HANUŠOVICKÉ NOVINY
Èervenec 2014

èíslo 7

roèník 20

cena 2 Kè

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

SLOVO STAROSTKY MÌSTA
Váení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vás touto cestou ve struènosti informovala
o èinnosti mìsta za období první poloviny letošního roku,
abyste mìli alespoò trochu pøehled o tom, na èem pracujeme a
co pøipravujeme.
V mìsíci lednu jsme zpracovali projektovou dokumentaci a
podali ádost o dotaci na rekonstrukci chodníku na ulici Jesenická. Tato ádost byla úspìšná a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) schválil na tuto akci pøíspìvek ve
výši 1 059 000,- Kè. Realizace probìhne do konce roku 2014.
Následnì pøipravujeme projektovou dokumentaci na dostavbu
èásti nového chodníku na této ulici. Co se týká oblasti bezpeènosti dopravy ve mìstì, získali jsme finanèní pøíspìvek od Olomouckého kraje na nové pøechody pro chodce, a to ve výši
350000,- Kè. Oba projekty budou realizovány v letošním roce.
Dlouhodobým problémem je záleitost místní komunikace
vèetnì sjezdu na ul. Jesenická. Tímto bych chtìla podìkovat
obèanùm za trpìlivost a pochopení. V souèasné dobì probíhá
administrativní øízení na odboru výstavby MÚ Hanušovice za
úèelem povolení stavby této jednopruhové obousmìrné komunikace.
V souèasné dobì øeší vedení mìsta opravu komunikace na
ul. Údolní, a to v èásti od køiovatky pod bývalou rychtou ke
høbitovu. Tato oprava bude realizována v letních mìsících tohoto roku.
Protoe mìsto Hanušovice není ádnou výjimkou v páchání
trestné èinnosti, vedení mìsta povaovalo za nutné nastavit
vhodná preventivní opatøení s cílem ji øešit, resp. odstranit
neádoucí negativní jevy, problémy a rizika, nebo je alespoò
v maximální míøe eliminovat. Proto byl v únoru zpracován a radou mìsta schválen Plán prevence kriminality ve mìstì Hanušovice na léta 2014–2015. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit
pocit bezpeèí obèanù ve mìstì, pøedcházet vzniku kriminálního
chování, sníit míru a závanost protiprávního jednání a zvýšit
právní vìdomí obèanù. Plán tvoøí srozumitelný podklad pro

MÌSTSKÁ KNIHOVNA Hanušovice
oznamuje ètenáøùm, e v mìsíci èervenci a srpnu 2014
zùstává výpùjèní doba beze zmìn.
Po 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
St 9:00 - 12:00, 13:00 - 18.00
Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Krásné prázdniny!
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spolupráci subjektù veøejné správy, jejich spoleèným zájmem
je prevence kriminality v jejím komplexním významu. Plán reaguje na souèasný stav a je mimo jiné výchozím dokumentem
pro èerpání dotací v oblasti prevence kriminality. Na základì tohoto dokumentu se nám podaøilo získat níe uvedené finanèní
prostøedky.
V bøeznu zastupitelstvo mìsta pøijalo usnesení o zøízení
mìstské policie. V dubnu probìhlo výbìrové øízení na pozici
vedoucího stráníka a stráníka mìstské policie, na tuto pozici
však nebyl vybrán vhodný kandidát. V èervnu se uskuteènilo
druhé výbìrové øízení, kde ji byli vybráni dva stráníci. Termín nástupu byl stanoven k 1. 8. 2014.
Èinnosti mìstské policie by mìl napomáhat kamerový systém, o jeho zøízení rozhodla rada mìsta v souladu s podáním
ádosti o dotaci, kde jsme byli úspìšní, a Olomoucký kraj
schválil prostøednictvím programu prevence kriminality finanèní pøíspìvek ve výši 160 000,- Kè. Realizace kamerového
systému probìhne rovnì v letošním roce.
Dále jsme získali v oblasti prevence kriminality dotaci z Ministerstva vnitra na vybudování parkourového høištì u tìlocvièny ZŠ
a MŠ, a to ve výši 300.000,- Kè. Souèasnì s tím budeme realizovat
multifunkèní høištì a nìkolik herních prvkù na sídlišti Holba.
Nyní pøipravujeme výbìrové øízení na dodavatele herních prvkù,
dokonèení realizace pøedpokládáme do konce záøí.
Ráda bych Vás také informovala o dotacích, které nám byly
schváleny v loòském roce a jejich realizace probíhá právì
v tìchto mìsících. Konkrétnì se jedná o projekty:
• Veøejná prostranství v Hanušovicích – zde dochází k výmìnì autobusových zastávek, prùbìnì bude instalován
nový jednotný mobiliáø – lavièky, stojany na kola, odpadkové koše a kvìtináèe. V rámci tohoto projektu dojde také
k výsadbì nové okrasné zelenì, která bude dokonèena do
konce listopadu tohoto roku.
(pokraèování na 2. stranì)

