HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èerven 2007

èíslo 6

roèník 13

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané!
V pùli kvìtna probìhla v našem mìstì akce Den s Deníkem. Této akci
pøedcházela ankteta mezi obèany o tom, co se jim v našem mìstì líbí a co
ne. Píše se mi tento èlánek tìko, ale myslím si, e i já, jako starosta mìsta,
mám právo veøejnì øíct, co se nelíbí mnì a mým spolupracovníkùm.
Na sobotu 19. kvìtna byl vyhlášen sbìr nebezpeèného odpadu. Co
pøedvedli naši obèané, hranièí s chápáním normálnì myslícího èlovìka.
Nìkolikrát jsme pøipomínali, co je to nebezpeèný odpad. Po prùjezdu
sbìrného vozu zùstalo mìsto zaplaveno takovým mnostvím jiného odpadu, e jej pracovníci Hanušovické obchodní s. r. o. likvidovali ještì
v úterý.
Následující pondìlí byl zahájen sbìr velkoobjemového odpadu, a
svìte div se, v kontejnerech i vedle nich se objevily lednice a mrazáky,
které jsou ale odpadem nebezpeèným. Opìt museli nastoupit pracovníci
Hanušovické obchodní a provést pøetøídìní za neukáznìné spoluobèany.
Toto není vše, obrovským a pro nás neøešitelným problémem jsou ti
naši spoluobèané, kteøí mají sbìry za své nì. Rozebírají odloené
spotøebièe, vypouštìjí nebezpeèné látky do ovzduší. Berou vìci,
které jim nepatøí, protoe odloený odpad je majetkem mìsta a oni
na nìj nemají ádné právo. Poškozují nás všechny, protoe rozebrané spotøebièe nejsou vhodné pro zpìtný odbìr a mìsto za jejich
likvidaci musí tvrdì zaplatit. Nezbude tedy nic jiného ne znovu
obtìovat vás, slušné obèany, s prosbou pomoci nám problém
vyøešit tím, e nebezpeèný odpad nebude ukládán na ulici, ale
obèan ho pøímo pøedá pracovníkùm spoleènosti, která bude tento
sbìr v pøíštím období zajišovat.
Pokud jsem se nìkterých slušných spoluobèanù èlánkem dotkl,
omlouvám se jim touto cestou. Vìøím, e i oni urèitì uznají, e
takto likvidace nepotøebných vìcí probíhat nemùe.
Petr Malcharczik, starosta mìsta Hanušovice

Hanušovický jarmark - 18. 8. 2007. Více informací v pøíštím èísle nebo na www.hanusovice.info

Zlatnictví - Radek Urc oznamuje,
e od 1. 6. 2007 bude provozovna pøemístìna,
a to na ulici Hlavní v Hanušovicích (vedle Èeské spoøitelny).
Pracovní doba: Po-Pá 9-16 hod., So 8-11 hod.
Nadále budeme provádìt:
opravy zlatých i støíbrných šperkù, zakázkovou výrobu
výrobu snubních prstenù (zlatých i støíbrných)
prodej zlatých, støíbrných, ocelových šperkù a piercingu

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

placená inzerce

Koncert Pavla Nováka 6. 6. 2007 v DK Hanušovice.
Více na www.hanusovice.info
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Pøijmu truhláøe s praxí
min. 5 let, na HPP.
Nástup ihned. Nástupní plat
70 Kè/hod. + prémie.
Èasová flexibilita.Tel.: 737 274 331.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
12. jednání – 11. 4. 2007
- vzala na vìdomí výsledek hospodaøení za 1. ètvrtletí 2007
- zhodnotila nabídky na koupi bytu èp. 242
- vzala na vìdomí dopis pøedsedy Poslanecké snìmovny PÈR
- schválila ádost o pronájem bytu na èp. 400
- projednala ádost o odprodej garáe u èp. 400
- projednala dopis zaslaný generálnímu øediteli ZKLBrno, a. s.
- vzala na vìdomí nabídku propagace
- projednala projekt implementace zpracování dávek hmotné
nouze pomocí softwaru GORDIC
- schválila smlouvu o poskytování pravidelného servisu ASI
- schválila návrh na jmenování èlenù JSDH a JPO II a znìní
potøebných dokumentù
- urèila zástupce na øádnou valnou hromadu VHZ, a. s. Šumperk
4. 5. 2007
- vzala na vìdomí podìkování Poradny pro eny a dívky Šumperk
- neschválila ádost o výmìnu bytù na èp. 215 a èp. 108
- schválila zajištìní vytištìní map Hanušovice, Staromìstsko,
Polsko s inzercí mìsta
- schválila program na Hanušovický jarmark dne 18. 8. 2007

- vzala na vìdomí ádost o poskytnutí dotace SPV Hanušovice –
prevence sociálního vylouèení
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatku za svoz TKO
- vzala na vìdomí uzavøení MŠ a ŠJ o prázdninách

13. jednání – 23. 4. 2007
- schválila provedení stavebních úprav - Hanušovice èp. 270,
SBD Šumperk
- schválila ádost ZŠ Hanušovice o bezplatné zapùjèení DK 25. a
26. 4. 2007 - Školní akademie
- schválila výmìnu bytù
- schválila pøechod nájmu na ul. Hlavní èp. 113
- vzala na vìdomí pozvání na „Èarodìjnickou akademii“ – 26. 4.
2007 v 17.00 hodin
- projednala záleitost domù a bytù z privatizace ZETORu, s. p.
- projednala ádost o odprodej èásti pozemku pè. 2049/1
- projednala ádost o odprodej pozemkù v kú. leb
- vzala na vìdomí zpìtné vzetí ádosti o odprodej èásti pozemku
pè. 2049/1 v kú. Hanušovice
- projednala ádost o odprodej pozemkù dle pøílohy v kú.
Hanušovice – Povodí Moravy, s. p. Olomouc
- odsouhlasila ádost o prominutí poplatkù za svoz TKO

