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

Váení obèané,
obracím se na Vás touto cestou s reakcí na tiskovou zprávu ohlednì pøípadného zrušení obvodního oddìlení PÈR v Hanušovicích, Velkých Losinách a Libinì v rámci sluèování slueben PÈR, nastínìné v pracovním materiálu pøipravované Reformy Policie
ÈR.
Uvedená zpráva vyvolala negativní reakci u øady obèanù Hanušovic, kdy mne samotného nìkolik obèanù oslovilo s dotazem: „Co je na tom pravdy, e v Hanušovicích
bude konèit obvodní oddìlení?“
V samotném èlánku ze dne 1. srpna 2007 v šumperském a jesenickém deníku vyslovuje k tomuto schématu negativní stanovisko øeditel OØ Šumperk p. plk. JUDr. Drábek.
Policejní sluebna v Hanušovicích je dle názoru øeditelství Policie v Šumperku i názoru starosty mìsta Hanušovic p. Petra Malcharczika, se kterým byla tato vìc podrobnì
prodiskutována, potøebná a nezastupitelná.
Porovnáním nápadu trestné èinnosti v letošním roce ve sluebním obvodu OOP Hanušovice k roku 2005 a 2006 musím konstatovat, e došlo k nárùstu trestné èinnosti o jednu
tøetinu. Pachatel je zjištìn v 65 % pøípadù,
co staví OOP Hanušovice na jedno z pøedních míst v rámci okresu Šumperk. Nezanedbatelná je i èinnost policistù Obvodního
oddìlení na úseku dohledu na BESIP.
Sluèování menších oddìlení PÈR bylo
doposud øešeno pouze v teoretické rovinì, kdy nebyly a nejsou ze strany vedení
PÈR èinìny ádné konkrétní pøípravné
kroky, které by tomuto opatøení nutnì
musely pøedcházet.
Npor. Bc.Vladimír Komárek,
vedoucí OOP Hanušovice

Upozornìní
Nový systém svozu nebezpeèného odpadu - strana 3!
Informace ke sbìru velkoobjemového odpadu - strana 3!
Úspìšný vstup do nového školního roku, spoustu jednièek a
hodné uèitele všem školákùm pøejí redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

Upozornìní na nové e-mailové adresy:
informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info
redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
Pøipomínáme internetové stránky mìsta: www.hanusovice.info
Omlouváme se majitelùm firmy Šerák za neuvedení názvu jejich firmy pøi
hodnocení fotbalové sezony minulého roèníku. Za FK, sekretáø M. Tomaško
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A zase škola...
Kadý tu vìtu pronáší jinak. Vìtšina
dìtí otrávenì, moná nešastnì, i
kdy je tøeba taky uznat, e nìkteré
se tìší. Rodièe s tìkým povzdechem,
co zas dìti budou všechno do školy
potøebovat a kolik to bude stát,
popøípadì s pøedstavou, kolik
energie budou muset vynaloit, aby
své potomky pøimìli k opìtnému
uèení; nìkdo to ale vysloví i
s úlevou, e budou mít dìti zase
pravidelný reim a ménì èasu na
skopièiny.
Spoleèný prázdninový èas s našimi
dìtmi nám kromì jiného pøinesl
zajímavé poznatky. Tøeba e dìti
najednou vyrostly a ty starší u
pøestalo bavit to, co plní nadšením
mladší. e je èím dál tìší pøipravit
pro dìti takový program, aby je
zaujal a byl náleitì akèní. e dá
obèas práci, nejen dìtem, ale i
rodièùm, naladit se na úplnì jinou
notu, kdy stráví spoleèný èas
v neporušené pøírodì, daleko od
poèítaèù a jiné techniky. Taky èlovìk
nesmí hned házet flintu do ita, kdy
se pøi delším spoleèném pobytu
objeví „ponorka“, kdy s mnoha
úspìchy o vzájemné dobro pøijdou
taky karamboly. Jsou to opravdu
zvláštní a souèasnì vzácné
zkušenosti a bylo by velká škoda
hodit je za hlavu se slovy „no, sláva,
máme to za sebou, do pøíštích
prázdnin máme klid“.
Všechno to vlastnì byla jen škola
ivota. Nezáleí, s jakými výsledky
jsme ji o prázdninách absolvovali,
ale co nám zùstane v pamìti, jak se
budeme z nabytých vìdomostí tìšit,
jak je budeme vyuívat a pilovat
k lepšímu, jak z hloubi vyplave na
povrch to hezké a tøpytivé. Tìšme se
na další prázdniny!
-mf
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
17. jednání – 18. 6. 2007
- zabývala se pøípravou zasedání ZM na den 27. 6. 2007
- vzala na vìdomí dopis pøedsedy rozpoètového výboru PS PÈR
- projednala cenovou nabídku vedení VO Hynèice nad
Moravou
- projednala návrh øešení provozní èásti domu èp. 105
- setkala se s øeditelkou Armády spásy Šumperk
- projednala pøipomínky LÈR, s. p., LS Hanušovice k ÚP
Hanušovice
- projednala ádost o prodej èásti pozemku u domu èp. 321
- projednala ádost o souhlas s výmìnou oken
- vzala na vìdomí oznámení o konání letních skautských
táborù
- vzala na vìdomí nabídku - Obrazový atlas turistických
výletù a zajímavostí v ÈR
- schválila pøíspìvek na zajištìní jízd historických
vlakù na trati Hanušovice–Staré Mìsto p. Sn. v rámci
Anenské pouti
- vzala na vìdomí nabídku Projektu EUROBEDS
- projednala stínost na nesprávný úøední postup ze strany
OV a P MìÚ Hanušovice
- projednala nabídku spolupráce - Tereza Schreiberová
- urèila úèastníka výkonu státního dozoru kaple Navštívení Panny Marie v Hynèicích nad Mor.
- projednala ádost, aby mìsto odkoupilo èást pozemku
pè. 24/2 v kú. leb od PF ÈR
- delegovala zástupce na soutì ve støelbì na støelnici Štolnava