Ordinaèní hodiny dìtské lékaøky
v Hanušovicích - od 10. 6.2014
MUDr. Eva Hejlová - praktický lékaø pro dìti a dorost
Úterý 13:30 hod. - 15:00 hod.
Ètvrtek 8:00 hod. - 12:00 hod.
Telefon: 583 231 494
www.hanusovice.info
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(pokraèování z 1. strany)
• MŠ Hanušovice – Dìtské høištì v pøírodním stylu - v zahradì mateø-

ské školky byla provedena obnova zelenì a v prùbìhu letních prázdnin dojde k instalaci nových herních prvkù v pøírodním stylu.
• Úspory energie – budova MÚ Hanušovice – projekt výmìny oken a
zateplení fasády administrativní budovy byl dokonèen v mìsíci kvìtnu.
Posledními investièními zámìry tohoto pololetí, které budou do podzimu zrealizovány, jsou nová fasáda na budovì MŠ Hanušovice a pøístavba
hasièské zbrojnice, o nich budeme podrobnì informovat v dalším èísle
zpravodaje.
S blíící se turistickou sezónou vydalo mìsto Hanušovice nové propagaèní materiály a pøedmìty, které jsou obèanùm k dispozici v informaèním
centru. Souèasnì byl zpracován logomanuál mìsta, který je ke staení na
www stránkách.
Závìrem Vám všem pøeji, uijte si prázdnin a dovolené, odreagujte se od
kadodenních starostí. Vìøím, e se léto ukáe v plné kráse a sluníèko nám
dodá potøebnou energii a elán do ivota.
Ivana Vokurková, starostka

Projekt Horní Pomoraví II.
Váení spoluobèané
Jak ji víte z minulých informací o projektu Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy – II. fáze, práce na tomto projektu
zaèaly v našem mìstì na sídlišti Na Holbì a v èásti ulice Pod Lesem. V této lokalitì bude proinvestováno cca 4 mil. korun z finanèních prostøedkù VHZ (Vodohospodáøská zaøízení Šumperk) do doby, ne se spustí celý projekt.
K zahájení došlo v pondìlí 23. 6. 2014 v Zábøehu za úèasti zástupcù Ministerstva ivotního prostøedí, Státního fondu ivotního
prostøedí, dalších zaangaovaných ministerstev, státních a veøejných institucí, zhotovitelù celého díla, tedy firmy IMOS a OHL S,
èlenù pøedstavenstva VHZ, a. s. a zástupcù akcionáøù. Slavnostním poklepáním na základní kámen celé stavby, který je umístìn
v parèíku pøed zábøeskou radnicí, zaèala stavba podpoøená
evropskou unií celkem za 1,5 miliardy korun.

Co to znamená pro obèany našeho mìsta?
Bìhem následujících 17 mìsícù si budeme muset zvyknout na èásteèné uzávìry komunikací dotèených stavbou,
rozkopané silnice, zahrádky, veøejná prostranství, zvýšenou
prašnost a hluk strojù firem, které budou stavbu provádìt.
Na druhou stranu dodateèná vyjednávání pøinesla i svá pozitiva. Novì vybudovaná kanalizaèní stoka bude v kadém
místì pøipojení ukonèena kontrolní šachticí oproti pùvodnímu zámìru projektu, který s šachticemi nepoèítal, a mìla to být starost a výdaj obèanù, kteøí
se budou na kanalizaèní øád napojovat.
Vìøím, e navzdory ji zmínìným komplikacím, které stavba pøinese, dokáeme být
všichni shovívaví a trpìliví, a tím pøispìjeme
k bezproblémovému prùbìhu díla, které je pro
naše mìsto velmi dùleité.
Pokud budete potøebovat jakékoli informace ke stavbì, k pøípojkám, nebo dojde k nìjakým potíím, neváhejte zavolat na telefon
602 533 707, Ing. František Winter, místostarosta mìsta Hanušovice a èlen pøedstavenstva
VHZ, a. s.
Informace a fotodokumentaci o stavbì kanalizace té získáte na webových stránkách
mìsta www.hanusovice.info.
- fw
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NA KOLE DÌTEM
V úterý 10. èervna 2014 zavítal do Hanušovic peloton cyklistù v èele s nìkolikanásobným mistrem svìta v jízdì na historickém kole
Josefem Zimovèákem.
Veøejná cyklotour „ Na kole dìtem“ se v šesté
etapì zastavila pøed Mìstským úøadem v Hanušovicích. Tato cyklistická akce napøíè Èeskou
republikou odstartovala 4. èervna z Brna a
byla ukonèena 14. èervna v Aši. Peloton ujel
1461 km a navštívil 351 mìst a obcí. Na kole dìtem je nadaèní fond Josefa Zimovèáka na podporu onkologicky nemocných dìtí, který vznikl
v roce 2010. Úèelem této akce je získání tolik
potøebné finanèní pomoci na rekondièní pobyty
dìtí po nároèné onkologické léèbì.
Mìsto Hanušovice se stalo partnerem letošního, ji pátého roèníku tohoto nadaèního
sportovního projektu.

