HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2006

èíslo 10

roèník 12

cena 2 Kè

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

Volby do Zastupitelstva mìsta Hanušovice a do Senátu PÈR
ve volebním obvodu è. 65 probìhnou
ve dnech 20. a 21. øíjna 2006. Informace na 2. stranì.

Váení spoluobèané!
Vycházejí poslední Hanušovické noviny pøed volbami do zastupitelstva
mìsta a my cítíme povinnost pøed Vás pøedstoupit s hodnocením, co jsme za
ètyøi roky pro Vás a mìsto Hanušovice udìlali.
Pøedevším se nám podaøilo doplatit všechny pùjèky, které byly v tomto období
splatné. Jediná pùjèka je 2,1 mil. Kè ve Fondu rozvoje bydlení a tato je splatná a
v roce 2007. Zajistili jsme dokonèení oprav místních komunikací a chodníkù po
povodních nákladem více jak 7,3 mil. Kè. Tato akce je vyúètována a uzavøena.
Byla postavena nová školní kuchynì, jídelna a druina nákladem 35 mil. Kè.
Nyní budujeme školní høištì za 3 mil. Kè.
Byly realizovány opravy místních komunikací v Hanušovicích a místních èástech
Vysoké ibøidovice, Hynèice nad Mor. a v horních Hanušovicích za 6 mil. Kè.
V prùbìhu mìsíce øíjna budou rozmístìny kontejnery na tøídìný odpad.
Zlepšili jsme vzhled budovy mìstského
úøadu a zajistili bezbariérový vstup do budovy.
Hanušovická obchodní s. r. o. provedla
úplnou rekonstrukci teplovodù v obou
sídlištích. Na centrální topení byly pøipojeny objekty základní a mateøské školy.
Dle našeho názoru jsme vìnovali potøebnou
pozornost i oblasti kultury, vzdìlávání a péèi
o staré obèany. Charita peèuje o 50 našich
spoluobèanù. Vznikla kvalitní poèítaèová
uèebna v základní škole. Došlo i k výraznému
zlepšení mìstského rozhlasu, kdy bezdrátovým zpùsobem byly pøipojeny lokality,
kde mìstský rozhlas nebyl vùbec, a to vèetnì
místních èástí.
Mìstská knihovna a Základní umìlecká
škola Hanušovice byly pøemístìny do rekonstruovaných prostor na ul. Hynèické vedle
MìÚ, kde se nachází i moderní pracovištì
Úøadu práce.
Váení spoluobèané, toto je jen
struèný pøehled provedených akcí.
Dovolte mi, abych touto cestou vyslovil podìkování Vám všem za pomoc a podporu.
Zvláštì bych chtìl podìkovat za
odvedenou práci všem zastupitelùm
mìsta Hanušovice.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
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Netradièní zahájení
školního roku pro 1. tøídy
4. záøí se stal velkým dnem pro všechny prvòáèky, dnem plným velkých oèekávání, prvním
krùèkem do ivota vzdìlání. Letos èekalo na
dìti a jejich rodièe velké pøekvapení. Byli
pøivítáni v naší královské komnatì. Stateèný
rytíø Robert Šebík pasoval dìti na prince a princezny z 1. A a z 1. B.
Pomáhaly mu královské dcery: Aneta
Tóthová, Lucie Reichlová, Aneta Hetmánková,
Aneka Zatloukalová, které pøedaly dìtem zlaté
èokoládové medaile. Certifikáty pøedaly paní
uèitelky Zdeòka Demelová, tøídní uèitelka 1. A,
Jana Pitáková, tøídní uèitelka 1. B. Zbrojnošové
Michal Kurek a Marek Fibich øadili prince a
princezny a odvedli je Zlatou bránou do tøíd, kde
na nì èekalo ještì jedno malé pøekvapení, keramické zvoneèky od paní uè. Látalové, které za nì
dìkujeme.
Program paní uèitelky Anièky Janoèkové a
pana uèitele Františka Felnera se nám moc líbil
a moc jim za to dìkujeme. Dìti si Zlatou bránou
a zvoneèkem otevøely cestu k písmenkovým
pohádkám. Zanedlouho si budou èíst pohádky
sami. Pøejeme jim hodnì úspìchù ve škole,
hodnì jednièek a hvìzdièek.
ZŠ Hanušovice

Stavební firma ze Starého Mìsta pøijme SŠ,
VŠ pro práci stavebního managera, dále
vyuèeného nebo zkušeného tesaøe.
Informace na tel. 606 399 833. placená inzerce

www.mu-hanusovice.cz
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
91. jednání - 28. 8. 2006
- projednala dodatek Zásad pro pouívání prostøedkù
Sociálního fondu zamìstnancù Mìstského úøadu a Mìsta
Hanušovice
- schválila smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku mezi
Mìstem Hanušovice a Hanušovickou obchodní s. r. o.
- schválila s podmínkou smlouvu o dílo Splašková kanalizace Hanušovice – rozšíøení sítì veøejné kanalizace
- schválila pøíspìvek mìsta do publikace Obce a mìsta Jeseníkù
- projednala ádost o prodeji domu èp. 59 ve lebu
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- delegovala zástupce na zahájení školního roku 2006/2007
- projednala záleitosti Základní umìlecké školy
Hanušovice
- projednala zámìr prodeje nemovitého majetku èp. 104

Zahájení tøídìného sbìru odpadù
Ve spolupráci se spoleèností JK Morava, která bude svoz
tøídìného odpadu v Hanušovicích zajišovat, se nám podaøilo
zajistit 10 kontejnerù 1100 l na plasty, 10 kontejnerù 1100 l na
papír, a to bezplatnì formou zápùjèky. K uvedenému poètu bude
mìstem Hanušovice dodáno 10 kontejnerù 240 l na sklo barevné
a 10 kontejnerù 240 l na sklo èiré.
Toto je první etapa rozmístìní kontejnerù s tím, e jedno svozové místo bude ve Vysokých ibøidovicích, Potùèníku a
v Hynèicích nad Moravou a sedm svozových míst bude
v Hanušovicích. Tato místa upøesníme v pøíštích Hanušovických novinách.
Je nám ji pøedem jasné, e sedm míst v Hanušovicích je
málo. Rád bych zdùraznil, e se jedná opravdu o první etapu a
budeme usilovat o výrazné rozšíøení tìchto svozových míst
v Hanušovicích alespoò na poèet dvacet.
Jde však i o otázku finanèní, musíme se tedy na další rozšiøování
zodpovìdnì a dobøe pøipravit.
Vás, naše obèany, bych chtìl touto cestou poádat o opravdu
kvalitní tøídìní odpadù do jednotlivých kontejnerù.
Ji døíve zavedené zpùsoby likvidace odpadù, vèetnì sbìru
velkoobjemového odpadu a sbìru nebezpeèných odpadù
zùstávají beze zmìny. Svoz tìchto odpadù bude i nadále
zajišovat spoleènost SITAMoravia, a. s., provozovna Rapotín.
Petr Malcharczik, starosta mìsta

- schválila smlouvu s Agenturou GONG Olomouc
92. jednání – 11. 9. 2006
- vzala na vìdomí pøípravu zasedání ZM dne 25. 9. 2006
- doporuèila kladné vyøízení ádosti umístìní nových dopravních znaèek „obytná zóna“ na ulici Pøíèné
- uloila starostovi dohodnout s Hanušovickou obchodní
s. r. o. a s vlastníky objektù provedení deratizace
- schválila finanèní pøíspìvek na rekonstrukci pøístupové
lávky pøes øeku Moravu
- vyhodnotila nabídky na koupi domu èp. 104
- schválila ádost o sníení stoèného ZD Agroholding Bernartice
- schválila smlouvu o umístìní psù do útulku pro opuštìné
a nalezené psy – EKO servis Zábøeh s. r. o.
- odsouhlasila ádost o prominutí poplatkù za TKO
- schválila ádost o navýšení ákù 9. tøíd