- projednala ádosti o prominutí poplatkù za svoz TKO
- projednala nabídky na odkoupení bytu – Zábøeská
èp. 240
- schválila ádost o povolení zmìny pùjèovní doby MK
Hanušovice
- projednala ádost o odkoupení pozemku pè. 475/3,
kú. Hanušovice
- pøidìlila byt v ZŠ Hanušovice èp. 145

18. jednání – 2. 7. 2007
- projednala øešení vedoucího odboru V a P
- vzala na vìdomí výkon státního dozoru – kaple Hynèice
nad. Mor.
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek ÈS Chovatelù Hanušovice
- vzala na vìdomí vyúètování vodného a stoèného 2006
ŠPVS a. s.
- povìøila zástupce k úèasti na jednání MAS Horní Pomoraví, o. p. s. 3. 7. 2007
- schválila smlouvu o dílo VO Hynèice s MSEM a. s.
- schválila výbìr dodavatele stavby 24 bj.
- schválila navýšení cen obìdù od 1. 9. 2007 ve školní jídelnì pøi ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost o zvýšení dotace pro ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí výroèní zprávu Charity Šumperk
- odsouhlasila prominutí poplatkù za odvoz TKO
- vzala na vìdomí a doporuèila ZM ke schválení ádost o
odprodej pozemku pè. 1611

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: ic@hanusovice.info

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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Vážení občané
Po provedeném jarním svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu jsem Vás v Hanušovických novinách informoval, že
v oblasti svozu nebezpečného odpadu musí dojít k zásadní změně, aby nemohl být tento odpad rozebírán, odnášen a podobně.
Po dohodě se společností SITA, která bude svoz zajišťovat, rada města přistoupila k následujícímu opatření:

Nebezpečný odpad musí být fyzicky předán osádce, která bude svoz zajišťovat.
Svoz nebezpečných odpadů: Termín svozu - 8. 9. 2007
Čas
00

20

8 -8
8 25 - 9 00
9 05 - 9 35
9 35 - 10 00
10 05 - 10 35
10 40 - 11 00
11 05 - 11 30
12 15 - 12 30
12 35 - 12 55
13 00 - 13 15
13 25- 13 40
13 25- 13 40
13 50- 14 20
14 30- 14 45
14 50- 15 10

místo
Ulice Zábřežská – u ČOV
Ulice Zábřežská – u kotelny
Ulice Jesenická – křižovatka k řadovým domkům
Ulice Hlavní – parkoviště CONNEX (u viaduktu)
Ulice Hlavní – parkoviště u Spořitelny
Ulice Pražská – parkoviště SLEZAN
Ulice Hlavní – městský úřad
Ulice Údolní - sociální budova Jandrt
Ulice Údolní – točna autobusů CONNEX
Ulice Údolní – u Rychty
Potůčník – u bývalého obchodu
Potůčník 432 - paneláky
Hynčice – u horního kontejneru
Žleb – u kontejneru
Vysoké Žibřidovice – křižovatka u bývalého obchodu

poznámka

zákonná přestávka (1130 - 1215)

Znovu si Vás dovolíme upozornit, že předání nebezpečného odpadu musíte provést osobně!
Součástí sběru nebezpečného odpadu nejsou pneumatiky, ty patří do odpadu obyčejného a sbírají se
s velkoobjemovým odpadem!

