spíše nestojíme, ne e se bojíme, aby neuteklo. Je
dobré si na procházku vzít pár oblíbených dobrot pro pejska,
které mu budeme dávat za odmìnu. A to, e si tyhle pamlsky pro
nìj dáváme do kapsy, mùe pejsek pozorovat. Vzdálí-li se pejsek na procházce na vìtší vzdálenost, mùeme se pokusit o jeho
pøivolání. Nejdøíve vyslovíme jeho jméno, a pak povel „ke
mnì“. Pøibìhne-li, velmi ho pochválíme a mùeme ho odmìnit
pamlskem. Znovu mu pak dáme povel „volno“ a opìt ho pošleme dopøedu. Jestlie pejsek na náš povel nereaguje, zjistíme
pøedevším, zda reaguje alespoò na jméno. Podívá-li se pes po
oslovení na nás, ale nejeví ochotu pøibìhnout, zmìníme prudce
polohu a posadíme se tøeba na bobek. Pokud by ani na toto pes
nereagoval, klidnì se otoèíme a po opìtovném pøivolání se
dáme do mírného klusu na opaènou stranu. Zde ji pejsek, protoe je v cizím prostøedí, vìtšinou pøibìhne. Jakmile pejsek pøibìhne, je ho potøeba zase velmi pochválit a
odmìnit. Základní chybou je pøivolávat
pejska, a se objeví nìjaký rušivý podmìt.
Stejnou chybou je ihned po pøivolání pejska
pøipoutat na vodítko. V prvním pøípadì se
pes po povelu pøivolání nauèí peèlivì rozhlíet po okolí kolem sebe, proè e ho vùbec
pøivoláváme, a ve druhém pøípadì se nauèí
pøibìhnout pøed psovoda na pìt krokù, tak
aby ho nemohl pøipoutat na vodítko. Obojí se
velmi špatnì odnauèuje. Také neustálé opakování pøivolání je zbyteèné a chybné. Nikdy se nesnate psa chytat, pokud je ještì
docela malý, máte jistou šanci na úspìch, ale
u i odrostlejší štìnì je daleko hbitìjší ne
my a pak dochází k trapným scénkám. Nácvik pøivolání bývá ukonèen, zanechá-li pes
po povelu okamitì dosavadní èinnost a nejkratší cestou bìí k psovodovi. Mohu vás
ujistit, e i tento zdánlivì jednoduchý cvik
vyaduje velkou dávku trpìlivosti a mnoho
hodin procvièování, ne se vám podaøí pejska pøivolat napøíklad od právì probìhlé koèky.
Máte-li nìjaké dotazy, rádi vám pomùeme kadou sobotu na
cvièišti KK Hanušovice. Popø. na tel. è. 605 754 444 nebo na
e-adrese: jb.rocco@seznam.cz
-jb
sezonou zvýšenou odorizaci, zamìøenou na zjištìní drobných únikù
plynu.

Bezpeèné uití zemního plynu
Odorizace zemního plynu – „vùnì“, která chrání
Zemní plyn v pøírodní podobì nedisponuje ádným zápachem, neboli „odérem“. Z tohoto dùvodu se kvùli jeho bezpeèné distribuci a
pouití provádí tzv. odorizace. Toto nepøíliš pùvabné slovo oznaèuje
umìlé obohacení zemního plynu látkou èi smìsí látek, odorantem,
s mimoøádnì intenzivním a charakteristickým zápachem, aby ji pøi
jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizaèních stanicích, pøed vstupem zemního plynu do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpeènosti uivatelù zemního plynu provádí Severomoravská plynárenská, a. s. v podzimních mìsících pøed topnou
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V pøípadì zjištìní úniku zemního plynu je tøeba neprodlenì volat
pohotovostní slubu Severomoravské plynárenské, a .s., na èísle
1239 a dodret základní bezpeènostní pokyny. Telefonovat je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromì tohoto
kroku je nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit vìtrání
prostor, uzavøít hlavní uzávìr plynu (HUP), vypnout hlavní pøívod
elektøiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotøebièi, nepouívat spotøebièe s bateriovým napájením (zvonky, telefony apod.),
nekouøit, nepouívat výtah a také u nepøístupných prostor uvìdomit
policii a hasièe. V pøípadì objektu, ve kterém se nachází více lidí, je
tyto tøeba varovat a neprodlenì opustit budovu.
Dùleitá telefonní èísla:
Pohotovostní sluba Severomoravské plynárenské, a. s. 1239
Hasièský záchranný sbor 150
Záchranná sluba 155, Policie ÈR 158
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Sportovní klub má za sebou ji deset
roèníkù volejbalových deblù