Váení spoluobèané,
blíí se volby do Zastupitelstva mìsta Hanušovice a do Senátu PÈR ve volebním obvodu è. 65, které probìhnou ve dnech
20. a 21. øíjna 2006.
Dovolím si Vám podat základní informace, které potøebujete vìdìt, aby volby probìhly hladce a v klidu.
Místa konání voleb
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích,
èp. 92, ul. Hlavní, 788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku
volí obèané podle místa trvalého pobytu: Hlavní ulice od mostu
pøes øeku Moravu k benzinové èerpací stanici, ul. Praská, Za
Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Údolní,
U Skalky, U Rychty a Habartická.
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké
ibøidovice a leb.
Okrsek è. 2: budova Domu kultury v Hanušovicích, èp. 147,
ul. Hlavní, 788 33 Hanušovice. V tomto volebnímokrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu: Hlavní ulice od mostu pøes øeku
Moravu k podjezdu ÈD, ul. Poárníkù, Dukelská , Na Vinici, Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození, Nádraní, Sportovní a Úzká.
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovaru Holba, a. s., èp. 261.
ul. Pivovarská, 788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku
volí obèané podle místa trvalého pobytu: ul. Zábøeská, Na Holbì, Pod Lesem, Zahradní, Pivovarská a Pod Hradem.
Volby se uskuteèní ve dnech 20. øíjna 2006 od 14,00 hod
do 22,00 hod. a 21. øíjna 2006 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí
hlasovací lístky, v den voleb mùete hlasovací lístky obdret
ve volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna, pøeprava, jízdní øády budou vèas vyvìšeny.

Petr Malcharczik, starosta mìsta

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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VOLBA POVOLÁNÍ
Do kdy podat pøihlášku, termíny zkoušek
Uchazeèi si mohou v prvním kole dát pøihlášku jen na jednu
støední školu. Od ledna loòského roku tuto zmìnu zavedl nový
školský zákon, a i kdy ji rodièe a øeditelé støedních škol v souvislosti s pøijímacími zkouškami znaènì kritizovali, pravidla se
nemìní ani pro pøijímací øízení v roce 2007.
Pøed pøijetím nového zákona si uchazeèi mohli v prvním kole
podat pøihlášku na jednu veøejnou školu a neomezený poèet
soukromých èi církevních. áci, kteøí se na støední školy budou
hlásit v tomto školním roce a v následujících týdnech budou vyplòovat své pøihlášky, mohou si napsat pro první kolo školu jen
jednu.

Pøihlášky
Pøihlášku je nutné odevzdat pro první kolo nejpozdìji do
28. února 2007, a to øediteli školy, na kterou chodí. Øeditel
základní školy ji pak do 15. bøezna 2007 doruèí øediteli
støední školy.
Uchazeè, který chce na støední školu pøejít z jiné støední školy,
podává si pøihlášku sám, pro první kolo nejpozdìji do 15. bøezna
2007. Musí ale pøiloit pøihlášku s vysvìdèením z posledních
dvou roèníkù základní školy, kde plnil povinnou školní docházku
nebo pøikládá ovìøené kopie vysvìdèení, napøíklad od notáøe.
Existuje i jiná jednodušší cesta. Výhodnìjší pro støedoškoláka je podat ádost o pøestup (podle § 66 školského zákona), kde
to není omezeno datem. Záleí pak na øediteli støední školy, zda
uchazeèe pøijme.
Zájemci o studium ve veèerní, dálkové, distanèní a kombinované formì vzdìlávání podávají øediteli støední školy pøihlášku
pro první kolo do 20. bøezna 2007. Na ádost øeditele støední
školy musí k pøihlášce pøiloit posudek lékaøe o zdravotní zpùsobilosti uchazeèe.
Rozhodnutí o pøijetí nebo nepøijetí je øeditel povinen oznámit
nejpozdìji do sedmi dnù po termínu konání pøijímací zkoušky, a

to i tehdy, jestlie se pøijímací zkoušky nekonají - v obou pøípadech ale øeditel zašle rozhodnutí nejdøíve 20. dubna.
Stanovit termíny dalších kol pøijímacího øízení, je v kompetenci øeditele støední školy. Ten je mùe vyhlásit po ukonèení prvého kola. Informace o konání dalších kol mají za povinnost
zveøejnit krajské úøady, a to zpùsobem umoòujícím dálkový
pøístup. V tìchto kolech pøijímacího øízení není poèet pøihlášek
omezen.

Talentové zkoušky
Pøihlášky ke studiu na obory s talentovými zkouškami je nutné
poslat døíve ne na ostatní støední školy - pokud se ák hlásí ze základní školy, do 15. listopadu,a pokud se hlásí sám, do 30. listopadu.
Do prvního roèníku šestiletých vzdìlávacích programù hudba, zpìv a hudebnì dramatické umìní v konzervatoøi se pøijímají uchazeèi, kteøí splnili povinnou školní docházku nebo
úspìšnì ukonèili základní vzdìlávání pøed splnìním povinné
školní docházky.
Do prvního roèníku osmiletého vzdìlávacího programu konzervatoøe tanec se pøijímají uchazeèi, kteøí úspìšnì ukonèili
pátý roèník základní školy. Pøijímací øízení ke vzdìlávání v konzervatoøi se koná formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky
v konzervatoøi se konají od 15. do 31. ledna v termínu stanoveném øeditelem školy. Po vyhodnocení talentové zkoušky vydá
øeditel školy nejpozdìji do 10. února rozhodnutí o pøijetí èi nepøijetí ke vzdìlávání v konzervatoøi.
Konzultaèní hodiny pro výchovné poradenství:
Pro rodièe vycházejících ákù: ètvrtek 7.45-9.25 hod.,
pro vycházející áky: ètvrtek 9.25-9.40 hod. a další následující
pøestávky, v pøípadì potøeby se lze domluvit i v odpoledních
hodinách. Na milou spolupráci se tìší
Vlaïka ídková, vých. poradkynì.

Královská druina
v celé sestavì â

Netradièní zahájení školního roku pro 1. tøídy

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2006

OTEVØENÍ ŠKOLNÍ
JÍDELNY

Za úèasti pøedstavitelù parlamentu a
s e n á tu , v ý z n a mn ý c h p o d n ik ù mìs ta
Hanušovice a rady MìÚ se 1. záøí v 11 hod.
slavnostnì otevøela školní jídelna o celkové
hodnotì 35 milionù korun. Celková kapacita
je 750 obìdù, z toho 450 a 500 obìdù pro
áky ZŠ a MŠ a pro pracovníky školy a 250
obìdù pro cizí strávníky. Od 1. záøí se ve
školní jídelnì vaøí pouze jedno jídlo, ale po
zabìhnutí strojù a nových technologií se
budou dennì vaøit dvì jídla.
Pro cizí strávníky je urèen vchod po
venkovním schodišti a pro imobilní i starší
obèany jsou k dispozici výtahy. Cizí strávníci
obìdvají ve vedlejší jídelnì, aby nebyli rušeni
áky ZŠ. O sobotách a nedìlích nabízíme
obèanùm monost uspoøádání rodinných
spoleèenských akcí (oslavy, veèírky,
narozeniny)
Vedení ZŠ Hanušovice
Tøída 1. B dìkuje panu Radku Recovi za
penìitý dar, za který koupíme
encyklopedie, pomùcky, potøeby a
materiál pro zpestøení výuky, související
s novým rámcovým vzdìlávacím
programem.