Sběr velkoobjemového odpadu
Bude proveden: ve dnech 10. 9–12. 9. 2007 na sídlišti Na Holbě na křižovatce u mostu
na sídlišti Zábřežská u kotelny K2
na ulici Sportovní křižovatka u Procházků
ve dnech 12. 9.–14. 9. 2007 u kapličky
u Hanušovické lesní a. s.
horní Hanušovice – otočka autobusů
Tento mobilní sběr není určen pro podnikatele ale pouze pro občany. Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nepatří odpad
nebezpečný a odpad, který je určen k recyklaci a sběru (kovy, sklo, papír a další).
Věříme, že s Vaší pomocí, vážení občané, bude provedení a úroveň těchto sběrů výrazně lepší než na jaře, za což vám
předem děkujeme.
Petr Malcharczik, starosta města

Důležitá informace pro občany Hynčic nad Moravou
Od 1. 1. 2008 bude v této obci ukončen kontejnerový způsob sběru komunálního odpadu. Společnost SITA souhlasí
s tím, že bude v této obci zajišťovat svoz popelových nádob. Po mnoha letech se nám podařilo vyřešit velmi ekonomicky
náročný způsob likvidace odpadů a navíc skončí stálé připomínky hynčických občanů k umístění kontejnerů, jejich
zapáchání, hoření a pod.
Upozorňujeme občany obce Hynčice nad Moravou, že si musí k 1. 1. 2008 zajistit vlastní popelové nádoby,
případně zakoupit na Městském úřadě pytle a své popelové nádoby si musí označit známkou pro příslušné svozové
čtvrtletí.
Petr Malcharczik, starosta města
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Od umývání záchodù po globální problémy
Pøed nìkolika dny se vrátila druhá nejpoèetnìjší výprava èeských skautù v historii
z 21. svìtového skautského jamboree v Anglii. Témìø dvì stovky mladších úèastníkù a devìt desítek dospìlých se tak pøipojily ke ètyøiceti tisícùm mladých lidí všeho vìku doslova
z celého svìta. Padesát z nich pochází z Olomouckého kraje.
Jamboree je slovo pùvodnì znaèící setkání. Proto se také na táboøišti o ploše 300 hektarù uskuteènilo nejvìtší setkání skautù v historii. Skauti zde pøedevším slavili sté výroèí
prvního skautského tábora na ostrovì Brownsea u jihoanglických bøehù. „Nešlo ale o nìjakou velkou party, i kdy nìkteøí úèastníci to podle všeho tak brali,“ øíká jeden z dospìlých na
jamboree, Petr Brabec z Olomouce, s tím, e dìti mìly v programu napøíklad poznávat jednotlivé ivly, uèit se šetrnìji zacházet s odpady, ale i pomáhat nìkteré obci v okolí. „Pøi této
celodenní aktivitì nazvané Starburst skauti a skautky napøíklad èistili rybník uprostøed vesnice, ale i upravovali zanedbané dìtské høištì.“
Další, s èím se mohli úèastníci seznámit, byly stánky jednotlivých náboenství, nechybìly ani bohosluby podle tradic rùzných vyznání nebo pøedstavení jednotlivých skautských organizací.
Dospìlí, èlenové Mezinárodního servistýmu (IST), mìli na jamboree za úkol zajišovat jeho hladký chod po všech stránkách.
Nìkteøí umývali záchody a sprchy, jiní vydávali jídlo v jídelnì, další pøímo pøipravovali program. „Pracoval jsem v sekci Energise,
která slouila pøedevším k oddychu po jiných, nároènìjších aktivitách,“ øíká Brabec. „Pomáhal jsem profesionálùm v cirkuse. Nevím, kde jinde bych se dostal k tomu, celý týden uèit dìti onglovat s talíøi a chodit na chùdách,“ dodává s úsmìvem. Nìkteøí èlenové IST bìhem jamboree pøestali chodit do práce. „Prostì ráno nepøišli. Pak se stávalo, e byly fronty na jídlo ještì vìtší a záchody
ještì špinavìjší a museli se hlásit dobrovolníci.“ Na Èechy ale ádné stínosti nebyly. „Naopak. Z jiných národù se na mytí toalet
hlásili spíše jednotlivci, nás bylo skoro ètyøicet, tedy polovina všech èlenù servistýmu,“ øíká Brabec.
Velký zájem tradiènì vzbudila èeská podsada i naše ukázky lasování, ale i výroba ozdob z mìdìného drátu u našeho stánku, stejnì jako èeská bramboraèka a ovocné knedlíky.
1. srpna, pøesnì sto let po zaèátku prvního skautského tábora, se všichni úèastníci
sešli, aby toto výroèí spoleènì oslavili. Dva zástupci z kadé zemì mìli monost pøivíJUNÁK – svaz skautù a skautek ÈR
tat úsvit druhého století skautingu pøímo na ostrovì Brownsea, kde první tábor probìKrajská rada Junáka Olomouckého kraje
hl. Nejen díky tomu bylo 21. svìtové skautské jamboree pro všechny bezpochyby
Holická 31/19, 772 00 Olomouc

Prodám

Prodám

Pøijmu truhláøe

skleník (2x2 m) v dobrém stavu.
Cena dohodou.
Telefon po 19. hodinì.
583 231 292.

pøípadnì dlouhodobì pronajmu byt 2+1
v Hanušovicích.
Kontakt:
606 407 112 nebo 596 935 338.

s praxí min. 5 let, na HPP.
Nástup ihned.
Nástupní plat 70 Kè/hod. + prémie.
Èasová flexibilita. Tel.: 737 274 331.