Oznámení
Základní škola a Mateøská škola Hanušovice
oznamuje všem rodièùm a strávníkùm, e
v dobì letních prázdnin budou uzavøeny
mateøská škola a školní jídelna, a to
následovnì:
MŠ ul. Hlavní v dobì 16. 7.-10. 8. 2007
ŠJ ul. Hlavní v dobì 19. 7.-10. 8. 2007

Mìstské informaèní centrum
V Mìstském informaèním centru jsou podávány informace o poøádaných kulturních akcích, kontaktech,
monostech ubytování a turistiky. Jsou zde k dispozici také mapy mìsta a okolí.
Turistický suvenýr mìsta Hanušovice za 20,- Kè si mùete u nás zakoupit. Ú
Adresa: MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel.: 583 231 091
e-mail: grabovsky@iol.cz

Výzva!
Od roku 2005 je v Hanušovicích zøízeno Mìstské informaèní centrum, jeho úkolem je poskytovat informace o dìní
v Hanušovicích a okolí. Vyzýváme tedy všechny organizace, kluby, svazy i širokou veøejnost, poskytujte prosím informace
o akcích, které poøádáte (výstavy, plesy, turistické výlety, sportovní akce apod.), a to na adresu: grabovsky@iol.cz nebo
osobnì na MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 091.
Bìhem celého roku Hanušovice navštíví mnoho lidí, informaèní centrum získává stále vìtší význam a návštìvníkùm
je tøeba pøedat co nejpøesnìjší informace. Pøedem dìkujeme.
- mìú

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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„Školní Kryštof“
Ji tradiènì se uskuteènila ve spolupráci
Základní školy v Hanušovicích s Dopravním
inspektorátem v Šumperku a Obvodním
oddìlením Policie ÈR v našem mìstì dopravnì
preventivní akce „Školní Kryštof“.
Ve svém volném èase áci 6. roèníkù spoleènì
s policisty kontrolovali dodrování pravidel
silnièního provozu, technický stav vozidel a rychlost
jízdy. Udìlili 30 jablíèek ukáznìným øidièùm a 12
citronù smìøovalo k tìm øidièùm, kteøí pravidla
silnièního provozu nedodreli.
Ke zdaøilé akci pøihlíel starosta mìsta
Hanušovice pan Petr Malcharczik, øeditel
školy pan Jaromír Straka a vedoucí OOP
pan Vladimír Komárek. Podìkování patøí
paní uèitelce Janì Winklerové za pomoc
pøi organizaci akce, panu uèiteli Františku
Felnerovi za pìkné fotografie a paní Janì
Mazákové za sponzorský dar v podobì
jablíèek a citronù.
„Školní Kryštof“ je úèinnou formou
prevence, která pùsobí nejen na samotné
øidièe, ale i ostatní úèastníky dopravního
provozu. Pøispìl ke zvýšení právního
vìdomí dìtí a rozšíøení jejich znalostí
v rámci dopravní výchovy. Doufejme, e i
nadále, s úsmìvem na dìtské tváøi budou
áci Základní školy v Hanušovicích
odmìòovat po naší frekventované silnici
projídìjící øidièe, kteøí
svou bezpeènou jízdou
chrání všechny úèastníky
silnièního provozu,
pøedevším dìti.
Vlaïka ídková,
uèitelka obèanské výchovy
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Sbìr papíru a plastù ve školním roce 2006/2007
I v tomto školním roce probíhala na naší škole soutì ve sbìru papíru a plastù, kterou vyhlásila firma Stavrel ve spolupráci se ZŠ
Hanušovice, MìÚ Hanušovice a ostatními sponzory.

Sbìr odpadového papíru
Soutì byla vyhlášena pro jednotlivce. Ze 460 ákù naší školy
se zapojilo 159 ákù ( tj. 35 %) -113 ákù 1. stupnì a 46 ákù 2. stupnì.
Bylo odevzdáno celkem 24 225 kg papíru
to je o 2 456 kg více ne v loòském školním roce.

Nejlepší áci:
1. Petra Tomašková 5. A 1414 kg
2. Lukáš Kuèera 6. A 844 kg
3. Karolína Davidová 3. A 775 kg
4. Martin Barèík 4. B 658 kg
5. Pavlína Jelínková 1. A 564 kg

Všem ákùm byl sbìr proplacen.
Do losování o další ceny postoupilo 118 ákù, kteøí odevzdali minimálnì 50 kg papíru. Za kadých 50 kg pak dostali los. Bylo vydáno celkem 411 losù a bylo pøipraveno 25 cen – 6 x 100,- Kè, 16 x 200,- Kè, 1 x 300,- Kè, 1 x 400,- Kè, 1 x 500,- Kè v celkové
hodnotì 5 000,- Kè. Závìreèné losování se uskuteènilo 21. 5. 2007.
Cenu 500 Kè získal Tomáš Hošek (2. A), 400 Kè Marek Horák (5. B) a 300 Kè Karolína Fialová (3. B)
Cenu 200 Kè získali: Nikola Reichlová (2. B), Miroslav Vávra (2. A), Lukáš Odstrèil (6.C), Marek Merèák (4. B), Natálie Bugnová (2. A), Nikola Kreifová (1. A), Lukáš Sedlaèík (3. A), Natálie Chromková (3. A), Veronika Lauermannová (5. B), Dominik
Èermák (6. B), David Salák (6. C), Petra Tomašková (5. A), Lukáš Olbrich (7. B), Lucie Kotrašová (1. B).
Cenu 100 Kè získali: Martin Barèík (4. B), Lukáš Chamlar (4. B), Pavlína Jelínková (1. A), Natálie Synková (5. A), Ivo Vokurka
(7. A) a Filip Schwarzer (3. A)
Štìstí mìl letos Michal Krejèí (3. A), který byl vylosován 2x a získal celkovì 400 Kè.