www.mu-hanusovice.cz
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Hasièi mají novou techniku

LIDOVÁ HVÌZDÁRNA
V PROSTÌJOVÌ, p. o.
zve ve dnech 2. , 3. , 5. a 6. øíjna 2006
od 13.30 hodin na poøad
(pro 7 a 11leté dìti)
„ZVÌROKRUH“
Vstupné: 5 Kè. Uvádí: Boena Èernohousová
2. , 3. , 5. a 6. øíjna v 10.00 hodin pohádka MÌSÍC A
HASTRMAN a kadou øíjnovou støedu od 15.30 hod.
Vstupné 5 Kè.
4. øíjna v 10.00 a ve 13.00 hodin DEN OTEVØENÝCH
DVEØÍ SPOJENÝ SE SOUTÌÍ ASTRONAUTICKÝ
KUFR.
Vstupným je obrázek na téma kosmonautika
(kosmonaut, raketa, raketoplán…).
8. øíjna ve 13.30 hodin nedìlní soutì pro dìti –
ASTRONAUTICKÝ KUFR. Vstupné 5 Kè.
8. øíjna od 15.00 hodin pozorování Slunce. Vstupné 5 Kè.

Prodáme staroitný nábytek: lonice (2 postele,
2 stolky, 2 skøínì), 2 kredence, gramorádio-skøíò,
stoly, idle, gauè, umyvadlo-skøíò, vhodné na chalupu
èi chatu nebo do stylového interiéru. Cena dohodou.
Informace na èísle: 721611743 nebo 732329510
(kdykoliv).

Bìhem minulého období získali hasièi v Hanušovicích pro
svou èinnost nové vybavení.
Od firmy ZKL Hanušovice, a. s. dostali do uívání nové kalové èerpadlo HONDA, které je nepostradatelným pomocníkem
pro èerpání zneèištìné vody z níe poloených prostor.
Se sdruených finanèních prostøedkù Krajského úøadu Olomouckého kraje a Mìsta Hanušovice obdreli elektrický vyprošovací naviják na vozidlo CAS 32 T 815.
Oba tito noví
„pomocníci“ urèitì budou
nepostradatelnými pøi
øešení mimoøádných
událostí v našem regionu.
Dovolte mi, abych na
závìr tohoto krátkého
èlánku podìkoval výše
uvedeným organizacím
za pochopení potøeb
hasièù ohlednì
technického vybavení
a samozøejmì za
nemalé finanèní
èástky, které do této
techniky investovali.
František Ambroz,
velitel JPO II

atecká doèesná

Pivní slavnosti Holba pøivítaly 8 500 návštìvníkù

Letos si pivovar Holba odvezl z atecké doèesné hned 2 medaile, které získala Holba Šerák
a Ambrosius Gold. Holba Šerák se stala 3. nejlépe hodnoceným pivem v pøíslušné kategorii dle
stupòovitosti, kde o umístìní bojovalo celkem
18 jedenáctistupòových piv. Tøetí místo pak získal v kategorii svìtlých leákù Ambrosius Gold,
který Holba prodává v obchodních øetìzcích
pod privátní znaèkou. Jeho úspìch je o to cennìjší, e obhájil medaili v silné konkurenci 37 vzorkù, mezi nimi byla zastoupena také znaèková
piva.
Získané ocenìní je dùkazem toho, e piva privátních znaèek mohou dret vysokou kvalitu a
záleí pouze na výrobci, jaké vlastnosti bude
daný zlatavý mok mít. U obou piv z produkce pivovaru Holba byla vysoce cenìná nejen jejich
chu a vùnì, ale také lahodná hoøkost i dojem po
napití.
Holba Šerák je vlajkovou lodí pivovaru a její
roèní produkce dosahuje 180 tisíc hl. Na trh ji
výrobce dodává v sudech, lahvích i plechovkách. Ambrosius Gold jde do prodeje pouze
v lahvích a to v celkovém objemu okolo 10 tisíc
hl roènì.
Letošní tradièní Doèesné, která se kadoroènì koná pøi pøíleitosti skliznì chmele, se zúèastnilo celkem 34 pivovarù. Na 250 degustátorù,
tentokrát z øad odborníkù i vybraných zástupcù
veøejnosti, hodnotilo celkem 167 vzorkù piv.
-hm

Mimoøádnou pøíleitost zavítat do pivovaru letos vyuilo rekordních
8 500 lidí. Slavnosti spojené s Dny otevøených dveøí poøádal pivovar letos
potøetí. Vedení spoleènosti je hodnotí jako mimoøádnì úspìšné, co dokládá
nejen návštìvnost, ale také zdaøilý program a výborná organizace akce. Pivovar se postaral dokonce o noèní dopravu lidí z Hanušovic do Šumperka
tím, e zajistil speciální vlakovou posilu.
„e je o akci zájem, naznaèil poèet návštìvníkù ji v pátek. Odpoledne
jsme zahájili program komponovaných exkurzí do provozu a hostùm nabídli
pøíjemné posezení pøi poslechu oblíbené Bludovìnky, Holátek a skupiny
Aniseneptej. To bylo poèasí ještì dost nejisté, zato v sobotu se zcela vyjasnilo, co z velké míry ovlivnilo letošní rekordní návštìvnost,“ øíká manaerka
marketingu Alena Chylová. Sobotní zábavu roztoèil hudební koktejl
v podání skupin Holátka, Yesblues, Ahoy, Bladex, zakonèený vystoupením
populárního Turba. Pestrý program pokryl celý areál pivovaru. Jeho hlavní
èást, plná soutìí, her a zábavy, probíhala na hlavním nádvoøí a moderoval ji
Patrik Hezucký. V provozu bylo nìkolik desítek výèepních zaøízení a na
èepu Holba Classic, Holba Šerák, leák Holba Premium a taky slavnostní
Šerák Speciál 13,51 stupnì. „ Letos jsme poprvé uvaøili nejen svìtlý, ale také
tmavý speciál. Dokonale si s ním vyhrajeme a výsledkem je pak jeho lahodná plná chu, dokonalý øíz i pøíjemná hoøkost. Mimoøádnì se povedl, a tak se
po nìm jen zaprášilo,“ komentuje sládek pivovaru Ludìk Reichl. Holbu Šerák speciál vaøí v Hanušovicích dvakrát roènì, vdy na pivní slavnosti a pøi
pøíleitosti zaloení pivovaru na Vánoce. Jeho stupòovitost je symbolická a
vychází z výšky jesenického kopce Šerák 1351m. Bìhem slavností se vypilo
na 330 sudù piva. Stejnì jako loni se èepovalo nejen ryzí pivo z hor, ale také
Zubr a Litovel.
Pozitivní je také charitativní pozadí akce, z ní èást výtìku ze vstupného
podpoøí Oblastní charitu, Dìtský Klíè ze Šumperka a stacionáø Šimon Jeseník.
-hm