Nabízím

Prodám obývací stìnu, cena 2 000,- Kè.

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

Telefon: 604 859 365

SOUKROMOU INZERCI

Hanušovice

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete pøedat
osobnì v podatelnì nebo do schránky u
dveøí pøi vstupu na MìÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

7. 9. Roming
14. 9. Harry Potter a Fénixùv øád
21. 9. Smrtonosná past 4
27. 9. Simpsonovi ve filmu
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nìmeckého ovèáka, psa.
Tel.: 583 23 20 93

Prodám obývací stìnu, svìtlé leštìné døevo, rozmìry d. 4,20 x v. 2,20 m, cena 5000,- Kè.
Prodám kuchyòskou linku, svìtlá barva, rozmìry d. 1,80 x v. 1,80 m, cena 1500,- Kè,
moná dohoda.Tel. 604 859 365, p. Papoušek

Kino Mír
Záøí

Sháním štìnì (i vìtší)

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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kdy: 15. 9. 2007 v 9.00 hod.;

kde: Areál letního divadla Bohdíkov

Jste srdeènì zváni

Ohlédnutí za probìhlými sportovními
akcemi ve školním roce 2006/2007
(Pokraèování z minulého èísla)

-okrskovékoloŠumperk–4. místoz8nejlepšíchškolzeŠumperska
Sestava hráèù:
Ambroz František, Ján Martin, Šèambura Ondøej, Tomíèek Denis,
Oulehla Martin, Šimeková Nikol, Kuba Štìpán, Pospíchal David, Janák Patrik, Cakirpaloglu Jordán, Drlík Tomáš, Sedlaèík František

Minifotbal III. kategorie (5.–7. tøída)
Naše mladší kategorie u byla o nìco úspìšnìjší a dokázala i pøes
mladý vìk vyhrát okrskové kolo, které poøádala naše škola v Hanušovicích, kde nám soupeøem byla škola z Rudy a ze Štítù. Postoupili tak
do okresního finále, kde vybojovali naši áci 5. místo! Tento rok, to
byla pro kluky taková rozkoukaná a vzhledem k tomu, e pøíští rok
kostra týmu zùstane, vìøíme v lepší umístìní!
Sestava:
Tomíèek Denis, Šèambura Ondøej, Kuèera Lukáš, Weiner Viktor,
Cakirpaloglu Antonios, Krikel Martin, Diviš Jaroslav, Juøíèek Lukáš,
Paliesek Martin
Halová kopaná IV. kategorie
Jedná se o fotbal, který se hraje v hale, podle oficiálních pravidel
futsalu Fifa. V této soutìi soupeøí školy pouze ve IV. kategorii tzn.
8.–9. tøída.
Naše výsledky byly následující:
- okrskové kolo – Hanušovice x Staré Mìsto 6:4 (postup do OF do
Mohelnice)
- okresní kolo Mohelnice - 3. místo z 6 nejlepších škol z okresu
Šumperk
Sestava:
Kubíèek Jakub, Musil Radek, Tkadleèek Jan, Homola Tomáš, Pimpara Josef, Strnad Petr, Vykydal Martin, Miko Stanislav, Drechsler Radek

Turnaj o pohár obce Bohdíkov
Tento fotbalový turnaj urèený pro áky 1.–5. tøíd kadoroènì poøádá koncem èervna ZŠ Raškov na høišti v Bohdíkovì. Vítìz si odváí
pohár, který je putovní, a podmínkou je, vyhrát tento pohár 3x po sobì,
aby vítìzné škole zùstal natrvalo. Naše škola ho letos vyhrála u podruhé a staèí, kdy pøíští rok zvítìzíme, a pohár zùstane na naší škole.

Letos se zúèastnily tyto školy:
ZŠ Raškov (poøadající škola), ZŠ Bohdíkov, ZŠ Ruda nad Moravou, ZŠ Chromeè, ZŠ Hanušovice
Sestava našich hráèù, kteøí tento turnaj vyhráli:
Daniel Poláèek, Jakub Ondráèek, Patrik Janák, Denis Tomíèek,
František Ambroz, Martin Ján, Ondøej Šèambura

Lyaøské kurzy
Naše škola je populární také svou výukou lyování, kterou nabízíme
ákùm od 4. do 8. roèníku a která na sebe plynule navazuje. I pøesto e letošní zima nesplòovala potøebné podmínky, stihli áci niších roèníkù
odlyovat svoji výuku a ákùm z vyšších roèníkù se výuka pøesunula na
další zimu. Vìøme tedy, e letošní zima nám pøinese mnohem vìtší snìhovou nadílku a e lyaøské kurzy probìhnou v plném rozsahu.