Poèet cyklistù se bìhem kadé etapy mìnil.
Mezi 30 úèastníky, kteøí pøijeli do Hanušovic,
bylo mono zahlédnout i známé tváøe, jako napøíklad lékaøe prof. Pavla Pafka.
Ivana Vokurková, starostka mìsta
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
86. jednání - 12. 5. 2014
- schválila program 86. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
12. 5. 2014
- vzala na vìdomí informace Koordinátora integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje – sjednocení dopravní
obslunosti kraje do jednoho celku od 1. 1. 2015
- souhlasila s vyjádøením mìsta Hanušovice k existenci
inenýrských sítí a zaøízení pro projekt „Revitalizace trati Bludov–Jeseník“
- nedoporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodej pozemku pè. 889/16 v kú. Hanušovice
- schválila odeslání petice ve vìci øešení havarijního stavu a
nutnosti opravy komunikace è. III/31242 Krajskému úøadu Ol.
kraje
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku FK Hanušovice
na èinnost v r. 2014 – zajištìní dopravy
- schválila pøijetí ètyø osob na veøejnì prospìšné práce, které
bude zajišovat Hanušovická obchodní, s. r. o.
- neschválila ádost H. O., s. r. o. o navýšení rozpoètu roku
2014
- schválila bezplatné uívání DK Hanušovice na akce ZŠ a
MŠ Hanušovice v r.2014
- schválila ádost o vyhlášení øeditelského volna na den 6. 6.
2014
- schválila pøíspìvek na úpravu zevnìjšku pøi obèanských
obøadech pro matrikáøku a osoby povìøené vykonávat obøady za
mìsto Hanušovice
- doporuèila doplnit smìrnici è. 1/2014 o vznesené pøipomínky
- schválila Smlouvu o pøipojení odbìrného elektrického zaøízení k distribuèní soustavì
- uloila zpracovat návrh na stanovení ceny vìcných bøemen
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

87. jednání - 26. 5. 2014
- program 87. jednání Rady mìsta Hanušovice dne 26. 5.
2014
- schválila stanovení èástky pro bìná vìcná bøemena pro
ÈEZ Distribuce, a. s.
- schválila návrh Hanušovické obchodní, s. r. o. na stanovení
mìsíèního nájemného nebytového prostoru
- schválila Smìrnici è.1/2014, která stanoví poadavky na organizaci schvalování úèetních závìrek a zpùsob poskytování
souèinnosti osob zúèastnìných na tomto schvalování pro mìsto
Hanušovice
- uloila finanènímu výboru vyjádøit se k podkladùm pro
schválení úèetní závìrky k 31. 2. 2014
- uloila ekonomickému oddìlení MÚ pøipravit souhrnnou
zprávu ke schválení úèetní závìrky 2013 schvalujícímu orgánu
– Zastupitelstvu mìsta Hanušovice
- vyslovila souhlas se zveøejnìním Závìreèného úètu mìsta
Hanušovice za rok 2013 na úøední desce mìsta Hanušovice pøed

projednáním na veøejném zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválit
ádost o poskytnutí pùjèky z fondu rozvoje bydlení mìsta Hanušovice
- doporuèila Zastupitelstvu mìsta Hanušovice schválení
smìny nemovitostí
- vzala na vìdomí Rozhodnutí o umístìní stavby, vydané MÚ
Šumperk
- vzala na vìdomí Rozhodnutí o povolení nakládání s podzemními vodami, vydané MÚ Šumperk
- vzala na vìdomí Rozhodnutí o povolení zmìny stavby pøed
dokonèením, vydané Dráním úøadem Olomouc
- schválila ádost o pronájem pozemkù pè. 889/18 a 889/19
v kú. Hanušovice
- nedoporuèila ke schválení Zastupitelstvu mìsta Hanušovice prodej pozemkù pè. 889/21, èást pè. 889/22 a 889/25, orné
pùdy v kú. Hanušovice
- rozhodla nechat zamìøit skuteènou hranici pozemku pè.
892/1 v kú. Hanušovice v místì zárubní zdi
- rozhodla neschválit sníení nájemného u bytové jednotky
- schválila výsledek výbìrového øízení „Veøejná prostranství
v Hanušovicích – poøízení zelenì“
- schválila poskytnutí vìcného daru Azylu Gaia, o. s.
- vzala na vìdomí informaci H. O., s. r. o. o uvolnìní nebytového prostoru – garáe na ul. Hlavní, Hanušovice
- schválila ukonèení nájemního vztahu k bytu vel. 2+1 v bytovém domì na ul. Hlavní èp. 115, Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy na dodávku elektøiny zákazníkovi
- vybrala firmu na realizaci projektové dokumentace na akci
fasáda MŠ Hanušovice
- rozhodla ve vìci pøijetí pracovníka na údrbu veøejné zelenì
od 1. 6. 2014 do pracovního pomìru na dobu pìti let, co je doba
udritelnosti projektu v rámci získané dotace z programu rozvoje venkova na veøejná prostranství
- stanovila celkový poèet zamìstnancù mìsta Hanušovice od
1. 6. 2014
- schválila provedení aktualizace a revizi Organizaèního øádu
MÚ Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovice o prùbìhu
realizace projektu „Zvládnu fyziku a chemii – hravì!!!
- schválila zadávací dokumentaci k výbìrovému øízení s názvem Grafické a tiskové sluby, potisk a dodávka propagaèních
pøedmìtù pro projekt „Zvládnu fyziku a chemii – hravì!!!
- uloila zaslání všech nezbytných podkladù k uzavøení
Smlouvy o poskytování finanèních prostøedkù z rozpoètu Státního fondu dopravní infrastruktury
- schválila nevýhradní licenèní smlouvu o uití digitálního
modelu reliéfu ÈR 4. generace
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta

HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093.
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MÚ Hanušovice.
Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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ZŠ a MŠ Hanušovice pøeje dlouhé a pohodové prázdniny!
Milí uèitelé a spoluáci!
Dovolte mi podìlit se s vámi o pár myšlenek a ohlédnout se zpìt do èásti svého
dìtství, proité právì v základní škole.
Zkusím-li se podívat do budoucnosti, devìt let je pro mì nepøedstavitelnì
dlouhou dobou. Ovšem pøi pohledu zpìt se mi tento uplynulý èas, celá povinná
školní docházka jeví jako jeden jediný rok. Stejnì jako v záøí 2005 jsme s obavami z nového prostøedí vstupovali do nic neøíkající budovy, nyní, v èervnu 2014,
dotahujeme posledními krùèky devátý roèník.
Pokud bych mìl vzpomenout na první setkání, vidím nervózního kluèinu tìšící
se na razítka, jednièky, paní uèitelku a v neposlední øadì na nové kamarády. Den,
kdy jsme jako prvòáèkové dostávali naše první vysvìdèení, byl rozhodnì velmi
krásný. Pozdìji se samozøejmì ukazovaly nejen jednièky, ale i dvojky, trojky atd.
Jak jsme proplouvali prvním stupnìm, kupily se skvìlé záitky z výletù a rùzných
akcí, tvoøila se nová pøátelství. Nìkolik spoluákù odešlo, stejnì tak ale noví pøicházeli, jádro kolektivu se témìø nemìnilo.
Nestihli jsme se ani rozkoukat, a u tu byl druhý stupeò. Spoleènì s ostatními
tøídami jsme kromì bìného vyuèování jezdili na výlety, chodili do kina èi na jiné
akce školy, kde jsme nejen mìli monost ještì lépe poznat své spoluáky, ale také
vztahy mezi námi a uèiteli se zlepšovaly. Všichni jsme rostli, nabírali nové zkušenosti a hlavnì získávali nový pohled na ivot, jinými slovy, utváøeli jsme si vlastní
názory.
Umìní èíst, psát nebo poèítat je snad vìcí samozøejmou. Základní škola mi
opravdu dala hodnì vìdomostí, ovšem dostalo se mi i ostatního, èeho si moná
váím mnohem více. Nauèil jsem se poznávat lidi kolem sebe. Ne vdy jsem narazil správnì, pøesto jsem našel spoustu kamarádù, nìkterých i do deštì. S novì nabytými zkušenostmi o ivotì, o lidech a vztazích mezi nimi se ve svìtì
bezpochyby neztratím. Tohoto poznání si cením asi nejvíce.
Fakt, e jsme pøijatí na støední školy a jiné obory, je výsledkem snahy všech
uèitelù. Zejména v posledních letech se mi dostalo monosti vidìt alespoò nìkteré uèitele v jiném svìtle ne jako pedagoga. V tìkých chvílích mì pomohli vydat
se dobrým smìrem, nìkdy se dokonce stali oporou. Je obdivuhodné, e pøestoe
to s námi opravdu nemìli jednoduché, byli vdy ochotní a vstøícní.
Letos poprvé cítíme urèité rozpaky a nejen èisté nadšení z nadcházejících
prázdninových dnù. Dnes se musíme rozlouèit s kouskem svého ivota a zároveò
pøivítat novou ivotní etapu.
Ondøej Benedík, IX. A

Váený pane øediteli, uèitelé,
rodièe a áci!
Náš pobyt tady, na Základní škole v Hanušovicích, se pomalu, ale jistì chýlí ke konci.
Kadý rok jsme se jako ostatní áci tìšili na
konec roku i na nastávající prázdniny, avšak
tento rok víme, e tomu tak na této škole je naposledy. Dnes se musíme po devíti letech rozlouèit a ukonèit náš tzv. „spoleèný ivot“ a
zaèít nový na støedních školách. Ode dneška
budeme moci na základní školu u jen vzpomínat - na nabytá kamarádství, spoleèné prùšvihy, spolupráci s ostatními, zbyteèné hádky,
ale i na uèitele. Na to, jak jsme na vás, vyuèující, poøád jenom nadávali a divili se, co e to po
nás všechno chcete. Ovšem vìtšinì z nás snad
brzy dojde, e jste to s námi mysleli dobøe a e
jste nás chtìli pouze nìèemu nauèit. Byla to od
vás pøíprava na støední školy a na náš budoucí
ivot. Nejtìší bude se rozlouèit s kamarády, s
nimi jsme chodili devìt let do tøídy. Doufám,
e se budeme scházet i nadále a jednou za èas
zavzpomínáme na staré dobré èasy.
Za nás všechny vám pøeji pìkné prázdniny,
mnoho pohody, sluníèka a krásných záitkù.
Dìkujeme za vše!
Petr Zatloukal, IX. A