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2006

SPV Hanušováèek informuje
Turnaj v kubb
Do programu Hanušovického jarmarku se zapojil po SK Hanušovice, který poøádal mezinárodní volejbalový turnaj muù,
také SPV Hanušováèek. Pøipravil turnaj ve švédské høe kubb, se
kterou se ji od loòského roku seznámilo v našem mìstì témìø
padesát zájemcù. Tato hra je velice jednoduchá a dokonce jeden
úèastník turnaje ji hrál na turnaji poprvé. Ale o aktivní zapojení
v turnaji nebyl mezi našimi spoluobèany velký zájem. Poèetní
pøevaha „pøespolních“ se projevila také v koneèném umístìní.
Hanušovice mìli zastoupení v celkovì støíbrném a „bramborovém“ drustvu, vítìzství si odvezli manelé Zárubovi do Pardubic, bronz putoval do Moravské Tøebové. Mnoho
kolemjdoucích hra zaujala, take v pøíštích letech snad bude zájem o úèast v turnaji vìtší.
-pod

Vítìzná dvojice v akci

Hanušováèek pøivezl opìt medaile
Zaèátek mìsíce záøí patøí vdy ve východoèeské Døevìnici
republikovému finále ÈASPV ve volejbalu muù, en a smíšených drustev, které prošly vítìznì svými regionálními a krajskými koly. Do tohoto závìreèného turnaje letos postoupil opìt
SPV Hanušováèek. Tentokrát však nejen v kategorii muù, jako
se to daøilo v posledních letech, ale také v kategorii smíšených
drustev. Dvì desítky hráèù a hráèek tak reprezentovaly klub,
mìsto, region i kraj v boji o nejlepší volejbalové týmy v rámci
Èeské asociace Sport pro všechny. Areprezentovali opìt skvìle.
Smíšené drustvo, sloené z velmi mladých hráèù, získávalo
pøedevším zkušenosti a obsadilo celkovì 12. místo. Drustvu
muù se daøilo více. Jeho zápasy byly po celý víkend, snad kromì finále, tìmi nejnavštìvovanìjšími. Byly toti nejzajímavìjší
a nejdramatiètìjší. Pouze první sobotní zápas proti Dlouhé Tøebové nebyl divácky atraktivní a naše drustvo zvítìzilo jednoznaènì 2:0 (50:34). Ale ji pøi druhém utkání si všichni, kromì
soupeøe ze Spartaku Pavlovice, pøišli na své. Soupeø vyhrál výrazným náskokem první set a ve druhém od poèátku zvyšoval
svùj náskok a do stavu 12:18. To ji vypadalo beznadìjnì, ale
drustvu Hanušováèku u se i v uplynulých roènících daøilo otáèet ztracené zápasy. Ai tentokrát se to podaøilo. Druhý set Hanušováèek v dramatické koncovce otoèil a ten tøetí, rozhodující,
byl ji jen pohodovou záleitostí.Výsledek 2:1 (63:56). První
drama, první potlesk spokojených divákù a první hodnì zklamaný a nechápající soupeø.
Další dva zápasy s Hradcem Králové a Moskadem Most,
témìø tradièními úèastníky semifinále, byly opìt dramatické a
Hanušováèek je vyhrál a ve tøetích rozhodujících setech. O vyrovnanosti svìdèí i pomìr míèù zápasu s Mostem 2:1 (58:57),
tedy o jeden jediný míè a další drama a velice smutný soupeø.
První dva sety s Hradcem Králové byly opìt velice odlišné, první vyhrál soupeø pohodlnì 25:21 a zápas mìl skvìle rozehraný.
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Ale další dva sety se hra zcela zmìnila a Hanušováèek zvítìzil
2:1 (61:47). Poslední zápas ve skupinì proti Vítkovicím ji nemohl nic zmìnit na vytoueném postupu Hanušováèku mezi
nejlepší ètyøi muské týmy. Byl však rozhodující pro další tøi
drustva – Vítkovice, Hradec Králové a Most.
Jejich postup do semifinále závisel na výsledku tohoto našeho zápasu, všichni mìli šanci, jen Hanušováèek jistotu. Nakonec naše vítìzství 2:1 (56:53) dopomohlo k postupu právì
Vítkovicím, rozhodnì papírovì nejslabšímu týmu.
Akoneènì semifinále. Ze druhého místa druhé skupiny proti
Hanušováèku nastoupilo drustvo ze Sezimova Ústí. Velice
tìký soupeø, co bylo patrné ji pøi rozcvièování obou týmù.
Divácká kulisa byla skvìlá, navíc kdy zápas trval tak dlouho,
e na dalších devíti kurtech ji bylo odehráno. První set potvrdil
kvalitu soupeøe 22:25. Soupeø byl výraznì lepší ne by mohla
napovídat prohra o tøi body. Druhý set byl snad nejkrásnìjším
pøedstavením celého turnaje. Drustva se støídala ve vedení o
maximálnì dva a tøi body. Hra byla vyrovnaná, plná obìtavosti
a krásných výmìn. Soupeø však „došel“ k setbolu 25:24 (a tedy i
ke svému meèbolu) døíve. Hanušováèek jej odvrátil.
Následovalo jedenáct rozeher, kdy se soupeøi støídali ve výhodì
setbolù. Rozhodl a 31. bod Hanušováèku. Vítìzství 31:29. A
hrál se tøetí rozhodující set. Ten byl pøesným pokraèováním
závìru setu druhého a do stavu 10:11. Za tohoto stavu
znamenali ètyøi smeèe do sítì prohru setu 10:15 a celkovì
zápasu 1:2 (63:69). První a souèasnì poslední zklamání.
Zápas o bronzové medaile proti výraznì mladšímu týmu
z Bojkovic, loòskému mistru, se v prvním setu nevyvíjel dobøe
a první set Hanušováèek prohrál 17:25, co bylo dùsledkem
nervozity a nesoustøedìnosti. Ve druhém se hráèi uklidnili a
zápas otoèili. Jasné vítìzství 25:15. Tøetí ji byl za podpory
divákù oslavou bronzových medailí a trpkým rozlouèením
Bojkovic s turnajem 15:6. Pokøiky divákù „Hanušováèek“,
„Hanušovice“ a „Holba“ zní v Døevìnici asi ještì dnes.
Do finále postoupili pøekvapivì hráèi Vítkovic proti Sezimovu Ústí, ale odešli s jasnou porákou 0:2.
-pod
Koneèné poøadí turnaje muù

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Drustvo
TJ Spartak Mas
Sezimovo Ústí
SSK Vítkovice
SPV
Hanušováèek
TJ ASPV
Bojkovice
Dynamo Hradec
Králové
TJ Rytmus
Boskovice
TJ Sokol Kobylisy
Moskad Most
TJ Spartak
Pavlovice
SPV Zruè
TJ Dlouhá
Tøebová
Kauèuk Kralupy
TJ Zhoø

KASPV
Jihoèeská
Moravskoslezská
Olomoucká
Zlínská
Královehradecká
Jihomoravská
Praha
Ústecká
Liberecká
Plzeòská
Pardubická
Støední Èechy
Vysoèina

5

SPV Hanušováèek informuje
Florbalový turnaj v Hanušovicích
Další turnaj ve florbalu muù a dorostencù poøádali
èlenové Hanušováèku ještì o prázdninách. I pøes dovolenkový termín se zúèastnila ètyøi drustva, která mezi sebou hrála dvoukolovì systémem kadý s kadým.
Poøadí: 1. Hanušovice, 2. Ruda nad Moravou „A“,
3. Bohdíkov, 4. Ruda nad Moravou „B“
Nejlepší støelec: Tomáš Turek, Ruda „B“ – 9 branek
Nejlepší brankáø: Kamil Matych, Hanušovice – 9 branek
-pod