Školní kola jednotlivých soutìí
MC Donald`s CUP 2006/2007
Je soutì ve fotbale urèená ákùm 1.–5. tøíd (klukùm i holkám) a je
rozdìlena na 2 kategorie:
- kategorie A (1.–3. tøída)
- kategorie B (4.–5. tøída)
Turnaj se hraje dle pravidel tzv. pøípravky, hraje se na travnatém
zmenšeném høišti a tento turnaj má kadoroènì vìtší úèast ZŠ z celé
Èeské republiky a je na naší škole velmi úspìšným z pøedchozích let. A
jak dopadli naši mladí fotbalisté letos:
Kategorie A
- okrskové kolo Hanušovice - 1. místo (postup do OF do Šumperka)
- okresní kolo Šumperk – 6. místo z 8 nejlepších škol ze Šumperska
Sestava hráèù:
Vlk Miroslav, Matýs Jiøí, Jaroš Èestmír, Štefek Petr, Havelka Jiøí,
Ondráèek Jakub, Sedlaèík Lukáš, Josefík Jakub, Schwarzer Filip,
Warenich Vít, Ceh Petr, Zavadil Lukáš, Poláèek Daniel

- v prùbìhu školního roku probìhlo na naší škole také hodnì školních turnajù ve volnoèasových, nepovinných, zájmových útvarech, a
to pøedevším:
- turnaj v halové mezitøídní kopané pro áky 5.–9. tøíd
- turnaj ve Street Hokeji pro áky 2.–7. tøíd
- turnaj All Star týmù v halové kopané pro áky 5.–9. tøíd
- soutì ve skoku vysokém pod názvem Vánoèní laka
- školní kola v silovém trojboji, vybíjené, MC Donald`s CUPU,
pøespolním bìhu
- mikulášské dopoledne pro áky 1.–5. tøíd

Pøejeme všem krásné prázdniny a vìøíme, e i nastávající školní rok
2007/2008 bude stejnì èi více úspìšný jako školní rok 2006/2007
Za kabinet TV –raj

Kategorie B
- okrskové kolo Hanušovice – 1. místo (postup do OF do Šumperka)
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Fotoreportá
Hanušovický jarmark 18. 8. 2007
foto: redakce
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Má to smysl. Tøiïte odpad.
...je název celostátní kampanì, kterou v jednotlivých krajích
realizuje spoleènost EKOKOM a. s. prostøednictvím svých
partnerù. V Olomouckém kraji je garantem kampanì Olomoucký kraj.
Kampaò je souèástí pilotního projektu Intenzifikace oddìleného sbìru a zajištìní vyuití komunálních odpadù vèetnì jejich
obalové sloky v Olomouckém kraji, který zaštítil Olomoucký
kraj. Uskuteènily se ji dva roèníky, které si kladly za cíl informovat veøejnost o potøebnosti a správnosti tøídìní. V loòském a
letošním roce chceme vysvìtlit obèanùm, e tøídìní má smysl.

Rozdìlení domovního odpadu
Kadý obèan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadù. A jak
vypadá prùmìrnì Vaše popelnice?
25 % tvoøí bioodpad, 20 % papír, karton, 33 % plasty a 2 %
sklo.
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyòské linky, drobný stavební odpad atd.
Vyuitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve,
folie, kelímky), kovy (plechovky, Al), textil atd.
Nebezpeèný odpad: záøivky, léky, galvanické èlánky (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi zneèištìné atd.
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zùstane po vytøídìní výše uvedených sloek

Víte, e:
Pokud odpady u doma tøídíme, umoníme tak recyklaci více
ne tøetiny mnoství, které vyprodukujeme v domácnostech.
Za rok tak mùeme vytøídit a 30 kg papíru, 25 kg plastù, 15 kg skla.
Vytøídìný odpad se dále zpracovává na dotøiïovacích linkách, odkud putuje do zpracovatelských firem, které z odpadù
vyrábìjí nové výrobky.
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotøiïovacích linek v rámci celé Èeské republiky. Celkem je zde devìt dotøiïovacích linek na papír a plast, sklo je pak dotøiïováno
pouze na jedné lince.

„Èistota“ odpadù?
Aby se vytøídìný odpad mohl dále kvalitnì zpracovávat, je
nezbytná jeho „èistota“. Tedy - aby se do kontejnerù na tøídìný
odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patøí.
Setkáváme se i s tím, e lidé do kontejnerù na plasty /lutá barva/ vhazují pouze PET láhve. Lze sem
však vhazovat také kelímky, sáèky, fólie, výrobky
a obaly z plastù, polystyren, na druhé stranì sem
v ádném pøípadì nepatøí novodurové trubky,
obaly od nebezpeèných látek, jako jsou motorové
oleje, chemikálie, barvy apod. Vdy ale sledujte
nálepku na Vašem kontejneru.
Do kontejnerù na papír /modrá barva/ èi do
sbìrných dvorù lze vhazovat nebo odvézt noviny,
èasopisy, kanceláøský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly atd. V ádném pøípadì do kontejneru na papír
nepatøí mokrý, mastný nebo jinak zneèištìný papír, uhlový a voskovaný papír, pouité plenky èi
hygienické potøeby.
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Do kontejnerù na sklo mùeme vhazovat láhve od nápojù,
sklenìné nádoby, sklenìné støepy i tabulové sklo. Pozor!
Máte-li k dispozici i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem pouze
èiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li bìné sklo, znehodnotíte
obsah celého kontejneru.
Do kontejnerù na sklo nepatøí keramika, porcelán, autosklo,
drátìné sklo a zrcadla.
V nìkterých mìstech èi obcích je umístìn také kontejner
oranový – ten slouí pro sbìr nápojového kartonu. Pøed vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete jeho objem – a – stejnì jako u PET lahví – nevozíme vzduch.
Kovový, velkoobjemový a nebezpeèný odpad (tedy vèetnì
akumulátorù) patøí do speciálních sbìren nebo sbìrných dvorù.
V souèasné dobì ji funguje tzv. zpìtný odbìr elektrospotøebièù. Kam s elektrospotøebièi, zjistíte na vašem mìstském/obecním úøadì.