Sbìr plastù
Soutì byla vyhlášena pro tøídní kolektivy. Zúèastnily se jí všechny tøídy a zapojilo se celkem 327 ákù (71 %). Výsledky však
byly velmi rozdílné – od 801 kg (3.A) po pouhých 6 kg (9. B). Nasbíralo se celkem 4 331 kg , co je o 1 000 kg více ne vloni.
Nejlepší tøídy:
1. místo – 5 000 Kè získala tøída 3. A za 801,5 kg
2. místo – 3 000 Kè tøída 5. A za 635 kg
3. místo – 1 000 Kè tøída 4. B za 340,5 kg
4. místo – 500 Kè tøída 3. B za 286 kg
5. místo – 500 Kè tøída 1. B za 282,5 kg
Získané peníze pouijí tøídy vìtšinou na výlety.
I kdy ve sbìru plastù soutìily kolektivy, pochvalu urèitì zaslouí
áci, kteøí plastù nasbírali nejvíce, a to:
1. Petra Tomašková 5. A 231 kg
2. Lukáš Sedlaèík 3. A 191 kg
3. Aneta Tóthová 7. A 162 kg
4. Nikol Šimeková 5. B 138 kg
5. Veronika Vokurková 3. A 105 kg
6. Daniel Novák 1. B 101 kg
Byli odmìnìni aspoò sladkou pochoutkou.
Naše podìkování patøí všem sponzorùm, kteøí poskytli finanèní prostøedky na odmìny, i všem, kteøí se do sbìru druhotných surovin zapojili.
V letošním školním roce probíhal pod patronací firmy Stavrel u
4. roèník sbìrové soutìe.
Celkovì se
za tyto 4
roky
podaøilo
odevzdat
91 392 kg
papíru a
13 519 kg
plastù.
-dm
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Volba povolání
„Práce dokáže vyléčit všechno.“ E. Hemingway

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ve školním roce 2006/2007
Žáci, kteří ukončili školní docházku v nižším ročníku
SOŠ a SOU Šumperk, z 8. ročníku, truhlář
SOU zemědělská Loštice, z 8. ročníku, opravář zemědělských strojů
OU a PrŠ Lipová – lázně, z 8. ročníku, kuchařské práce
malířské, lakýrnické a natěračské práce
SOŠ železniční, stavební a památkové péče
a SOU Šumperk, z 6. ročníku, instalatér
Gymnázium Šumperk, z 5. ročníku, všeobecné osmileté
Celkem do učebních a studijních oborů z nižších ročníků odešlo 7 žáků.
Žáci, kteří ukončili školní docházku v 9. ročníku
1) odešli studovat na střední školy
Gymnázium Šumperk, všeobecné čtyřleté
Gymnázium Jeseník, všeobecné čtyřleté
Obchodní akademie Šumperk, ekonomické lyceum
Obchodní akademie Mohelnice, informatika v ekonomice
Střední zdravotnická škola Šumperk, zdravotnický asistent
SZŠ a VOŠ zdravotnická E. Pöttinga Olomouc, asistent zubního technika
VOŠ a SPŠ Šumperk, informační technologie – aplikace osobních počítačů
technické lyceum
elektrotechnika
strojírenství
SOŠ Šumperk, služby cestovního ruchu
ochrana přírody a prostředí
SOŠ a SOU Šumperk, obchodník
Hotelová škola V. Priessnitze Jeseník, hotelnictví a turismus
SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, strojírenství
Střední škola oděvní Prostějov, s. r. o, modelářství a návrhářství oděvů
SOŠ železniční, stavební a památkové péče
a SOU Šumperk, dřevěné konstrukce
mechanik strojů a zařízení
Soukromá SOŠ umění a managementu Praha, s. r. o, design interiérů
Střední policejní škola MV Holešov, bezpečnostní právní činnost
Střední pedagogická škola Přerov, předškolní a mimoškolní pedagogika
Celkem z 9. ročníku na střední školy odešlo 34 žáků.
2) odešli do učebních oborů
SOŠ a SOU Šumperk, zámečník
obráběč kovů
truhlář
kadeřnice
prodavač – smíšené zboží
VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, autoelektrikář
Střední škola technická Mohelnice, elektrikář - slaboproud
SOŠ železniční, stavební a památkové péče
a SOU Šumperk, mechanik opravář
Střední škola oděvní Prostějov, prodavač - textil – oděv
SŠ obchodu a gastronomie Praktik s. r. o Olomouc, aranžér
Střední škola zemědělská Olomouc, umělecký kovář a zámečník
SPŠ a OU Letohrad, nástrojař
SOU Litovel, kuchař – číšník pro pohostinství

2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
1
3
1
3
3
1
3
3
2
1
1
1
1
1
2
1

4
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Celkem z 9. ročníku do učebních oborů odešlo 19 žáků.
10 žáků se zúčastní 2. kola přijímacího řízení.
Vlaďka Žídková
výchovná poradkyně
6/2007
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Dìkujeme za pøíspìvky do charitativní sbírky, která probìhla pro Diakonii Broumov. Krabic s odìvy se nasbíralo cca
140.
MO KDU-ÈSL
Hanušovice