Florbalový víkend
v Hanušovicích je tady

Sportovní klub Hanušovice ukonèil 7. 10. 2007 posledním turnajem
letošní jubilejní X. roèník volejbalových turnajù dvojic, který se hrál opìt
pod názvem „Holba tour 2007“. Celkem se šesti letošních turnajù
zúèastnilo celkem 50 dvojic. Nechybìli zaèáteèníci ani mláde z naší
školy èi letošní mistrynì republiky v deblech. Potìšitelné je také stále
lepšící se umístìní našich en a dívek. Bohuel se ale nepodaøilo
zapracovat plánované novinky, které jsme museli odloit do roku 2008.
Bìhem deseti roèníkù ji
byla pøekonána pátá
stovka zúèastnìných
dvojic a v kadé kategorii
se u domácí hráèi
radovali z vítìzství.
V letošním roce zavítali
do Hanušovic tradiènì
hráèi z Ostravy, Pøerova,
ale také z Liberce,
Litomìøic èi Kolína.

Upozoròujeme všechny pøíznivce florbalu, e ve dnech 10. a
11. 11. 2007 se od ranních hodin konají v tìlocviènì ZŠ florbalové
turnaje s velkým obsazením drustev áctva, dorostu i muù.
Minimálnì v jednom muském týmu se mùeme tìšit i na zástupkyni
nìného pohlaví. Kromì domácích se zúèastní napø. drustva
z Bohdíkova, Rudy n/M; Šumperku, Jeseníku, Holic, Pardubic èi
Moravské Tøebové.

Výsledky mixy:
1. Mrázek, Kubešová (Liberec), 2. Podvolecký, Baová
(Hanušovice, Javorník), 3. Prchal, Plachecká (Liberec)
SK Hanušovice dìkuje za podporu
své èinnosti v roce 2007 Olomouckému kraji, Mìstu
Hanušovice a Pivovaru Holba, a.s. Hanušovice.

Výsledky volejbalového turnaje dvojic RC SPV
v Šumperku – Hanušovice 6. 10. 2007
Kategorie eny:
1. Holcová, Zelová (Hranice) , 2. Jánová, Hetmánková
(Hanušovice), 3. Baová, Øezáèová (Javorník, Litomìøice)
Kategorie mui:
1. Mrázek, Prchal (Liberec), 2. Marks, Grézl (Loštice),
3. Podvolecký, Gerla (Hanušovice, Hranice)
Celoroèní èinnost RC SPV v Šumperku
je v roce 2007 realizována
za finanèní podpory Olomouckého kraje.

Pøíleitost pro dìti i dospìlé
Všechny oddíly ji zahájily svoji èinnost. Rozvrh tìlocvièny je
k nahlédnutí na www stránkách mìsta, ve vitrínì u pošty i v tìlocviènì
ZŠ. Novinkou je stolní tenis nejen pro dospìlé, ale i dìti a mláde
(kadý ètvrtek 17.30-19.00) a stejnì i badminton (dle dohody ve
ètvrtek 17.30-19.00 nebo ve støedu 16.00-17.00). Zmìnou jsou také
termíny cvièení pøedškolních dìtí (støeda 15.15-16.00) a všestrannì
zamìøeného sportovního krouku pro áky 2.-5.tøíd (støeda
16.00-17.00 hod).
V poslední dobì stále populárnìjší brännball bude probíhat do jara
jednou mìsíènì v tìlocviènì, poté jednou týdnì venku. Termín bude
vdy s pøedstihem vyvìšen v tìlocviènì a vestibulu ZŠ. I v pøíštím roce
plánujeme úèast na mistrovství republiky, které se uskuteèní poslední
víkend v èervnu v Olomouci jako festivalová soutì.
Informace u cvièitelù nebo na tel. 732 264 952.