Zveme do tìlocvièny!
Pondìlí
Úterý
Støeda

19.00 – 20.30
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Ètvrtek

Hanušováèek na Moravici

17.30 – 19.00

V polovinì mìsíce záøí poøádal SPV Hanušováèek
další vodáckou akci – „Sjezd Moravice“. Po celý víkend
se na vodì, vypouštìné z pøehrady Kruberk, plavilo
nìkolik lodí Hanušováèku. Poèasí bylo i pøes nepøíznivé
pøedpovìdi nádherné, voda ledová, nálada skvìlá a ztráty
nulové. Pøíští rok se budeme tìšit na další zájemce, kteøí
budou chtít poznávat krásy svìta na našich a dokonce u
také na zahranièních øekách.
-pod

17.00 – 18.30
Pátek
20.00 – 21.30

volejbal eny
halová kopaná muù
aerobik en
cvièení pro áky
2.-4. tøíd ZŠ
florbal áci a ákynì
3.-8.tøíd ZŠ
stolní tenis,
badminton,
speedminton, síové
a netradièní hry
dospìlých i mládee
volejbal eny a
dorost
florbal mui, dorost a
áci 9. tøíd ZŠ

Informace v uvedených hodinách u vedoucích
nebo na tel. 732 264 952

Mezinárodní turnaj vyhráli domácí
Ji IX. roèník mezinárodního volejbalového turnaje muù je ji minulostí. Konal se po roèní vynucené pøestávce a poprvé pro turnaj
v netradièním termínu Hanušovického jarmarku. K vidìní byl jako
vdy velice zajímavý volejbal. Vítìzství z pøedchozího roèníku, který
se konal v roce 2004 ve Starém Mìstì pod Snìníkem, obhájilo
domácí drustvo SK Hanušovice.

Hrajeme i ve tmì – speedminton
Po brannballu, indiace, a kubb pøedstavil SPV
Hanušováèek v našem mìstì další novou a velice zajímavou hru – speedminton. Je podobná badmintonu (rakety
podobné squashovým, míèek tìší ne na badminton).
Speedminton je nenároèný na sportovištì (staèí dva
„plácky“ vzdálené od sebe alespoò deset metrù) i materiál
(dvì rakety a míèek). Navíc, znáte nìjakou hru, kterou
mùete hrát ve tmì? Tak speedminton takovou hrou je,
díky svítící tyèince, která se zasune do tìla míèku.
Tuto i další zajímavé hry (badminton, indiaku, stolní
tenis, volejbal dvojic atd) mùete hrát kadý ètvrtek od
17.30 do 19.00 hodin v tìlocviènì ZŠ Hanušovice.-pod

Výsledky domácího drustva:
SK Hanušovice – Korfantow 3:2
SK Hanušovice – Glucholazy 3:1
SK Hanušovice – Jeseník 3:0
SK Hanušovice – Nysa 3:0 (kont.)
Poøadí:
1. SK Hanušovice, 2. Korfantow, 3. TJ Jeseník, 4. Glucholazy, 5. Nysa
Po turnaji se hráèi zúèastnili programu Hanušovického jarmarku a
druhý den se zájemci vydali na turistický výšlap na Králický Snìník.
Letos mìli úèastníci poprvé v historii turnaje monost poznat více
naše mìsto i èást regionu a Olomouckého kraje.
Tato akce byla realizována také za finanèní spoluúèasti Olomouckého kraje a podpory mìsta Hanušovice a Pivovaru Holba,
a.s. Hanušovice. SK Hanušovice všem dìkuje.
-pod

Celoroèní èinnost SPV Hanušováèku je realizována
také za finanèní podpory Olomouckého kraje.
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Upozornìní!
V období od 16. 10. 2006 do 31. 10.
2006 bude na území Olomouckého kraje
provádìna plošná vakcinace lišek proti
vzteklinì. Vakcinace bude provedena leteckým kladením návnad - shozem dle stanoveného klíèe, zajišujícím optimální
pokrytí stanovených území Olomouckého
kraje.
Vakcína je umístìná v krmivových
návnadách vyrobených z rybí mouèky a
tuku. Návnada je pøiblinì o velikosti krabièky od zápalek s kapslí z plastu a hliníku,
která obsahuje ivý oslabený virus vztekliny. Po pozøení návnady dojde k narušení
kapsle obsahující vakcínu a kontaktem
vakcíny se sliznicí ústní dutiny k imunizaci
zvíøete. Vakcínu je mono povaovat za
neškodnou pro èlovìka i ostatní ivoèichy.
Nelze však vylouèit urèité minimální riziko pøi pøímém styku vakcinaèního viru se
sliznicí (vetøení potøísnìnou rukou do oka,
úst apod.). Doporuèuje se v tomto pøípadì:
a) pøi styku s oèkovací látkou omýt kontaminované místo vodou, mýdlem a místo
dezinfikovat jakýmkoliv dezinfekèním
prostøedkem;
b) pokud se oèkovací látka dostane do
oka, úst nebo do èerstvého poranìní, je
nutné vyhledat lékaøe.
Vzhledem k tomu, aby provedení a
úspìšnost akce nebyly narušeny, je nutné,
aby v daném období a 14 dní po nìm nevstupovali obèané se psy do míst s návnadami. V rámci ochrany zdraví èlovìka a
zejména dìtí je nutné zajistit, aby se nikdo
nedotýkal vyloených návnad nebo je dokonce sbíral a manipuloval s nimi. Pøedevším je nutné v tomto smìru upozornit
dìti.
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2006

www.mu-hanusovice.cz

7

Místní akèní skupiny (MASky) se pøedvedly na ivitelce
Netradièní prezentaci ivota na severomoravském venkovì v souladu s pøírodou a zdravým ivotním stylem pøedvedly na sklonku prázdnin místní akèní skupiny MAS Horní Pomoraví, o. p. s. a MAS Zábøesko, o. p. s. ve spolupráci s Regionálním centrem Jeseníky Svazu ekologických zemìdìlcù PRO-BIO v rámci své úèasti na veletrhu Zemì ivitelka v Èeských Budìjovicích.
Šestidenní vystavovatelský maraton byl pøíleitostí pro zúèastnìné MASky pøiblíit návštìvníkùm veletrhu svá území, místní
folklór, místní výrobky a také svou èinnost, zaloenou na partnerské spolupráci soukromého, neziskového a veøejného sektoru
zamìøenou na rozvoj venkova.
Venkovská partnerství vznikají po celé republice z podnìtu Evropské unie a jejího programu LEADER, urèeného pro podporu
tìchto partnerství a pro podporu realizace spoleèných projektù naplòující strategii rozvoje venkova. Pøi metodì leader se uplatòuje
tzv. pøístup „buttom up“, co je pøístup „od zdola“, který je zaloený na myšlence, e nejlépe si spravují (rozvíjí) své území ti, kteøí
v nìm ijí. MASky tak mají pøíleitost èerpat finance z Evropské unie a samy si rozhodnout, na jaké rozvojové projekty je pouijí –
pøedpokladem úspìchu je ale právì ona dohoda všech zúèastnìných.
Skuteènost, e taková partnerství fungují a jsou ivotaschopná, dokázaly MASky, které na ivitelce vystavovaly také své ji zrealizované projekty – co byla široká škála akcí zamìøených napø. na opravy
veøejných budov, nákup zemìdìlské techniky, podporu konání kulturních èi spoleèenských akcí, vzdìlávací semináøe, rekonstrukce podnikatelských prostor apod.
Místní akèní skupiny MAS Horní Pomoraví a MAS Zábøesko jsou ještì pøíliš
mladé a nemají za sebou úspìšnì zrealizované projekty, pøesto se dokázaly prosadit
i mezi ostatním MASkami a zaujmout nejen veøejnost, ale také odborníky. Jejich
prezentace byla netradièní a opravdu vyuila tzv. místní zdroje, za pomoci prezentaèních materiálù z regionu MASky také lákaly pøedevším potenciální turisty. Díky
všem spolupracujícím subjektùm se podaøilo území horního toku Moravy a
Zábøeska zviditelnit a upozornit na jeho potenciál, který by mìl být podpoøen, aby
mohl být plnì vyuit.
V rámci výstavy se zástupci MAS Horního Pomoraví a MAS Zábøesko setkali
s pøedstaviteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemìdìlství, Spolku
pro obnovu venkova a také s kolegy z ostatních MASek. Získané
informace èi zkušenosti budou následnì vyuity ve prospìch
rozvoje našeho regionu.
Díky tedy patøí pøedevším neziskové organizaci Svazu
PRO-BIO RC Jeseníky za spolupráci na pøípravì a organizaci
prezentace, dále výrobci a prodejci ekologických potravin –obchodní spoleènosti PRO-BIO Staré Mìsto, s. r. o. za poskytnutí
široké škály bioproduktù, Pekaøství Leština, které dodalo biopeèivo, Pivovaru Hanušovice, který díky svému zlatavému
moku velmi efektivnì reprezentoval území MASky, firmì
MARWIN za podporu úèasti MASek na veletrhu a dalším
firmám, které pøispìly svými výrobky k úspìšné prezentaci Mlékárna Valašské Meziøíèí – výrobce BIO kysaného nápoje,
farma SASOV – výrobci BIO uheráku, spoleènosti Country Life
a Firma Stolárna Svoboda – která nám poskytla potøeby pro
zázemí stánku a také všem mìstùm a obcím, které dodaly propagaèní materiály.
(aba)