Na jamboree s bránou i lasem
Týden poté, co na Staromìstském námìstí v Praze zahájilo na jedenáct tisíc úèastníkù oslavy stého výroèí
prvního skautského tábora, sešly se ètyøi desítky mladých junákù pøi tøetím pøípravném víkendu výpravy
Olomouckého kraje na svìtové skautské setkání do Anglie.
Vedoucí výpravy vyuili toho, e vìtšina školákù mìla z dùvodu úterního svátku víkend prodlouený, a
setkání na základnì v Domašovì nad Bystøicí naplánovali na ètyøi dny. Ty byly vyplnìny nejen zábavou a hrami, ale pøedevším pøípravou prezentace Olomouckého kraje a celého èeského skautingu na setkání, které nese indiánské pojmenování jamboree. Úèastníci tak mìli monost vyzkoušet si nejen pletení náramkù, ale i lasování a další èinnosti. „Vìøíme, e napøíklad šikovnost èeských skautù pøi práci s lasem zaujme pøinejmenším stejnì jako na minulém jamboree pøed ètyømi
lety v Thajsku,“ øíká jeden z organizátorù krajské výpravy, Petr Brabec.
Jedním z hlavních bodù programu bylo „projektování“ a stavba vstupní brány do subcampu, který se na témìø dva týdny stane
domovem našich skautù. „Jedním z hlavních ‚tahákù‘ èeských junákù na jamboree bude urèitì typicky èeský stan, podsada. Akdy
budeme mít podsadový tábor, tak se vším všudy, tedy i se vstupní branou bez jediného høebíku,“ usmívá se Petr Brabec.
Nechybìlo ale ani procvièování jazyka, kterým se bude více ne
40 000 úèastníkù jamboree dorozumívat. „Napøíklad jsme pøekládali do
angliètiny písnièku Chválím tì, zemì má,“ øíká jedna z mladších úèastnic,
Jana Vytásková z Prostìjova.
Všichni pøítomní odjídìli ze setkání nadšeni a plní dojmù. „Ovšem
jamboree, vyvrcholení celosvìtových oslav stých narozenin skautingu,
bude ještì nesrovnatelnì vìtším záitkem“, uzavírá Petr Brabec. Jamboree probìhne na pøelomu èervence a srpna v Hylands Park nedaleko Londýna, z Èeské republiky se jej zúèastní asi tøi stovky mladších úèastníkù,
osm desítek starších se pak bude podílet na jeho hladkém prùbìhu jako
èlenové Mezinárodního servistýmu. (-peb-)
Mladí junáci si vyzkoušeli i stavbu vázané brány, se kterou budou
reprezentovat na svìtovém jamboree v Anglii. ââ

Kino Mír

Hanušovice

Oèní optika Vladimíra Rolínková
Školní 343, Hanušovice

Èerven 2007
1. 6. Goyovy pøízraky
8. 6. Ghost rider
15. 6. Rande mìsíce
22. 6. Most do zemì Terabithia
29. 6. Taxi 4

Nabízím k pronájmu
byt 3+1 v obci Malá Morava.
Nájem 2.500 Kè+inkaso.
Tel. 602 779 995.
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Poskytuji dìtem do 15 let
plastové tvrzené èoèky
na pøedpis
bez poplatku.
Pro dospìlé
velký výbìr brýlových obrub
za pøíznivé ceny;
na vybrané druhy velké slevy.
Oèní optika Vladimíra Rolínková
Školní 343, Hanušovice

podatelna@mu-hanusovice.cz

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.

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Pódiovky
naplnily kulturní dùm
Nìkolik mìsícù pøipravoval SPV Hanušováèek se svým
taneèním kroukem z Jindøichova a Regionálním centrem Sport
pro všechny v Šumperku velkou kulturnì-spoleèenskou akci.
Taneèní krouek z Jindøichova vyvíjí svou èinnost ji deset
let a tak se zrodil nápad ucházet se opìt po roce o tradièní regionální pøehlídku pódiových skladeb, která se v roce 2006 konala v hanušovické tìlocviènì, a spojit ji s oslavou 10. výroèí vzniku taneèního krouku. Ten ji nìkolik let „zastøešuje“ obèanské
sdruení SPV Hanušováèek.
Akce mìla vypuknout v sobotu 21. 4. 2007 v hanušovickém
kulturním domì za podpory Mìsta Hanušovice, Obecního
úøadu Jindøichov a Oborové zdravotní pojišovny zamìstnancù
bank, pojišoven a stavebnictví, poboèky Olomouc.
Nìkolik dobrovolníkù dlouho pøipravovalo celý program,
jindøichovské taneèní skupiny Berušky, Trik a Bonduelle pilnì
nacvièovaly celkem sedmnáct skladeb tak, aby mohly divákùm
pøedvést výøez z celé své desetileté èinnosti. Nacvièovaly také
dìti z MŠ Hanušovice, které také reprezentovaly SPV
Hanušováèek.
Na pøehlídku se kromì sedmnácti domácích skladeb pod vedením Jiøiny Kokešové, Ivy Kulihové, Hany Homolové a dvou
skladeb mateøské školy pod vedením Ludmily Nikolovové,
Vìry Hegerové a Elenky Høebaèkové pøihlásily také maoretky
ze 4.ZŠ Šumperk (pravidelné úèastnice mistrovství Evropy
v maoretkovém sportu), skladba s gymnastickými prvky z odboru ZŠ Snìník Staré Mìsto, aerobicková skladba z odboru
SPV Mohelnice a dìti z Leštiny, které se však nakonec
pøehlídky z dùvodu nemoci nezúèastnily. Jako host byla také