Naše zdraví (28)
U více jak dva roky si v našem seriálu povídáme o tom, co našemu tìlu prospívá, jakou stravu máme konzumovat, abychom byli
co nejzdravìjší. Dnes si povíme o tom, co nám naopak škodí.
Vìtšina z vás se asi bude divit. Jde o obyèejnou sùl. Podle statistik, my, Èeši, solíme tøikrát víc, ne bychom mìli. Nadprùmìrná
spotøeba této poivatiny, bez které si naši stravu nedovedeme pøedstavit, toti pøispívá k závaným onemocnìním, zejména k vysokému tlaku, cévním mozkovým pøíhodám a k inkfartu. Ve srovnání s ostatními evropskými zemìmi, kde je prùmìrná denní spotøeba
8 a 12 g na den, je u nás 14 a 15 g na den. V Nìmecku, Rakousku a Švýcarsku je to dokonce jen 6 g. Naopak, hùøe jsou na tom v Turecku, Maïarsku, Chorvatsku a v Makedonii. Podle odborníkù je toti doporuèená denní dávka soli u dospìlého èlovìka pouhých 5
gramù, u dìtí je mnohem niší.
Nejvíce soli dostáváme z potravin, které jsou mnohdy pøesolené, ponìvad se solí i konzervuje. Mnohdy si ani neuvìdomujeme,
jaké mnoství soli je v potravinách. Napøíklad ve 100 g párkù je jí 6,2 g, co je ji nad doporuèenou denní normu. V tavených sýrech
je to 2,3 g, v Nivì 3,5 g a ve 100 g chleba 0,9 g soli.
Pøehnaná konzumace soli zaèíná prakticky od narození. A 80 % kojencù a a 95 % batolat dostává v potravì vìtší mnoství soli,
ne je doporuèováno. U dìtí školou povinných u to jsou všichni, kteøí pouívají nadmìrnì pøesolenou stravu. Jen se podívejme kolem sebe, a uvidíme, jak se s oblibou „nacpávají“ oblíbenými poivatinami, jako jsou hranolky, brambùrky, popcorn nebo slané buráky.
Tento problém u „probudil“ i úøedníky na Ministerstvu zdravotnictví. Chtìjí sníit spotøebu soli, a to doporuèením pro výrobce,
aby obsah soli v potravinách postupnì sniovali. Kdy se to udìlá v delším èasovém úseku, tøeba roku, o 20 a 25 %, prakticky to
spotøebitel nepozná a potraviny budou z tohoto pohledu zdravìjší. Stát chce zasáhnout i ve školním a závodním stravování a nabádá
nás, spotøebitele, aby vybírali potraviny s niším obsahem soli. Odborníci odhadují, e sníením denního pøíjmu soli na zhruba polovinu by v Èesku došlo k omezení výskytu cévních mozkových pøíhod o ètvrtinu a srdeèních onemocnìní a o 17 %.
Podle pøedchozích øádkù to vypadá, e obyèejná kuchyòská sùl je jed, který závanì ovlivòuje naše zdraví. Není to tak, sùl náš organizmus nutnì potøebuje. I ve známé pohádce bylo øeèeno, e sùl je nad zlato. Neznamená to však, e se jí budeme úplnì vyhýbat.
Staèí jen jedno, solit s mírou a vyhýbat se pøesoleným potravinám.
- hp
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Tenisový klub, o. s., Hanušovice

V sobotu dne 14. 6. 2014 poøádal TK Hanušovice, o. s. turnaj o putovní televizi.
Pøi této pøíleitosti byly pøedány upomínkové dárky nejstarším èlenùm k jejich krásnému ivotnímu jubileu. Pan Stanislav Úlehla a pan Pavel Russnák jsou ji dlouholetí èlenové a za jejich èinnost a práci v TK Hanušovice jim bylo podìkováno.
I kdy poèasí moc nepøálo, akce se nakonec vydaøila.
1. místo obsadili: Pavel Junk a Markéta Scholzová
2. místo Ivan Russnák a Iveta Šašurová
3. místo Roman Kavan a Vìra Kuèerová
-tk

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce, tábornický klub Hanušovice

Èinnost za mìsíc kvìten 2014
Z dùvodu chladného poèasí jsme zrušili výpravu na klubové
táboøištì, místo toho jsme v klubovnì zatopili v kamnech a
opekli jablka na pánvièce. Ovšem jablka peèená na ohništi jsou
vìtší pochoutka. Po úklidu následovaly osvìdèené hry Nervy a
Twister. V závìru schùzky dìti trénovaly s ringo kroukem a
zahrály si Boj o pìt pøihrávek ve dvou drustvech.
Na další schùzce jsme opravovali bednu na náøadí a pøišroubovali úchytky pro uloení šroubovákù a kladívka. Pozdìji následovaly písnièky pøi kytaøe, stolní fotbal a hra Reversi.