Víte, co z nich?
Proè tøídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co tøídíme v jednotlivých kontejnerech – jsou dále zpracovávány –
v tøídièkách se dotøídí, odvezou se do zpracovatelských firem a
ty z nich vyrábí nové zboí.
Napøíklad z plastù se vyrábí bundy, lavièky, skluzavky, fólie,
netkané textilie.
Z papíru recyklovaný papír, který je mono pouívat i do kopírek, papírové kapesníèky, toaletní papír, kartony, knihy.
Ze skla nové sklo.
Z nápojových kartonù nástìnky a další výrobky.

Víte, kam s nimi?
Ještì pro pøehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy
odpadù.
Plast – lutý kontejner.
Sklo – bílý nebo zelený kontejner, pøièem bílý pouze na bílé
sklo.
Papír – modrý kontejner.
Nápojový karton – oranový kontejner.
Nebezpeèný odpad – sbìrné dvory nebo lékárna.
Bioodpad – hnìdý kontejner nebo kompostárna.
Velkoobjemový odpad – sbìrné dvory.
Elektrospotøebièe – systémy zpìtného odbìru, sbìrné dvory.
Stavební su – sbìrný dvùr.
-kj
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Krátkodobá akce Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství, 5.-10. 8. 2007, chata za Bohdíkovem
V srpnu vyvrcholila naše dlouhodobá etapová hra Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství na chatì za Bohdíkovem. Dobrodruzi (chlapci a dìvèata) se pøenesli v èase do doby zlaté horeèky na Aljašce v letech 1896-1898.
Prospektoøi hledali na Henderonovì potoku a na øekách Eldorádo, Bonanza a Clondike zlato, na Medvìdí rokli naftu a v Jezevèím dole èerné uhlí. V doplòkových hrách si dìti vyzkoušely zruènost s ringo kroukem, dívèí lakros s dvojmíèkem, polejvanou,
výdr s ešusy s vodou na bøiše, šikovnost pøi lasování, mušku pøi lukostøelbì a vrhu šipek atd. Pìknì se vydaøila i finálová hledaèka
nejbohatšího nalezištì zlata završená nenadálým pøepadem prospektorù pomyslným medvìdem. Také jsme jednou navštívili bazén
v Šumperku.
V drustvech zvítìzila skupina ve sloení Michal Èuban, Hanka Krausová, Ondra Kubíèek. V jednotlivcích celkovì zvítìzil Miloš Gronych. Všem blahopøejeme.
Dìti se nenudily a pìknì si celou akci uily. Jen poèasí trochu zlobilo - pršelo v bouøkách celkem tøikrát, nejvíce v den odjezdu.
Záitkù bylo mnoho a jistì budou všichni rádi dlouho vzpomínat.
Dìkujeme za pomoc zejména p. Dvoøákovi, manelùm Krausovým, dále mému bratru Frantovi, kamarádu Vaškovi Kocumovi,
Michalu Èubanovi, Miloši Gronychovi a rovnì majiteli chaty Tomáši Lešinerovi a jeho oddílovým svìøencùm. Za spolupráci té
dìkuji manelùm Kubíèkovým a p. Daškovi.
Dìkujeme té prodejnì U Kohlù v Hanušovicích za zajišování proviantu a sponzoru Pars DMN Nova Šumperk.
Vedoucí Duha, Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice M. Pecho

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi, klub Dìti slunce Hanušovice
zve chlapce a dìvèata na první schùzku v záøí
Kdy: v úterý 11. 9. 2007 v 15.00 hod.
Sraz: u klubovny (ul. Dukelská u è. 112) v Hanušovicích
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S sebou: pláštìnku, psací potøeby, prùkaz zdravotní pojišovny, svaèinu (jídlo+pití), dobrou náladu
Závìr: v 18.00 hod.
Na vaši úèast se tìší vedoucí M. Pecho
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Jubilea
V mìsíci záøí 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let paní Kristina Kunaková a
Filoména Navrátilová,