pozvána Petra Mikysková z Ústí nad Orlicí se dvìma vystoupeními bøišních tancù.
V den konání akce si všichni, kteøí vìnovali pøípravám
mnoho svého èasu, pøáli, aby kulturní dùm nezùstal tradiènì poloprázdný a pøehlídka mìla dùstojnou diváckou kulisu a atmosféru. Pøání bylo vyslyšeno a vše dopadlo nad oèekávání
dobøe. Naplnìný kulturní dùm povzbuzoval a potleskem
oceòoval všechny vystupující skladby. Po kadé poslední
skladbì jednotlivé skupiny pøedali zástupci výkonného výboru
RC SPV Šumperk a SPV Hanušováèku autorkám i jejich
svìøencùm diplomy a úèastnické listy s malou pozorností.
V závìru vyjádøil pøedseda RC SPV Šumperk Rudolf
Chrastina podìkování SPV Hanušováèku a všem poøadatelùm
za dùstojné uspoøádání regionální pøehlídky. Slavnostní chvíle
vyuilo také vedení SPV Hanušováèek pro podìkování cvièitelce a trenérce taneèních skupin Jiøinì Kokešové a cvièitelce
pøedškolních dìtí Annì Láníkové za jejich mnohaletou aktivní
èinnost v obèanském sdruení. Podìkování vyjádøily na pódiu
svým výše jmenovaným trenérkám a výtvarnici Hanì Schonové
také dìvèata taneèního krouku. Dík patøí jistì také Ludmile
Tabaèárové, která pøipravuje kostýmy. Dìvèata se souèasnì oficiálnì rozlouèila s jednou ze svých vedoucích Martinou Venenou a se svými kamarádkami Markétou a Kristýnou Venenými,
které konèí svoji èinnost z dùvodu zmìny bydlištì.
Do krajského kola, které se konalo o týden pozdìji v Šumperku, vybrala odborná porota skladby „Pasáèková“ ZŠ
Snìník Staré Mìsto, „Disko-mix“ Sany III Šumperk, „Nostradamus“ skupina Trik Hanušováèek, „Saxana“, „Auák“ a „Na
køídlech ptákù“ skupina Bonduelle Hanušováèek, „Babeta“
skupina Berušky Hanušováèek.
Skladba Nostradamus byla sice v krajském kole hodnocena
v konkurenci 20 skladeb mezi nejlepšími tøemi, ale na republikové finále v Kladnì byla nominována jako náhradní. Vedení
krouku se rozhodlo, e nároènou cestu do Kladna ji druhý rok
za sebou skupina podstupovat nebude.
SPV Hanušováèek dìkuje za podporu Mìstu Hanušovice,
Obecnímu úøadu Jindøichov, Zdravotní pojišovnì OZP a její
poboèce v Olomouci a všem svým partnerùm a pøíznivcùm za podporu této akce i celé její èinnosti. -pod, foto Martina Venená