Olomoucký kraj se zapojil do pilotního projektu Intenzifikace oddìleného sbìru a zajištìní vyuití komunálních odpadù vèetnì jejich obalové sloky. Tyto projekty probíhají
ve 13 krajích ÈR. Souèástí projektu je také komunikaèní
kampaò Má to smysl. Tøiïte odpad. Zatímco loni bylo
hlavním cílem kampanì informování veøejnosti o
správnosti tøídìní, letos je zamìøena na smysl tøídìní.
Semináøe pro dospìlé, soutìe pro školy
Mediální kampaò na podporu tøídìní odpadu v Olomouckém
kraji realizuje Institut komunitního rozvoje. Její øeditelky Dany
Divákové jsme se zeptali na akce, které se letos ještì uskuteèní:
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„Ve všech okresech Olomouckého kraje pøipravujeme v záøí a
øíjnu semináøe pro starosty obcí a také pro pracovníky, kteøí
mají na starosti právì odpady. Bliší informace o termínech a
místech konání semináøù lze získat na www.ikor.cz.
Pro obce jsme zároveò pøipravili rozhlasové spoty, televizní
spoty, letáky a další podpùrné propagaèní materiály.
Další aktivitou je soutì pro školy, která je zamìøena na zpracování tzv. vlastních projektù zamìøených právì na separaci
odpadù.
Ráda bych upozornila na novou soutì o nejlepší videospot
s tematikou tøídìní odpadu. Do soutìe se mohou zapojit
obèané i obce Olomouckého kraje. Výherce èekají zajímavé
ceny – horské kolo, mobilní telefon èi systém košù do
domácností. V pøípadì obcí se jedná o finanèní odmìnu èi
právì venkovní hru kuelky. Bliší informace o soutìi i o
ostatních aktivitách v rámci realizace kampanì naleznete na
stránkách www. ikor. cz.“ (IKR)
Pokraèování pøíštì
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Na extrémní poèasí si musíme
zvyknout
Shròme si prùbìh letošního léta. Letní teploty
se dostavily nejménì o tøi týdny døíve pøed jeho
poèátkem a i v prùbìhu samého léta dosahovaly
rekordních hodnot. Tomu však neodpovídalo
mnoství napršených sráek, a tak v prùbìhu léta
se po období sráek dostavovalo pomìrnì dlouhé suché období, co mìlo negativní vliv na letošní úrodu zejména u brambor, ale i u nìkterých
dalších plodin.
Letos jsme sice zaili nezvyklé extrémy, ale
nebylo to nic katastrofického. Klima závisí na
dlouhodobém reimu poèasí a letošní dlouhá
zima i horký èervenec byly jen pokraèováním
výkyvù.
V údajích vìdeckých svìtových organizací
se øíká, e prùmìrná teplota od konce 19. století
vzrostla o 0,6 stupnì Celsia. A podle nich lze
toto oteplování pøipsat lidským aktivitám. Lidstvo samo pøispívá k oteplování tím, e produkuje ve zvýšené míøe oxid uhlièitý a jiné
skleníkové plyny. Ty se nejvíce uvolòují pøi
spalování paliv. Musíme si uvìdomit, e do
globálního poèasí mùe zasáhnout kadý z nás.
Mùe nás uklidnit, e extrémní výkyvy poèasí
ještì neznamenají zmìnu celkového klimatu.
Avšak na to, e extrémùm se nevyhneme, je
pravdìpodobnì potøebné si zvyknout.
-jk