V sobotu 10. 5. jsme podnikli malou výpravu do okolí Hanušovic. Po cestì si chlapci zahráli na Sbìr vrškù se strácem a
skrývaèku.
Pro nezájem dìtí (a jejich rodièù) jsem zrušil víkendovou akci
na chatì za Bohdíkovem, volnou chatu pouili skauti ze Zábøeska.
V úterý 27. 5. jsme provedli velký úklid a poté nacvièovali lasování, práskání speciálním bièem a zvukovou a vlajkovou morseovku.
V sobotu 31. 5. jsme sestavili plán èinnosti na èerven a zahráli
si lakros.
Duha, Dìti slunce dìkuju za spolupráci panu Šufnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Díra u Hanušovic má šanci na Køišálový glóbus
Pøesnì pøed rokem se v Holbì sešli reisér filmu Díra u Hanušovic Miroslav Krobot i producent s vedením pivovaru. A bylo rozhodnuto. Holba podpoøí vznik filmu, který je poutavým pøíbìhem z kraje ryzího piva z hor, o jeho lidech, ivotì a jeho paradoxech.
První natáèení naèernalé komedie probìhlo v srpnu ve Vikanticích a dnes se film tìší na svoji èervencovou premiéru. Ještì pøed ní
se ale pøedstaví na MFF v Karlových Varech 4.-12.èervence, kde bude soutìit o Køišálový globus.
Krobot si pro svùj film vybral herce ze „svého“ Dejvického divadla, Tatianu Vilhelmovou, Ivana Trojana nebo Jaroslava Plesla.
Mìli pøed sebou tìký úkol. Nebylo jednoduché pøenést se do reality zapadlé vesnice nedaleko Hanušovic, dokonce si museli osvojit místní dialekt.
Pro diváka je zajímavý samotný pøíbìh a jeho vìrohodnost, stejnì jako autentiènost prostøedí a lidí, kteøí v nìm ijí. Postavy jsou
pøímoèaré a to, co øíkají, také tak myslí. Víc jednají ne mluví, fungují se samozøejmostí a lehkostí. Jejich dialogy zní nedramaticky,
jako by se nic nedìlo, i kdy se odehrávají situace, které pøejít bez komentáøe se zdá skoro nemoné. Autentické prostøedí Jeseníkù
své obyvatele urèuje a platí to i obrácenì. Jeseníky jsou obrazem lidí, kteøí tady ijí.
Film Díra u Hanušovic bude mít celostátní premiéru 24. èervence, poté pobìí v kinech. Spojení hanušovického pivovaru s tímto
filmem je stejnì pøirozené jako ztìlesnìní jeho hlavních postav. Navíc Holba není v této oblasti ádným nováèkem. Za finanèní podpory pivovaru vznikl napø. film Alois Nebel nebo Sedm dní høíchu.
-hm
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Mladá rodina koupí byt 2+1/3+1, nejlépe v osobním vlastnictví.
Tel: 734 622 739

PRONAJMU
èásteènì zaøízený drustevní byt
2 + KK, se zaskleným balkonem,
ve 3. poschodí panelového domu
s výtahem, v Hanušovicích.
Cena 5.500,- Kè + elektøina
Tel.: 604625748
Nabízím pøebytky trvalek, skalnièek,
okrasných keøù a stromkù,
v kvìtináèích, prostokoøenné.
Poradím s pìstováním.
Hanušovice, mobil: 731 000 146
Prodám dvoukolovou káru, bez pneu.
Tel. mob.: 607 881 373.

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat emailem: badalova@mu-hanusovice.cz nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MÚ 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

Prodám byt
v Hanušovicích 3+1, cihla, dva sklepy,
venkovní zázemí, zahrada u domu,
volný ihned, cena dohodou. K bytu je
moné koupit i zdìnou velkou gará,
cena dohodou.
Vše nezátopová oblast.
Mob.: 603 241 086
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2014 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Albìta Langerová, Anna
Skøítecká, Miluše Sedláèková,
Marie Berlinská, Anna
Kovaèièová, Anna Matýsová,
Miroslava Valentová a Zdenka
Gronychová;
pánové Zdenìk Kadlèík, Pavel
Lanèa, Jiøí Zaèal, Radovan
Valenta a Miroslav Pavelka.
Blahopøejeme!
Váení obèané, pokud nechcete, abyste
byli v rubrice Jubilea zveøejnìni, sdìlte prosím tuto skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MÚ Hanušovice
do 15. dne mìsíce pøedcházejícího uveøejnìní.
-red

Vzpomínáme

Dne 18. 7. 2014 si pøipomeneme
30. výroèí, kdy nás opustila naše
maminka a babièka,
p. Hermína Czastková
z Hanušovic.