ÈARODÌJNICKÁ AKADEMIE
Konec dubna bývá dobou pøicházející Filipojakubské, Valpuriny noci nebo také pro nás známìjšího „Pálení èarodìjnic“. Dobou, kdy se lidé schází u zapálených ohòù, aby oslavili pøíchod jara.
Této tematiky vyuila ZŠ Hanušovice k uspoøádání „Èarodìjnické akademie“. Program byl naplnìn scénkami, pohádkou a
taneèními výstupy nejenom ákù ZŠ, ale i taneèního krouku z Jindøichova a mateøské školky.
Podìkování patøí ákùm a uèitelùm (pí. uè. Podgrabinská, pí. uè. Kubíèková, pí. uè. Winklerová, p. uè. Jorda, p. uè. Felner), kteøí
se na tvorbì programu podíleli.
Za organizaèní èást pí. uè. Janoèková
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Vítìzem 4. roèníku ÈEZ
Street Hockey 2007
je ZŠ TGM
Frýdlant nad Ostravicí
Drustvo ákù Základní školy TGM
Frýdlant nad Ostravicí 26. dubna 2007
vybojovalo vítìzství v nejvìtším
ákovském turnaji ve street hokeji 4.
roèníku ÈEZ Street Hockey 2007. Spolu
s vítìzstvím si hráèi odnesli také
kompletní florbalovou školní výbavu,
poukázku do Lanového centra v Ostravì a
další ceny. Na dalších místech se umístily
týmy ze ZŠ Gen. Svobody v Havíøovì a ze
ZŠ Jubilejní, Nový Jièín.
Nejlepším hráèem turnaje se stal Dominik
Eichner ze ZŠ Jubilejní, Nový Jièín.
Poøadatelé ale také hodnotili publikum, jak
originálnì a bouølivì umí své borce
povzbuzovat, ale také jak se výraznì
„nastrojilo“, popøípadì, jaké si s sebou vzalo
doprovodné efekty. Nejlepším publikem se
tak stali fandící spoluáci ze Základní školy
v Rýmaøovì, kteøí obdreli volné vstupenky
na pøedstavení v Divadle loutek v Ostravì.
„Také jsme ale zaznamenali, e nejdéle
povzbuzovali áci ze Základní školy
Vsetín-Luhy, kteøí v ÈEZ Arénì strávili
skandováním témìø celý den. A to u je co
øíci,“ poznamenala øeditelka turnaje Blanka
Korytáøová.
V ÈEZ Arénì bylo úderem 9. hodiny
slavnostnì zahájeno finále turnaje nástupem
všech hráèù. Krátkým úvodním slovem
úèastníky turnaje pozdravili námìstek
h e j t m a n a Ol o m o u c k é h o k r a j e Pa v e l
Sekanina, primátor mìsta Ostravy Petr
Kajnar, Petr Zachoval, generální øeditel a
jednatel ÈEZ Distribuèní sluby a hlavní
poøadatel Jaroslav Korytáø z TV Polar, kteøí
kromì jiného popøáli všem úèastníkùm hodnì
sportovního štìstí. Po rozlosování soupeøù
zaznìl první hvizd a byla tak zahájena první
ètyøi finálová utkání souèasnì. Na hrací
ploše se pak bìhem celého dne vystøídalo
všech 64 finálových týmù. Jejich èlenové áci jednotlivých základních škol, za
mohutného povzbuzování poèetného
publika podávali své nejlepší výkony.
„Z prùbìhu celého letošního roèníku
mám výborný pocit, pøihlásil se rekordní
poèet dìtí, všechno probíhalo hladce. Také
finálové boje probìhly skvìle, atmosféra
v hale byla pìknì sportovnì bouølivá, co
jistì pøispìlo ke kvalitním výkonùm
hráèù,“ uvedl hlavní organizátor akce
Jaroslav Korytáø, øeditel poøádající TV Polar a dodal, e i kdy na stupních vítìzù
mohou stát jen tøi drustva, ocenìní za
úèast a nasazení si zaslouí všichni, kteøí v
letošním roèníku ÈEZ Street Hockey 2007
bojovali.
Souèástí velkého finále byla také
autogramiáda, jí se zúèastnili zástupci
florbalového týmu Torpédo Havíøov,
hokejisté z HC Vítkovice Steel a Jan
Výtisk za Oceláøe Tøinec. Hráèi byli
hodinu v obleení svých fanouškù z øad
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Bezpeèné uití zemního plynu
Servis a revize odbìrných plynových zaøízení
Stejnì jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a. s., plní povinnosti
k zajištìní bezpeènosti pøi distribuci zemního plynu, mìl by mít i kadý jednotlivý odbìratel zájem
o provozování svého odbìrného plynového zaøízení s maximální mírou bezpeènosti a za
podmínek, které mu zajistí minimální náklady na provoz.
Doporuèujeme Vám:
Vaše odbìrné plynové zaøízení (rozvody plynu a plynospotøebièe) si nechejte
prohlédnout odbornou firmou. Ta Vám doporuèí pøípadné opravy, provede vyèištìní a
seøízení Vašeho spotøebièe, pøíp. poradí a navrhne doplnìní o prvky, které zvýší
bezpeènost provozování Vašeho odbìrného plynového zaøízení. Kontrolu si naplánujte
mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, e prevence je vdy mnohem levnìjší a
pøináší ménì starostí ne odstraòování následkù poruchy.
Revize plynových zaøízení
Souèástí bezpeèného uívání zemního plynu jsou pravidelné revize plynových zaøízení.
Povinnost provádìní pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Èeského úøadu bezpeènosti práce
a Èeského báòského úøadu è. 21/1979 Sb., ve znìní vyhlášky è. 554/1990 Sb. a vyhlášky
è. 85/1978 Sb.
Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zaøízení, pøi kterém se prohlídkou,
zkouškou, pøíp. mìøením kontroluje provozní bezpeènost a spolehlivost celého zaøízení nebo
jeho èástí. (Pøi revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se kontroluje i dokumentace a
odborná zpùsobilost obsluhy.) Revizi smí provádìt pouze revizní technik s pøíslušným
rozsahem osvìdèení odborné zpùsobilosti.
Výjimku z tohoto naøízení mají pouze ta plynová zaøízení, která jsou v osobním uívání
uivatelù bytù, a místnosti neslouící k bydlení – zde není povinnost provádìní revizí dána
zákonem. Ale i tak je uivatel bytu za bezpeèný provoz, kontrolu a údrbu plynového zaøízení
ve svém bytì plnì odpovìdný. V pøípadì, e dojde ke zmìnì uivatele bytu, mìl by pøed
pøedáním bytu novému uivateli zajistit majitel bytu provedení revize plynového zaøízení.
Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádìní revizí celého domovního plynovodu
(s výjimkou bytových instalací a plynospotøebièù). Revizi je nutno kadé tøi roky opakovat.
Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uvedeny všechny zjištìné závady
s termínem k jejich odstranìní. Závìrem revizní zprávy musí být jednoznaènì konstatováno,
zda je zaøízení schopno bezpeèného provozu, èi ne. V pøípadì, e ne, nesmí být zaøízení
provozováno, pokud nejsou všechny závady odstranìny a není provedena nová revize
s kladným výsledkem.
I kdy není povinnost provádìní revizí u majitelù bytù a rodinných domkù (pokud slouí
k jejich bydlení a bydlení jejich rodinných pøíslušníkù), jak je výše uvedeno, stanovena
zákonem, pøesto doporuèujeme i zde provádìt pravidelné kontroly a posouzení stavu
plynových zaøízení odbornì vzdìlanými pracovníky.
-s
ákù základních škol, kterým podepisovali
fotografie, ale také odpovídali na øadu
zvídavých dotazù.
Letos se akce úèastnilo rekordních 7200
ákù a ákyò do 13 let, tedy 1200
pìtièlenných drustev z celkem 240 škol
krajù Moravskoslezského a Olomouckého
a okresu Vsetín. Záštitu nad turnajem
pøevzali hejtmani Moravskoslezského
kraje Even Tošenovský a Olomouckého
kraje Ivan Kosatík, a také primátor
statutárního mìsta Ostrava Petr Kajnar.
Nejvíce drustev letos do turnaje
pøihlásila ZŠ Bohumínská Ostrava, a to
plných 40, následovaná Základní školou
Mládí z Orlové Lutynì se 30 pøihlášenými
týmy. Kadoroènì se také zvyšuje poèet
dívèích drustev, letos jich do školních kol
po tøech týmech pøihlásily Základní škola
Na Nábøeí v Havíøovì a ZŠ Píš.