Hanušovice vyhrály X. roèník mezinárodního volejbalového turnaje muù

Geografický magazín Koktejl a DK Hanušovice vás zvou na cestopisnou pøednášku

zemì protinocù - pøíbìh o splnìní ivotního snu
ve støedu 22. 11. 2007 v 18.00 hod., slosovatelné vstupné 25,- Kè
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Váení spoluobèané
Svoz nebezpeèných odpadù: 8. 9. 2007
Odpad
Barvy
Baterie
Pneumatiky
Elektrozaøízení (lednièky, televize, ostatní el.)
CELKEM

mnoství (ks)

x
x
45
x
x

mnoství (tuny)
0,41
0,13
0,35
0,39
1,28

* Zpìtný odbìr elektrozaøízení: 8. 9. 2007
Zaøízení
Lednièky (zpìtný odbìr = nepoškozené)
Televize (zpìtný odbìr = nepoškozené)
CELKEM

mnoství (ks)

4
7
11

* zpìtný odbìr = pøevzetí kompletních elektrozaøízení, se kterými není nakládáno
jako s odpadem, ale jako se surovinou.
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mnoství (tuny)
0,2
0,21
0,41

Chtìl bych Vám touto cestou
podìkovat, e jste nám pomohli
zajistit naprosto kvalitní sbìr
nebezpeèného odpadu. Pøístup
Vás všech velmi dobøe hodnotí
i zamìstnanci svozové
spoleènosti SITA Moravia, a. s.,
provozovna Rapotín. Kolik
nebezpeèného odpadu bylo
z Hanušovic odvezeno, vidíte
v pøiloené tabulce. Urèitì jste
si všimli, e i my plníme daný
slib a dále jsme rozšíøili poèet
nádob na tøídìný odpad. Ještì
jednou Vám za Váš pøístup
v oblasti nakládání s odpady
dìkuji.
Petr Malcharczik
starosta mìsta
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Jubilea
V mìsíci listopadu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
95 let paní Josefa Portová,
90 let pan Miroslav Svoboda,
80 let paní Rùena Rámertová a
pan Rudolf Navrátil,
75 let paní Aneka Hrušková,
70 let paní Marie Köhlerová,
Cecílie Voráèová a Vìra
Zbranková,
65 let paní Marie Nantlová, Marie
Kubíèková, Jana Vrbová a pan Jan
Kadlec,
60 let paní Jana Mrázková, Irena
Pospíšilová, Katarína Pokorná a
Anna Bartošová a pánové Jaroslav
Mrázek a Antonín Havlín,
50 let paní Josefa Langerová a
Marcela Nikolovová a pan Vladimír
Vrábel.
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 záøí 2007
se narodili:
Denisa Špaèková a Denis Moc
zemøeli:
paní Aurelia Gottwaldová, paní
Marie Štìpánková, paní Milena
Kašparová a pan Jaroslav Jelínek