Holba má vlastní hymnu
V pivovaru Holba, i jinde, mùe od nynìjška
zaznít jeho vlastní hymna oslavující ryzí pivo
z hor. Hudbu sloil Vít Hanslian, text Ivan Krajíèek z Brna a oba se tak stali vítìzi soutìe vyhlášené pivovarem Holba na zaèátku léta.
Kromì uznání získali také prémii 20 tisíc korun. Úkolem bylo sloit text i hudbu, ve které
se objeví slogan „Holba, ryzí pivo z hor“. To
byla jediná podmínka zadavatele, jiná omezení
týkájící se textu, jeho rozsahu nebo hudebního
ánru tvùrci nemìli. V soutìi se nakonec sešlo
26 nahrávek nejrùznìjších stylù, z nich 6 postoupilo do semifinále a 3 do finále. O finalistech rozhodla 18èlenná porota sloená ze
zástupcù pivovaru, odborníkù a muzikantù z
kapel, které se soutìe zúèastnily. „Po nároèném rozhodování vyhrála skladba s výstiným
a pøitom lehce zapamatovatelným textem a líbivou muzikou. Vìøíme, e se bude zamlouvat
i posluchaèùm a pøi první pøíleitosti bychom ji
chtìli pøedstavit veøejnosti,“ øekla Alena Chylová, vedoucí marketingu. Uvedla, e v textu
se objevuje prvek vlastenectví i jedineènost ryzího piva z hor.
Mezi finalisty soutìe byla dvojice Zdenìk
Doèekal (hudba) a Tomáš Wurst (text) ze Šumperku, kterým patøilo 2. místo, a na 3. pøíèce
skonèila skladba autorky Dany Chytilové z Velkého Týnce.
-hm
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Kynologický klub Hanušovice
Váení pøátelé,
chceme vám pøedstavit Kynologický klub Hanušovice, který zde v Hanušovicích pracuje nepøetritì od 50. let 20. století. Co to vlastnì kynologie je? Kynologie se zabývá chovem, výchovou a výcvikem psù všech plemen.
Kynologický klub Hanušovice se zamìøuje na sportovní a sluební výcvik.
Tento výcvik se skládá ze tøí kategorií:
- poslušnosti - zde se pes uèí chùzi u nohy, aport, pøekonávání pøekáek,
odloení atd.;
- obrany - v této kategorii se výcvik zamìøuje na ochranu svého pána, jeho
rodiny a majetku;
- stopy - zde se nejdøíve pes uèí stopování vlastní stopy psovoda a pozdìji
sledování stopy cizích osob.
Rozdíl mezi sluební a sportovní kynologií je pøedevším ve vìtší pøesnosti a
dokonalosti vykonaných cvikù ve sportovním výcviku a specifickém výcviku
sluebních psù.
V posledních nìkolika letech se KK Hanušovice také zamìøuje na výcvik
záchranných psù pro pouití v plošném vyhledávání, vyhledávání v sutinách a
lavinách, popø. ve vodním vyhledávání. Máme psovody, kteøí byli nasazeni pøi
pátrání po pohøešovaných osobách. Èásteènì (dle zájmu) se vìnujeme také
agilitì.
Pro výcvik jsou vhodná prakticky všechna plemena, a na malé výjimky (vìtšinou se jedná o spoleèenská plemena, lovecká plemena a
tané psy). S moností vyuití a upotøebení vám rádi poradíme. Ale i tito
psi se mohou nauèit urèité výchovì a nìkterým cvikùm tak, aby jejich
souití s èlovìkem bylo co nejpøijatelnìjší.
Kynologický klub Hanušovice vychoval u nejednu generaci pejskaøù a i
nadále se vìnuje práci s mládeí. Tito lidé slavili nemalé úspìchy na soutìních
polích a nejen na soutìích, ale i v praktických nasazeních pøi záchranì lidského ivota!
Vy všichni, kteøí máte doma nìjakého pejska a chtìli byste ho nìèemu nauèit, máte nyní monost pøijít mezi nás. Mùete ho nauèit jen pro sebe nìkolik
praktických cvikù, ale i cviky pro obranu svou a svého majetku, mùete se pokusit o další a nároènìjší výcvik, který povede a ke sloení nìkterých zkoušek. Také mùete vyzkoušet výcvik pro záchranáøské psy a stát se èlenem
záchranné brigády kynologù a pomáhat pøi záchranì lidských ivotù.
Na vìku ani na plemeni psa nezáleí a mùe to být obyèejný voøíšek nebo
pes s prùkazem pùvodu. Stejnì tak nezáleí ani na vašem vìku. Vìnovat se výcviku mohou i dìti a mláde. Nejen odbornou radou se vám budou snait pomoci èlenové KK Hanušovice.
Kynologický klub pracuje kadou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Pøípadné
informace získáte na tel. èísle: 605 75 44 44.
Za KK Hanušovice, pøedseda Milan Ján

Pøijmeme nováèky, chlapce i dìvèata...
Váení rodièe, ahoj, kamaráde, kamarádko!
Jmenuji se Miloslav Pecho a jsem vedoucím klubu mládee Salix-SK Hanušovice. Naši èinnost zastøešuje dìtská organizace s celostátní pùsobností
DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi. Neplete si
nás prosím s Hnutím Duha a jinými Duhami, kterých je v ÈR asi 20 druhù.
V našem klubu hrajme rùzné hry, lovíme foglarovské bobøíky a plníme odborné zkoušky pøimìøené vìku dìtí (pochodové znaèky, uzly, morseovku, základy táboøení a další dovednosti).
Konáme pùldenní a jednodenní výpravy. S dìtmi od 8 let jezdíme té na víkendové srazy s jinými oddíly a o prázdninách dle moností na letní tábory. Dìti
jsou podle vìku a poètu rozdìleny do druin. Èlenský pøíspìvek na kalendáøní
rok 2006 èiní 250,- Kè na èlena. Pravidelné schùzky v týdnu se konají ve
ètvrtek do 15.00 do 17.30 hod. Srazy na schùzky se od øíjna 2006 konají na Dukelské ulici è. 112, u garáí u Domu sv. Josefa v Hanušovicích. Aktuální zmìny
se doètete v naší klubové vitrínce u Ès. spoøitelny v Hanušovicích. Na schùzku
si prosím vezmìte pøezùvky, psací potøeby a poznámkový blok, prùkazku zdravotní pojišovny, pláštìnku.
Rodièe a jejich dìti srdeènì zve vedoucí klubu M. Pecho.

www.mu-hanusovice.cz
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Jubilea

A opìt se blíí volby...

85 let paní Ludmila Poláchová,

Váení spoluobèané!
Jak jistì ji všichni dobøe víte, blíí se volby do Senátu Èeské republiky a také volby
do zastupitelského orgánu našeho mìsta - komunální volby.
Komunistická strana Èech a Moravy se také chce, jako ji v uplynulých obdobích,
zapojit do veøejné práce, aby se nám v našem mìstì dobøe ilo, a proto se uchází o vaši
pøízeò svou pátnáctièlennou kandidátkou.
Váení spoluobèané, zvaujte dobøe, koho budete volit, protoe jen na vás záleí,
jaké budeme mít pøedstavitele našeho mìsta. Nezbavujte se svého práva volit a k volbám urèitì pøijïte. ZO KSÈM Hanušovice

75 let paní Angela Fibichová a pan
Jan Gabler,

Místní organizace KDU-ÈSL Hanušovice Vás zve k úèasti na volbách do místního
zastupitelstva a také do Senátu ÈR,

V mìsíci øíjnu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
90 let paní Eliška Podhorná,

70 let pan Jiøí Pøíhoda,
65 let paní Marie Hanáková a pan
Bohumil Král,
60 let paní Marie Matysová a pan
Rostislav Smutný,
50 let paní Marie Aschenbrennerová
a pan Ladislav Polách.
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 srpnu 2006
se narodili:
Petr Koláèek, Kamil Zálešák a Patrik Michal
zemøeli:
paní Lydie Šastná a pan Pavel Berlinský

Vzpomínka
Oèi se zavøely,
odešly spát,
však kdo tì
miloval,
vzpomene rád.

Dne 31. 8. 2006 uplynulo
7 smutných let od chvíle, kdy nás
opustil manel, tatínek, dìdeèek,
pan Jan Jurdiè.

kde kandiduje pod kandidátním èíslem 3 Adolf

Jílek

Hanušoviètí chovatelé vystavovali
Po devíti letech, ve dnech 26. a 27. srpna letošního roku, uspoøádali hanušoviètí
chovatelé výstavu králíkù, holubù a drùbee.
Této výstavì pøedcházel týden práce a pøíprav malého poètu chovatelù naší organizace. Výstava by byla nemyslitelná bez pøispìní našich sponzorù z Hanušovic, ale i
z celého okolí, za co jim chceme touto cestou podìkovat - jak za poskytnutí finanèních prostøedkù, tak i materiálních darù, èím nám pomohli tuto výstavu uskuteènit.
Nejvíce chceme podìkovat Hanušovické obchodní s. r. o. za bezplatné zapùjèení
prostoru dvora, kde výstava probíhala a který se nám jevil pro potøeby výstavy nejvhodnìjší.
Ochotou a bezplatnými dary nám naši sponzoøi pomohli zároveò vytvoøit pøedpoklady pro uskuteènìní výstavy na pøíští rok, za co jim ještì jednou naše ZO Svazu
chovatelù co nejsrdeènìji dìkuje.
Na naší výstavì bylo pøi ocenìní zvíøat udìleno:
8 èestných cen králíkù,
7 èestných cen holubù a
7 èestných cen drùbee.
Výstava dala našim obyvatelùm monost zakoupit si chovná
zvíøata do svých chovù. Dále jsme
sledovali vzbuzení zájmu zapojit
do chovatelství i mláde, ale i
vstup obèanù do naší chovatelské
organizace.
Zájemci se mohou pøihlásit u pøítele Rostislava
Mildeho, Jesenická ul. 111,
Hanušovice.
Dìkujeme všem návštìvníkùm za úèast na naší výstavì.