O výsledcích finále 4. roèníku ÈEZ
Street Hockey 2007 také na:
www.polar.cz/hockey.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice - èinnost za mìsíc duben 2007
Hned druhý den po oficiálních svátcích jara jsme uskuteènili Soutìe s velikonoèními vajíèky. Dìti se seznámily s nìkterými
zvyky z bohaté minulosti naší vlasti. Leè z èasových dùvodù jsme nestihli vyuít všechny pøipravené hry. Celkovì vyhrála Tereza
Beerová. Blahopøejeme!
Jedno sobotní odpoledne patøilo úpravám na klubovém táboøišti: vykopání velkého shnilého paøezu a dále opravì bøehù potùèku, který opìt po mnoha letech vyvìrá nedaleko od táboøištì ze zemì.
Etapová hra Prospektoøi pokraèovala bìhem mìsíce mnoha rùznými soutìemi (Krmení ve dvojici, Nervy, Na pukavce atd.).
V souèasnosti v etapové høe vede s menším náskokem Marek Gattyán.
Bohuel plánované vìtší terénní hry jsme museli z dùvodu malé úèasti zrušit, i kdy poèasí pøálo. Hodiny pøíprav tak pøišly vniveè. Bez podpory rodièù nelze podobné akce konat! Rodièe nech si laskavì uvìdomí, e to dìlám pro jejich dìti, ve svém volném
èase a nic za to nemám. Plán naší mesíèní èinnosti dostávají s èasovým pøedstihem, aby jej mohli skloubit se svými plány. Rodièe,
kteøí mají své dìti alespoò trochu rádi, jim úèast na našich akcích umoní. Dìkuji za pochopení.
V mìsíèním bodování jednotlivcù tentokrát vyhrál Miloslav Gronych. Blahopøejeme!
Vedoucí klubu M. Pecho

Letní tábor - Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství
Poøadatel: Duha Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice
Kdy: 5.-10. 8. 2007 (ne-pá)
Kde: TZ u Bohdíkova
Cena: 750,- Kè Duha D. s.
900,- Kè ostatní
Pøi podání pøihlášky se vybírá celá finanèní èástka.
Akce pro: dìti 8-14 let
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Program: hry, bojovky, výpravy do okolí i na koupalištì
v Zábøehu, etapovka na téma Prospektoøi - hledaèi nerostù, dále
tábornické dovednosti
Pøihlášky: kadé úterý v dobì 17.15-17.45 hod. v naší klubovnì. (ul. Dukelská u è. 112 v Hanušovicích)
Vyuijte naší èasovì i finanènì výhodné nabídky!
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Jubilea
V mìsíci èervnu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Helena Mausová,
75 let paní Jarmila Burešová,
65 let pan Jiøí Michl,

1. èerven - Den dìtí
Všem dìtem pøejeme k jejich svátku hodnì radosti,
pìkné vysvìdèení a hodné rodièe.
Redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

60 let paní Danuše Mrázková a
Margita Voboøilová a pánové Milan
Doleal a Kurt Látal,
50 let paní Vìra Lešingrová,
Zdeòka Demelová, Alena
Ondráèková, Marcela Fiedlerová a
Helena Hanáková a pánové Jan
Ludvík, Bohuslav Hasoò a Pavel
Fujaš.
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

Podìkování

FK Hanušovice dìkuje firmì S.CH.W. service za zakoupení dresù pro dorostence
FK Hanušovice.
Petr Kuèera, pøedseda FK Hanušovice

V mìsíci dubnu 2007
se narodily:
Dominika Aèová a Štìpánka Urbanová

Vzpomínka

Podìkování

Dìkujeme za pøání ke Dni matek panu starostovi Petru Malcharczikovi a recitaènímu krouku ZŠ Hanušovice pod vedením paní uè. Vlaïky ídkové. Dìkujeme za
velice krásný záitek.
Obyvatelky DPS

Váení obèané,

Dne 9. 6. 2007 si pøipomeneme
1. smutné výroèí, kdy nás navdy
opustil
pan Miroslav Hnátek.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu
tichou vzpomínku.
Ivana s dìtmi, sourozenci Emílie,
Vìra, Daniel a Štefan s rodinami.
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Svaz tìlesnì postiených v naší obci zve všechny obèany stejnì postiené, aby pøišli mezi nás, posedìli s námi, poptali se na rùzné monosti vzhledem ke svému zdraví
a také se trochu rozveselili. Vaše návštìva bude nezávazná a sami se rozhodnete, jestli
s námi zùstanete.
Èlenství v našem svazu vám poskytuje tyto monosti: právní a sociální poradenství
vyškoleným pracovníkem v oblasti zdravotního postiení, monost týdenního pobytu
v rehabilitaèním zaøízení, úèast na zájezdech spolku se ZO ZTP Zábøeh, poøádání výroèních schùzí a oslav Dne matek, porady a zajištìní pøi koupi rùzných pomùcek pro
lepší zvládnutí zdravotního postiení, spojené s prodejem. Tìšíme se na vaši návštìvu.
Dále prosíme podnikatele o sponzorské dary pro náš svaz, tøeba jen o malé èástky,
které nám zpøíjemní ivot, a ji pøi rùzných rehabilitaèních kurzech, nebo nákupu
zdravotních pomùcek a podobnì.
Pøípadné dotazy ohlednì èlenství nebo nabídky sponzorského daru volejte na telefonní èíslo 605 304 973.
Za výbor Svazu tìlesnì postiených, Oldøich Vojtek, pøedseda; Jiøí Kašpar, èlen výboru