Milí ètenáøi!
U brzy nás èekají Vánoce. Proto Vás
prosíme, pøispìjte svými nápady do
pøíštího, vánoèního èísla našich novin.
Podìlte se s ostatními ètenáøi o své kuchaøské recepty, zajímavé tipy na vánoèní výzdobu èi originální vánoèní dárky.
Uzávìrka pøíspìvkù je 15. 11. 2007 na
podatelnì MìÚ nebo na adrese noviny@hanusovice.info. Pøedem dìkujeme.
Redakce
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50 let Zahrádkáøského svazu
V tomto roce slaví Zahrádkáøský svaz Èeské republiky významné jubileum, 50 let od svého zaloení. A tak si pøi této pøíleitosti povìzme nìco o jeho historii a souèasných problémech.
Dìjiny zahrádkáøství u nás úzce souvisejí s dìjinami ovocnáøství, vinaøství a zahradnictví, nebo tyto profese jsou i hlavní
náplní jejich èinnosti. První zmínky o pozemcích s ovocnými
sady a vinnou révou se objevují ji v zakládacích listinách klášterù v 10. a 11. století, ale skuteèný rozkvìt ovocnáøství a vinaøství nastal a od doby
Karla IV. Po husitských bouøích dosáhlo naše ovocnictví za vlády Jiøího z Podìbrad
takového stupnì dokonalosti, e èeské ovoce se stalo proslulým po celém svìtì. Pohroma však pøišla s tøicetiletou válkou v letech 1618-1648, kdy zemi drancovali cizí
oldnéøi a ovocné sady hynuly. Navíc následnou rekatolizací byly ze zemì vyhnáni
všichni, kteøí se nechtìli s novými pomìry smíøit. Jedním z nich byl i Jiøí Holík, který
objevem nových štìpaøských metod proslavil èeské ovocnictví po celé Evropì. Pùl
století po jeho smrti se v roce 1754 narodil další Èech, dìkan Matìj Rössler, který ve
své zahradì zasadil dva tisíce ovocných stromù a všechny pìstované odrùdy popsal ve
své knize „Pomona bohemica“.V druhé polovinì 18. století, v dobì vlády Marie Terezie, se objevují první snahy o spolkovou èinnosti v oblasti zahradnictví a ovocnáøství.
Bylo to jednak „Bratrstvo zahradnické“, které vzniklo ji v roce 1750, a pak „Spoleènost pro zvelebování hospodáøství a svobodného umìní v Království èeském“, kterou
zaloila v roce 1770 sama panovnice. „První zahrádkáøský ovocnicko-vinaøský spolek“ byl poté v roce 1816 zaloen v Brnì. „Spolek èeských zahradníkù“ byl pak v roce
1880 zaloen Benediktem Roezlerem. „Ovocnický spolek pro království èeské“,
zaloený v tomté roce, pak zahájil opravdový rozvoj ovocnáøství v bývalém Rakousku-Uhersku. V té dobì se objevilo i nìkolik významných propagátorù ovocnáøství. Patøil mezi nì i Josef Eduard Proche, Jan Øíha, František Suchý a Josef Vanìk,
kteøí všichni své vìdomosti z vlastního pìstování ovocných stromù vydali kninì. Období konce 19. a zaèátku 20. století bylo ve znamení ivelnì vznikajících spolkù, které
však nebyly nijak centrálnì øízeny. Období okupace 1939-1945 se vyznaèovalo velmi
silným omezením spoleèenského ivota, jakým byl zákaz shromaïování a spolèování lidí. Okupanti chtìli mít obyvatelstvo pod kontrolou, a proto usilovali o sjednocení