ZO Svazu chovatelù
¬¬¬

S láskou vzpomíná rodina.
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Cestování po Evropì
Letos podruhé se podíváme do Nìmecka a navštívíme mìsto
Kolín nad Rýnem s jeho nejznámìjší památkou - monumentální
katedrálou.
Kolín nad Rýnem patøí mezi nejstarší evropská mìsta.
Zaloili ho ji staøí Øímané a pojmenovali ho Colonia Agrippina.
V 5. století bylo jedním z center Francké øíše, pozdìji se stalo
sídlem kolínského arcibiskupa. V období vrcholného støedovìku
byl svobodným øíšským mìstem a ve 13. století stál u vzniku
Hansy - sdruení obchodních a pøístavních mìst. Dnes je jedním
z hospodáøských a kulturních center Nìmecka.
Nejnavštìvovanìjším místem mìsta je svìtoznámá katedrála.
Stojí na návrší u øeky Rýn a je nejvìtší gotickou stavbou v Nìmecku. Zaèali ji stavìt v roce 1248 a dokonèena byla a v 19. století.
Podobnì jako jiné stavby toho typu si vyádala vynaloení nemalých finanèních prostøedkù. Náboenské obce a sdruení,
které shánìly peníze na její stavbu, pùsobily i za hranicemi Nìmecka. Kdy sesbíraly potøebnou sumu, byl poloen základní
kámen. Avšak velmi èasto se stavba pøerušovala. Zpoèátku se
omezila pouze na vybudování kruchty, odkud se hlásalo Boí
slovo. Rùzné nehody, války a ivelní pohromy však bránily dostavbì a bylo nutné pokraèovat v získávání dalších finanèních
prostøedkù. Kolínská katedrála mìla být krásnìjší ne katedrály
v Amiens, Chartrés nebo Remeši. Vznikla díky biblickým Tøem
králùm. Kdy sem vyslanec císaøe Friedricha I. Barbarossy pøivezl z Milána relikvie “Mudrcù východu”, Kolín se stal poutním
místem. Svaté kosti byly umístìny v relikviáøi, jeho výrobou byl
povìøen slavný zlatník Nicolas z Verdunu. Po èase u velikost
kostela nestaèila, a tak se zaèala stavìt vìtší svatynì v gotickém
slohu se 150 metrù vysokými vìemi, s velkými okny, vzdušná a

plná svìtla. Uvnitø katedrály se nachází nìkolik vzácných dìl
støedovìkého umìní: tzv. Geronùv køí z roku 970, zlaté sanktuárium Tøí králù z 12.-13. století a slavný obraz Klanìní Tøí králù
od Stefana Lochnera z 15. století.
Na závìr mi dovolte dvì perlièky o mìstì. Kadý z nás urèitì
slyšel nebo dokonce pouívá známou Kolínskou vodu. Vìøte, e
právì v tomto mìstì poprvé spatøila svìtlo svìta. Raritou je té
místní Muzeum èokolády, kde si pøi ochutnávce mùete prohlédnout exponáty z historie této vyhledávané pochoutky. -hp

Toulky po okolí

roku 1959. Potom byly v roce 1960 rozsáhlé muzejní sbírky
pøemístìny do jiného objektu a Geschaderùv dùm byl po stavební rekonstrukci dán k dispozici okresnímu archivu. Tento
stav trval a do konce roku 1984, kdy také okresní archiv
obdrel novou budovu. Od roku 1989 byl dùm prázdný.
Dne 24. kvìtna 1991 byl Geschaderùv dùm pøedán mìstu.
Byl nejvyšší èas pro koneèné øešení zámìru tuto bývalou stavební památku co nejlépe vyuít. Pøedstavy se sjednotily v tom,
e by se tento dùm mìl stát Evropským domem setkání. Na
tomto zámìru renovace se podílelo Ministerstvo vnitra Nìmecké spolkové republiky èástkou 6,6 milionu Kè, Ministerstvo
kultury Èeské republiky 2,5 milionu Kè a mìsto Šumperk se
6,4 milionu Kè. Dalších pùl milionu Kè tvoøily dary jednotlivých dárcù a pøíznivcù. Mìla být pøi tom zachována autenticita
objektu a mimo to bylo také provedeno restaurování zbytku odhalené klasicistní malby.
V novì restaurovaném historickém objektu se tak nacházejí
modernì vybavené zasedací prostory, pøednáškový sál s videem a s televizí. V poschodí je umístìna nìmecká knihovna.
Její kmenový stav èítá nyní ji více ne 5000 nìmeckých knih
krásné, klasické a politické literatury. Dùm slouí také jako
støedisko patronátních mìst Bad Hersfeld z Nìmecké spolkové
republiky a Maarsen z Holandska, s kterými mìsto Šumperk
udruje úzké styky.
-hpm

V dnešním povídání o našem okresním mìstì se projdeme
historií a souèasností Geschaderova domu.
Geschaderùv dùm je jeden z nìkolika v klasickém slohu postavených historických a pod ochranou Památkové péèe stojících domù ve mìstì. Tato barokní klasická stavba vyzdobená
dórskými sloupy a mansardovou støechou se stala bezesporu
souèástí velmi rozmanité mìstské historie.
Dùm byl na konci 18. století postaven pro bohatého perníkáøského mistra Mathiase Geschadera. V roce 1901 zde byla zøízena i školní kuchynì tehdejšího enského spolku. Bìhem první
svìtové války sídlil v budovì Úøad pro váleèné hospodáøství.
Pozdìji zde umístila správa mìsta muzejní sbírky, které se dosud provizornì nacházely v jiním køídle klášterní budovy.
V roce 1921 byl tento dùm díky zásluné iniciativì tehdejšího,
v roce 1896 v Šumperku narozeného, muzejního správce a mìstského archiváøe Franze Harrera úplnì pøedán k dispozici mìstskému muzeu. U pøíleitosti Kulturního týdne bylo dne 2. èervence
1921 v tomto domì muzeum slavnostnì otevøeno. Tomuto úèelu
slouil nepøetritì a do konce druhé svìtové války.
Po osvobození v roce 1945 došlo k opravì støechy, nebo
byla na konci války explozí granátu tìce poškozena. V roce
1946 zde bylo nové uspoøádání muzejních sbírek definitivnì
ukonèeno. Mìstské muzeum uívalo tento historický dùm a do
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Hanušovice
øíjen 2006
6. 10. Poseidon
13. 10. Piráti z Karibiku
-Truhla mrtvého mue
20. 10. Miami vice
27. 10. Garfield 2

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Rok se s rokem sešel a zanedlouho nás opìt èeká doba adventní a
vánoèní. Pokud máte nìjaký zajímavý tvoøivý nápad, zvyk èi recept,
který se k dané dobì pojí a o který
se chcete s ostatními ètenáøi podìlit, pøedejte prosím své pøíspìvky
na podatelnì MìÚ v Hanušovicích,
v pøíštích èíslech Hanušovických
novin budou otištìny. Tìšíme se!
Redakce HN

Kino Mír
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
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

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Váení ètenáøi!

www.mu-hanusovice.cz
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