Výstava chovatelù
probìhla v rámci
Hanušovického
jarmarku.
Více informací
v pøíštím èísle
Hanušovických
novin

75 let pan František Vanický,
65 let paní Dietlinde Hrochová,
Boena Dobešová a Zdeòka
Kobzová a pánové František
Pavelka a Petr Štefanec,
60 let pan Josef Polách,
50 let paní Dáša Havránková,
Soòa Nohelová, Helena Juøíèková
a Vìra Klopcová a pánové
František Kašpárek, Jaroslav
Horáèek a Zdenìk Diviš.
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
Dìkuji touto cestou všam Hanušovickým divákùm i lidem z okolí, kteøí mi fandili
pøi mém vystoupení u pøíleitosti Hanušovického jarmarku.
Hra na foukací harmoniku je mým koníèkem od mládí. Rozdávám dobrou náladu
mezi lidi, a to buï v soutìích, nebo pøi rùzných pøíleitostech. I kdy se mi blíí sedmdesátka, stále mì to baví.
Doufám, e i po výpadku proudu jste si odnesli dobrý záitek z mého vystoupení.
Byla narušena má koncepce programu, pochopil jsem proè. K mé kondici na „foukaèku“ pøispívá zdravý vzduch z okolních lesù a prùmìrná ivotospráva. Nejvìtší zásluhu
na mém poklidném stáøí a udrování formy má moje ji dvacet let trvající láska v Hanušovicích. Jak to však v ivotì chodí, najdou se taky systematiètí, notoriètí odpùrci, a
není to poprvé. Hledají a manipulují se sebemenšími taktickými chybièkami z mé strany, aby je vzápìtí pouili proti mnì a nezapomnìli bublinu nafouknout. Na to jim staèí
jedna strana mince, ani by poznali stranu druhou.
Pod záminkou falešné solidarity, dokonce a nenávisti omílají moje jméno na veøejnosti. „Chtìli prostì ze mì udìlat to, co nejsem.“ Došlo jim, e nejsou pøímé a konkrétní dùkazy. Nelze pøece vìøit kadému a všemu, co se øekne, to je moje zásada. Pro mì
jsou také nepøijatelné metody jako zákeøné podrazy, nepodloené pomluvy a u vùbec
NE fyzické napadení na veøejnosti pod pohrùkou zabití. Normální rozumní lidé
hledají lidské øešení ve formì kompromisu, potamo konfrontace.
Závìrem ubezpeèuji své pøíznivce, e i nadále, pokud mi to zdraví dovolí, budu soutìit a hrát pro radost a potìšení divákù.
S pozdravem, Ján Havelka

V mìsíci èervenci 2007
se narodily:
Natálie Partischová a Aneka
Svobodová
zemøely:
paní Emma Baslerová a paní Gerda
Friedrichová

Vzpomínáme
Odešel, ale zùstal
v srdcích tìch, kteøí
ho mìli rádi.
Dne 20. záøí
vzpomeneme
10. výroèí úmrtí
pana ing. Josefa Havelky.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte
s námi.
S láskou vzpomíná manelka Marie,
dcera Irena a syn Ludìk s rodinami.
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Vzpomínáme
Dne 28. 9. 2007 si pøipomeneme 4. výroèí úmrtí našeho
drahého zesnulého,
pana Ivana Gherghisana.
S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka
Z oèí nám odešel,
v srdcích však zùstává.
A nic víc ji nemùeme dát,
jen kytièku kvìtù na hrob
poloit
a s láskou vzpomínat.
Dne 13. záøí 2007 vzpomeneme 15. výroèí

Vzpomínka
Odešel jsi tiše,
jako kdy hvìzda
padá.
V našich srdcích
zùstala bolest,
která neuvadá.
Dne 25. 9. 2007 vzpomeneme první
smutné výroèí úmrtí

úmrtí pana Karla Kostelnika
z Hynèic nad Moravou.Nikdy nezapomenou
synové Jan a Štefan a dcery Aneka, Karla,
Štìpánka a Anna s rodinami.

www.hanusovice.info

pana Viktora Gurala.
S láskou vzpomínají manelka Vìra,
dcera Dana a syn Martin s rodinami.
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Cestování po Evropì
Podruhé se v našem seriálu podíváme do hlavního mìsta
Ruska – Moskvy a podrobnìji se projdeme po Kremlu.

unikátní rarita, kterou
nikde na svìtì neuvidíte.
Jsou zde po staletí shromaïována „vejce fabergé“. Málokdo ví, e se
jedná velikonoèní vajíèka,
vyrobená z nejdraších
materiálù (zlato, slonovin a , d i a m a n t y, p e r l y
apod.), která dostávala
carská rodina darem o velikonoèních svátcích.