všech spolkù do jedné organizace, kterou byl Svaz zahrádkáøù. Nìkteré spolky však
do nìho nevstoupily a radìji pøerušily svoji èinnost.
I kdy byl Svaz zahrádkáøù zaloen pod tlakem okupaèní mocnosti, jeho existence
umonila v obtíných podmínkách alespoò spolkový ivot zahrádkáøù.
Období od osvobození v roce 1945 bylo dobou „Jednoty zahrádkáøù“, vzniklé pøejmenováním „Svazu zahrádkáøù“.
Zaloení nové celostátní organizace zahrádkáøù probìhlo na 1. celostátním sjezdu,
který se konal 29. 9. 1957. Dostala název „Èeskoslovenský svaz zahrádkáøù a ovocnáøù“. Prvním pøedsedou byl zvolen František Machala, tajemníkem se stal Václav Andìl. V roce 1957 tak zaèalo budování a formování nejvìtší zahrádkáøské organizace
v našem státì, která v dobì svého nejvìtšího rozmachu dosáhla témìø pùl milionu èlenù. Od svého vzniku prošel Svaz, stejnì jako celá naše spoleènost, sloitým vývojem.
Pøetrval však a do dnešních dnù, protoe jeho jádrem jsou základní organizace, jejich èlenové jsou spojeni láskou k pøírodì, pro které práce na zahrádce není jen koníèkem, ale urèitým zpùsobem ivota a seberealizace. Právì v tom je i budoucnost této
spoleèensky prospìšné organizace.
Koncem roku 1968 se podaøilo prosadit vydávání vlastního èasopisu s názvem Zahrádkáø. Je potìšitelné, e tento èasopis vychází nepøetritì dodnes a e se ho podaøilo
organizaci pøes veškeré snahy o jeho prodej udret. Hned na poèátku své existence si
mezi zahrádkáøi získal nesmírnou oblibu a byl trvale nedostatkovým zboím, protoe
v té dobì nebyl ani dostatek papíru na jeho tisk a náklad se zvyšoval pouze na povolení
„strany a vlády“. I po roce 1989, pøes záplavu rùzných periodik, si Zahrádkáø udruje
na trhu vedoucí pozici mezi èasopisy podobného zamìøení a dnes oslovuje témìø
400.000 ètenáøù. K zvýšení jeho popularity jistì pøispìla i novì zaloená pøíloha Zahrádkáøka, take dnes jsou to vlastnì 2 èasopisy v jednom za nejniší cenu na trhu.
-hp
(dokonèení v pøíštím èísle Hanušovických novin)
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Cestování po Evropì
„Francouzi mají Versailles, já budu mít ještì krásnìjší Petrodvorec,“ prohlásil cílevìdomý car Petr Veliký a pustil se do
díla, které vyrostlo 30 km od Sankt Peterburgu.
A jak to s velkolepými plány známého cara dopadlo? Velkolepì. Car sám navrhl plány a shromádil armádu vojákù a sluhù.
Ti zaèali v parku o rozloze 21 hektarù kopat pøíkopy a kanály pro
gigantické fontány, které spotøebovaly 34 000 litrù vody za
sekundu. Centrální fontána je tvoøena velikou sochou starozákonního hrdiny Samsona se lvem, jeho chøtán chrlí vodu do
výše 20 metrù. Obì sochy jsou obklopeny tryskajícími fontánami, které vystøelují z tlam delfínù nebo se vylévají z rohù hojnosti
vodních nymf a tritónù. Tento komplex symbolizuje vítìzství
Ruska nad švédskými „lvy“ u Poltavy v r. 1709.