Toulky po okolí
Na podzim loòského roku jsme si malou oslavou pøipomnìli 140. výroèí zahájení
provozu na tzv. Moravské pohranièní dráze. Pro nezasvìcené pøipomenu, e se jedná o
tra, která spojuje mìsta Šternberk a Dolní Lipku. A o její historii si nìco povíme.
Pojmenování Moravská pohranièní dráha (MPD) bylo trochu trefné, nebo z celkové délky pøipadlo 82 km na Moravu a pouze 8 km na území Èech. Po jistý èas se za
cílový bod povaovalo mìsto Králíky (Grulich), i kdy samotné mìsto leí od nádraí
v Dolní Lipce tøi kilometry. Dodnes jsou svìdky celistvosti dráhy kilometrovníky podél celé trati od nultého kilometru ve Šternberku a po 89,9 km v Dolní Lipce. Historie
MPD je velice obsáhlá, a proto si povšimneme jen tìch nejdùleitìjších událostí. Prioritou pro stavbu této trati se stala potøeba dopravního spojení Olomoucka se severem
Moravy a Èech, kde docházelo k velkému prùmyslovému rozvoji. Podle dochovaných
dobových pramenù korunovalo úsilí prùmyslníkù a udìlení koncese pro stavbu a provoz dráhy. Vyšla výnosem rakouského ministerstva obchodu ze dne 11. záøí 1871.
K hlavním koncesionáøùm patøila sobotínská firma bratøí Kleinù a šumperská firma
Eduarda a Karla Oberleithnera. V koncesi èteme dvì nejdùleitìjší podmínky. Za
prvé: zadání stavebních prací a dodávky podléhají kontrole ministerstva. Za druhé:
tra musí být postavena nejpozdìji do tøí let. Pro stavbu se utvoøilo eleznièní konsorcium s vlastním statutem, schváleným 3. bøezna 1872. Vznikla akciová spoleènost
MPD, jakoto privátní instituce. Nominální kapitál ve výši 17 mil. zlatých byl rozvren na akcie za 9 mil. zlatých a na prioritní obligace s pìtiprocentním úrokem. Ji
20. èervna tého roku byla stavba zadána Vídeòské eleznièní stavební spoleènosti.
Rychle byl té zpracován detailní projekt, který navazoval na nìkolik pøedchozích, ale
v nìèem se od nich lišil. Pùvodní projekty poèítali napøíklad s trasou Šumperk–Bratrušov–Hanušovice, která by se neobešla bez stavby tunelu. Politická pochùzka k vyprojektované trase probíhala v èervnu a èervenci 1872. V jejím prùbìhu se ještì
pøistoupilo k menším zmìnám trasy. Kuriozní tøeba bylo stanovisko zástupcù obce
Klášterec, kteøí nechtìli, aby tra vedla vedle kostela. A tak dnes jezdí vlaky pøes Bohutín a kolem Olšanských papíren. Stavební práce byly firmou zahájeny ji 31. èervence. Vše šlo podle plánu a do zaèátku pøíštího roku, kdy firma ohlásila úpadek.
Zanedlouho, ji 27. bøezna, pøevzala stavbu firma bratøí Kleinù. Této firmì se pak podaøilo v rekordním èase dokonèit celou stavbu do konce záøí . Na stavbì pracovali, jak
bylo tehdy zvykem, z vìtší èásti italští dìlníci, z nich nìkteøí se v obcích podél trati
pozdìji usadili. Výdìlky dosahovaly a dva zlaté za den, co více ne dvojnásobnì
pøevyšovalo tehdejší prùmìrnou dìlnickou mzdu. Stavba nebyla pøíliš obtíná. Za nejvìtší díla, která byla její souèástí, lze oznaèit dva tunely u Vlaského o délce 92,2 a
158,2 m a hluboké záøezy mezi tehdejší Dolní Hradeènou a Libinou. Technicko-policejní zkouška prokázala plnou zpùsobilost trati, a tak se 15. øíjna 1873 konala
slavnostní zahajovací jízda.
(pokraèování pøíštì)

Pryè jsou chvíle pohody a štìstí,
které jsme s Tebou,
milá maminko a babièko, proili.
S úctou a láskou vzpomínají
synové Erich a Hubert s rodinami.

Vzpomínka
Dne 4. èervence 2014 by se doil 100 let
pan Jan Kubíèek.
Vìnujte mu tichou vzpomínku,
spoleènì s námi.
Dcery a synové s rodinami.
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Vzpomínka
Dne 20. èervna 2014 jsme vzpomnìli 1. smutné
výroèí úmrtí mého syna,
pana Karola Warenicha.
S láskou vzpomínají maminka a sourozenci s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. èervence 2014 vzpomeneme 21. výroèí úmrtí mého
manela,
pana Karola Warenicha.
S láskou vzpomínají manelka
a dìti s rodinami.
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme na „konec svìta“. Není to tak daleko, je to
v Evropì a pouhé 3 hodiny letu z Prahy. Tuto pøezdívku má
nejjihozápadnìjší cíp našeho kontinentu, který leí na mysu
Svatého Vincenta v portugalském regionu Algarve.
Kdy stojíte na tomto cípu zemì, ostøe zaøíznutém v moøi,
v dálce na levé stranì leí Afrika a napravo Amerika. Odtud také
vyplouvali na své dobrodruné cesty nejslavnìjší moøeplavci,
aby objevovali a dobývali svìt. Od tìch dob a dodnes tu také
stojí maják, který varoval námoøníky na blízkost pevniny. Ten
souèasný pochází z roku 1924 a z hladiny Atlantického oceánu
je prý vidìt a ze vzdálenosti 95 kilometrù. Dovnitø se sice
nepodíváte, ale prostory kolem nìho oivuje kavárna a prodejna
suvenýrù, ve které vám za necelých 5 eur vystaví certifikát, e
jste byli na konci svìta.
Nedaleko od majáku na skále u mìsteèka Sagres se vypíná velká
kamenná pevnost, v ní kdysi fungovala slavná námoøní akademie.
Zaloil ji princ Jindøich, tøetí z pìti synù krále Jana I. Ten pøál
dobyvatelským výpravám a podnikavý potomek se stal jejích
koordinátorem. Za úsilí proslavit Portugalsko jako zemi objevitelských
výprav získal pøízvisko Moøeplavec. Pikantní na tom je, e sám moøe
dvakrát nemusel a vyplul na nì pouze tøikrát. Ve své škole ale
shromádil nejen námoøníky, ale i astronomy a rytce map všech
národností. Studovali zde zprávy a poznatky z objevitelských plaveb
a podle nich pak upravovali mapu svìta.
Na mysu Svatého Vincenta leí další zajímavé mìsteèko,
Lagos. Právì z místního pøístavu vyplouvaly od 16. století
námoøníci a dobrodruhové za novými svìty. Proto po staletí
mìsteèko bohatlo, nebo kadá odplouvající loï pøinesla
místním monosti zisku. Mají zde krásné námìstíèko,
obklopené honosnými domy a gotickým kostelem. A uprostøed
stojí socha. Koho jiného ne Jindøicha Moøeplavce, který mìl
toto místo rád a èasto ho navštìvoval. Nedaleko mìsta se
nachází kouzelný svìt útesù a jeskyní. Mezi dvìma z nich na
Ponta da Piedade vede k oceánu 193 schodù. Sejít je a pak
vyšlapat nahoru prý stojí za to.
Prakticky na celém poloostrovì, tak jako v celé zemi, se daøí
korkovníku, korkovému dubu. Podle statistik je Portugalsko
nejvìtším producentem korku na svìtì. V dávných dobách
slouil dokonce jako materiál pro výrobu lící, misek a nádob na
pití vody. V roce 2012 bohuel pøi devastujících poárech
mnoho korkovníkù shoøelo. Pøitom se èeká 9–12 let, ne
nastane èas vhodný pro dobývání korku. Pak jsou nutné další tøi