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
V minulém vydání Hanušovických novin jsme se procházeli
irským Dublinem a slíbili jsme si podívat do místního svìtovì
proslulého pivovaru, produkujícího „stout“, èerné pivo znaèky
Guinness.
Pivovar zaloil v roce 1759 Arthur Guinness, kdy si ve mìstì pronajal pozemek u øeky Liffey na neuvìøitelných 9000 let.
Zakladatel pivního impéria mìl 21 dìtí a rodina kontrolovala firmu 227 let. Dnes vlastní pivovar britský gigant GMG Brands (vyrábí i whisky, vodku Smirnoff, Cinzano a další znaèky alkoholu).
Za dobu své existence se pivovar rozrostl do gigantického podniku, ze kterého se dnes èerný mok distribuuje do 150 zemí.
Podle statistik se dennì na celé planetì vypije 10 milionù sklenic
a roènì se naplní témìø dvì miliardy pint guinnessu (pinta
=0,568 l).
Souèástí komplexu pivovaru je nádherné muzeum otevøené
koncem minulého století. Budova skladištì, ve kterém se návštìvníci seznamují s historií slavné znaèky, byla dostavìna
v roce 1904. Byla to první budova s vnitøní kovovou kostrou na
ostrovech a je ve tvaru pivní sklenice. A do roku 1980 byly v budovì skladovací a fermentovací (kvasicí) prostory. Následná rekonstrukce a pøestavba na muzeum si vyádala náklady ve výši

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se podíváme do Èervené Vody, na nedalekou Køíovou
horu a povíme si nìco o nové rozhlednì na ní postavené.
První zmínka o obci Èervená Voda se objevuje v zemských
deskách v roce 1481. Tehdy prodal Albrecht starší ze Šternberka okolní panství vèetnì obce Janu Daèickému z Daèic pod názvem Malé Heroltice. Název Heroltice vznikl z nìmeckého der
Herold, co znamená hlasatel. V panské nebo královské druinì
to byl tehdy èlovìk, který mìl na starosti korouhev v barvách
svého pána. Jestlie se pán vypravil s druinou na cestu, herold
jel s korouhví v èele.
Køíová hora nedaleko obce je jedním z vrcholù Jeøábské vrchoviny a vypíná se do výšky 735 m n. m. První zmínka o ní je
v Gramizovì popisu v Zemském archivu v Brnì z roku 1653.
V roce 1833 tu byl postaven malý døevìný kostelík bez vìe.
Kdy pozdìji vyhoøel, byl vystavìn nový, vìtší s vìí. Zvon do
vìe byl odlit v Olomouci a pøetrval tu asi sto let. V roce 1863
byly novì malovány obrazy køíové cesty umístìné na pískovcových køíích kolem vrcholu hory. Vedle kostela byla v roce
1923 vybudována døevìná chata, která slouila poutníkùm
k úkrytu pøed nepohodou. V roce 1933 byl zaloen Spolek
Køíové hory a ten se staral o celé poutní místo. Po roce 1945 byl
prostor za Køíovou horou vyèlenìn jako cvièištì armády, od
roku 1969 do roku 1990 slouil sovìtské armádì. Proto došlo
k devastaci celé hory a k likvidaci poutního místa.
Pøed nìkolika lety bylo rozhodnuto postavit na Køíové hoøe
rozhlednu. Byl vybrán projekt ing. arch. Mládíka, který citlivì
pøistupoval k lokalitì tak, aby stavba minimálnì narušovala
okolní krajinu a stala se dominantou širokého okolí. Tvoøí ji pøízemní otevøený ochoz zakonèený oblou støechou a vì s vyhlídkovým ochozem ve výšce 25 m nad úrovní terénu. Pøi stavbì
bylo v maximální míøe vyuito pøírodních materiálù, hlavnì
døeva.

40 milionù eur. Zdejší expozice je umístìna v sedmipodlaní budovì. Nejvìtším pokladem je zde originál smlouvy o pronájmu
z r. 1759, který je zasazen do vstupní podlahy muzea. V dalších
patrech jsou umístìny podrobné expozice o historii pivovaru, výrobních postupech od zaloení a po dnešek, sály plné plakátù,
pivních etiket, sklenic a všeho, co se týká znaèky Guinness. Je
zde té umístìn obøí sud, do nìho se vejde 720 tisíc pint piva.
Raritou je také fakt, e si pøi prohlídce muzea pøijdou na své i
všechny smyslové orgány – vizuální efekty se mísí s pøíjemnou
vùní, která doprovází kadou fázi varu. To vše doplòuje syèení,
huèení, bouchání – tedy zvuky, které výrobu doprovází. Hmat a
chu si pak pøijdou na své ve vrchním patøe, kde vám natoèí pintu
piva s povìstným irským trojlístkem a harfou, jedním z irských
národních symbolù. Raritou jsou i svìtelné efekty v jednotlivých
patrech vytváøející v návštìvnících pocit postupnì naplòované
sklenice piva. Originální je té vstupenka do muzea. Návštìvník
dostane místo lístku prùhledný valoun, v nìm je zachycena
v bublinì kapka tmavé látky – esence, která tvoøí základ guinnessu. Po pøedloení valounu vám pak natoèí v baru pintu piva
zdarma.
-hp

Od jara je ji rozhledna o víkendech otevøena, slavnostní otevøení se má konat v sobotu 16. èervna. Urèitì je to dobrý tip na
výlet.
-hpm

foto pøevzato z www.cervenavoda.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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www.znatemapu.cz
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Na jediném místì:
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