Lakovaný kabinet, který má na lakovaných plastických tapetách
na èerném pozadí zlatì malované èínské tabulové obrazy. Perlou je zde nazýván tzv. Portrétní pokoj, ve kterém se nachází
368 portrétù malíøe Pietra Rotariho. O tom, e byl Petr Veliký pokrokový mu, svìdèí i stavba Malé ermitráe. V dvouposchoïovém pavilonu mìl v horním patøe car honosnou jídelnu. Èást
velkého stolu bylo mono spouštìt do pøízemí, take sluebnictvo, ani by panstvo rušilo, mohlo stùl uklidit a znovu prostøít.
Petr byl i zastáncem dodrování etikety a dobrých mravù ve
svém letním sídle. Osobnì vypracoval „domácí pravidla“, která
musel dodrovat kadý jeho host. Byl zde mimo jiné vysloven
zákaz plivání na podlahu, kouøení v posteli a zákaz lehat si do
postele ve vysokých botách (o nízkých botách se v pravidlech
-hp
nemluvilo).

Bezprostøednì za velkou kaskádou stojí Velký palác. Byl postaven na terase, ze které se otevírá pohled na Finský záliv.
Stavba byla zahájena v r. 1714, ještì za vlády Petra Velikého.
Jeho dcera carevna Jelizaveta ho ještì rozšíøila a vybavila novým honosnìjším nábytkem a obrazy. Kadý další panovník k té
kráse vdy pøidal nìco svého, vdy Petrodvorec byl 200 let a
do r. 1917 jejich letním sídlem. Za 2. svìtové války byl celý areál
znaènì ponièen, ale ke cti tehdejšího Sovìtského svazu lze pøièíst skuteènost, e byl za velmi krátkou dobu velkolepì zrenovován. A tak dnes mùeme pøi prohlídce obdivovat nádhernou
dobovou pracovnu zakladatele cara Petra a desítky nádherných
sálù v celé jejich kráse ze zlata, køišálu a bronzu. Je zde známý

TOULKY PO OKOLÍ
Jako v minulém èísle našich novin zùstaneme opìt v Orlických horách a podrobnìji se podíváme na dìlostøeleckou tvrz
Hanièka.
Dobøe zachovalá Hanièka patøí do
systému pøedváleèného opevnìní budovaného proti nacistickému Nìmecku. Pevnostní komplex byl vystavìn
v letech 1936 a 1938 praskou civilní firmou ing. Bedøicha Hlavy. Hanièka se skládá ze šesti bojových
objektù, které jsou v podzemí propojené stovkami metrù chodeb a sálù.
Prostorné sály mohly pojmout znaèné
mnoství zásob, co mìlo umonit
posádce bojovat i v pøípadì obklíèení
po dobu nìkolika mìsícù. Po stránce
stavební byla v r. 1938 Hanièka dokonèena, z èasových dùvodù však
chybìla znaèná èást zaøízení a výzbroje. Plánovaná posádka tvrze byla 426 muù. Dne 10. øíjna
1938 však byla bez boje pøedána nìmeckému wermachtu. V období nìmecké okupace byly nìkteré objekty ostøelovány nìmeckým dìlostøelectvem za úèelem vyzkoušení odolnosti
materiálù bunkrù a zároveò úèinnosti granátù nìmeckých dìl.
Po válce se stala Hanièka majetkem armády a spravovala ji
rokytnická posádka. Od té doby se pevnost stává vodním zdrojem pro mìsto Rokytnici a je uzavøena. V letech 1954 – 1958 národní podnik Kovošrot bez povolení vytrhal sedm ze ètrnácti
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pancéøových zvonù ze stropnic objektù a odvezl je do hutí k dalšímu zpracování. Od r. 1968 se zaèaly objevovat první snahy o
zpøístupnìní této unikátní památky pro veøejnost a o rok pozdìji
se v pevnosti prochází první turisté. V r. 1972 se zde natáèel film
„Dny zrady“. Zvrat nastal v r. 1975, kdy celý objekt zabralo
Federální ministerstvo vnitra a od
roku 1979 zde zaèalo budovat protiatomový kryt. Podzemí bylo upraveno
a vybaveno moderní technologií,
která mìla zabezpeèit pøeití tehdejším politickým špièkám. A do roku
1993! byly v areálu provádìny rùzné
úpravy. Teprve v r. 1995 byla Hanièka Policií ÈR opuštìna a pøedána
Okresnímu úøadu v Rychnovì nad
Knìnou, který ji pronajal mìstu
Rokytnice jako provozovateli muzea. Ještì pøed vstupem do podzemí
tvrze je mono zhlédnout expozici
zbraní naší armády z r. 1938, souèasné zbranì, sbírku munice, uniforem a
vyznamenání. Historii a souèasnost našeho pøedváleèného
opevnìní dokumentují té vystavené fotografie a dobové
dokumenty.
Dìlostøelecká tvrz Hanièka je vyhlášena jako kulturní památka a je ji mono navštívit od kvìtna do konce øíjna (v kvìtnu,
èervnu, záøí a øíjnu pouze ve dny pracovního klidu). Z Hanušovic se k ní dostanete pøes Králíky, Mladkov, Bartošovice a
Rokytnici v Orlických horách.
- hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Byl spuštìn nejrozsáhlejší turistický portál okresu Šumperk
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.
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Na jediném místì:
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