Slovo „kreml“ znamená v ruštinì mìstský hrad nebo pevnost.
Na území Ruska jich je mnoho, ale Kreml s velkým písmenem na
zaèátku je pouze v Moskvì. Pùvodní pevnost se stala jádrem,
kolem nìho se ve 12. století zaèala rozkládat dnešní metropole.Trojúhelníkový pùdorys Kremlu pokrývá 28 hektarù pozemkù
u øeky Moskvy. Zdi pevnosti z èervených pálených cihel pocházejí z 15. století. Jejich výška kolísá mezi 5 a 19 metry, na délku
mìøí 2 kilometry a jsou pøerušeny 20 vìemi, z nich nìkteré
mají špièaté vrcholky ve tvaru jehlanu. Hlavní vchod je u
Spasské vìe naproti Rudému námìstí. Nejvyšší vìí je zde
81 metrù vysoká zvonice, dokonèená v r. 1600, která nese jméno Ivana Velikého. Je z ní nejkrásnìjší výhled na mìsto a okolí,
údajnì do vzdálenosti 32 kilometrù. Poblí ní je nejvìtší zvon
na svìtì, zvon Car (Car – kolkol), jen byl ulit v r. 1730 a váí
200 tun. Na dohled od zvonu stojí další pozoruhodnost pocházející z r. 1586 – dìlo Car-puška, váící 40,6 tuny s ráí 89 centimetrù. Kolem r. 1450 povìøil car Ivan III. italské architekty, aby mu
Kreml pøestavìli na vládní centrum. A tak vznikl Fasetový palác
s nádherným trùnním sálem v renesanèním slohu, která je
dodnes pouíván pøi státních pøíleitostech. Dále byl postaven
Uspenský chrám Nanebevzetí Panny Marie, korunovaèní kostel
carù, kde se nachází nejvìtší vzácnost, døevìný trùn Ivana
Hrozného z r. 1551, a mnoho dalších významných budov a
chrámù.
Velký kremelský palác byl dokonèen roku 1849. Odtud se dostaneme do soukromých komnat carù v Tìremném paláci.
V nìm je v budovì nazývané Zbrojnice sbírka pokladù, které nashromádila carská rodina v prùbìhu staletí: erby, zbranì, koruny a korunovaèní insignie, nádherné trùny, klenoty, koèáry,
skvostné tabatìrky a vše, co má historickou cenu. Je zde také

TOULKY PO OKOLÍ
O novì postavené rozhlednì nad obcí Èervená Voda jsme si
povídali nedávno. Dnes se podrobnìji podíváme na Suchý
vrch, další kopec s rozhlednou nad obcí.
O Suchém vrchu, nejvyšší hoøe Bukovohorské hornatiny,
leícím 995 m n. m. jsme se ji pøed mnoha lety struènì zmínili
v souvislosti s obcí Jablonné nad Orlicí.
Vrchol hornatiny, jen se a do roku 1938 jmenoval Èerná
hora, se zaèal pro turistiku vyuívat a za 1. republiky. První
vlaštovkou se stala zdìná útulna Klubu ès. turistù otevøená
20. øíjna 1925. Brzy nato byl v sousedství základní kámen k velké
chatì (srpen 1926). Projektu se podaøilo vtisknout jí dokonalý
horský ráz a tak chata dobøe zapadla do okolní krajiny. Na
dvoukøídlé pøízemí z kamenného zdiva navazovalo døevìné
patro a sedlové pøevýšené støechy byly prolomeny mansardami. Stavba trvala 2 roky a zrodila se tak Kramáøova chata. Po
slavnostním otevøení 6. 7. 1928 se tak ještì znásobila oblíbenost tohoto místa. Chata byla pojmenována na poèest prvního
pøedsedy vlády ÈSR dr. Karla Kramáøe. V sousedství pøibyla
brzy rozhledna, dokonèená v r. 1932. Tyèí se do výšky 32 metrù
a snad jako jediná u nás má v útrobách vodojem. Mìla dva vyhlídkové ochozy, umístìné nad sebou. Ty byly v 60. letech zru-
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šeny. Následnì byla stavba zakonèena komolým kuelem. Výhled tak dnes umoòuje kruhovité prosklení po celém obvodu.
Pováleèné vyuívání chaty se èasto mìnilo, a byla nakonec
pro znaènou zchátralost uzavøena. V 90. letech byla dokonce
privatizována s cílem vytvoøit zde hotel. V roce 2003 však chata
vyhoøela.
Zajímavá byla i historie stavby silnice pøes Èervenovodské
sedlo z Èervené vody do amberku. Ji v dobì feudální se
uvaovalo o pevné silnici pøes sedlo pro tìké formanské vozy.
Tehdejší zemìmìøièi navrhli na tehdejší dobu moderní øešení,
jak pøekonat velké pøevýšení na
krátkou vzdálenost. Pomocí serpentin s prudkými vratnými zatáèkami tak vytvoøili silnici, na
které koòské povozy nepotøebovaly další koòskou pøípøe. A i
dnešní øidièi tìkých kamionù si
pochvalují dobrou prùjezdnost
této dùleité spojnice Moravy a
Èech.
-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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www.hanusovice.info
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