skliznì, po kterých strom plodí správnou kvalitu. Nìkdy to trvá i
padesát let.
Místo také s oblibou vyhledávají milovníci divokých vln –
surfaøi. Na nejzápadnìjším cípu Algarve drí i potvrzený svìtový
rekord. Jeden surfaø prý tu chytil nejvìtší vlnu na svìtì, která
mìla témìø 33 metrù.
-hp

To není foto ze ZOO, ale z jednoho místa v Hanušovicích - smìr Kopøivná
Foto:
Petr Fiedler
Pokud se Vám podaøí poøídit
pìkné foto - nezapomeòte ho
poslat do Hanušovických
novin a podìlit se o nì
s našimi ètenáøi.
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Nejlepší nealkoholické pivo
vaøí v Holbì
Potvrdili to degustátoøi a pivovarští odborníci na
degustaèní soutìi, konané v rámci Slavností piva
v Èeských Budìjovicích. Holba si z ní odváí celkem
3 ocenìní. V kategorii nealkoholických piv zvítìzila
Holba Free a stala se Pivem Èeské republiky. Støíbrnou medaili mezi nefiltrovanými a kvasnicovými
pivy získala Holba Kvasnièák, bronz patøí Holbì
Strong, která vynikla v kategorii netradièních piv.
Holba tak opìt potvrdila svoji výjimeènost i to, e
chutná nejen konzumentùm, ale také degustátorùm. Ti
u ryzího piva z hor shodnì ocenili plnou vyváenou
chu, výborný øíz a celkový dojem po napití i vysokou
pitelnost, která nìkterým pivùm dnes bohuel chybí.
Zpùsobuje ji celková vyladìnost hanušovického piva,
take láká k dalšímu napití a delšímu posezení. Pro
konzumenty je dobrou zprávou i to, e vítìzná Holba
Free se od èervna prodává i v lahvích, zatímco dosud
byla k dispozici pouze v sudech. „Kadé ocenìní odborníkù je potvrzením naší poctivé práce a váíme si
ho. Tìší nás, e naše pivo chutná nejen degustátorùm,
ale pøedevším konzumentùm,“ vyjadøuje Vladimír
Zíka, øeditel pivovaru Holba. Potvrdili to i návštìvníci
Pivovarských slavností, kde bylo u výèepu s Holbou
stále plno. Všichni chtìli ochutnat ryzí pivo z hor, které slaví 140 let a po celou tuto dobu se vyrábí podle tradièních receptur.
V 18. roèníku Slavností piva soutìilo celkem 308 piv
z 53 pivovarù. Rekordní byl nejen poèet soutìních piv,
ale také poèet tìch, kteøí je hodnotili. Své chuové pohárky
tady ladilo více ne 70 degustátorù, kteøí peèlivì hodnotili
soutìní piva v pøíslušných kategoriích po celé 4 dny.
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Jubilejní návštìvník Holby
jistí bezpeènost na horách
To, e je pivovar dobrá turistická znaèka, potvrzuje také zvyšující se zájem o exkurze do pivovaru Holba. V Hanušovicích
tento týden pøivítali 2014. návštìvníka, Vladimíra Bedeèe. Do pivovaru pøijel s týmem záchranáøù HS Jeseníky v rámci zvyšování
kondice na kole. V pivovaru je èekalo milé pøekvapení. Exkurzi
spojenou s degustací dostali jako dárek a k tomu dárkový koš plný
piva pro jubilejního návštìvníka.
„To, e pivovar slaví 140 let, víme, ale netušili jsme, e si jedeme pro dárek. Je to pøíjemné pøekvapení a tìšíme se nejen do provozu, ale i na setkání se sládkem a degustaci,“ vyjádøil nadšení
Sládek Ludìk Reichl s jubilantem
jubilejní návštìvník i ostatní èlenové HS. Záchranáøi ocenili
monost podívat se sládkovi pod poklièku i jeho rady, jak dobré
pivo poznat. Holba je pro nì symbolem hor a dát si „jedno“ berou jako pøíjemnou souèást dne. Uvítali i to, e od léta bude nealkoholická Holba Free i ve skle.
Zájem o exkurze roste pøedevším v létì, kdy do pivovaru zavítá a 100 návštìvníkù dennì. Lákadlem není jen samotný pivovar,
ale také muzeum a posezení ve stylové Pivovarské restauraci uprostøed pøírody. Na letní zahrádce s malebnou kulisou areálu pivovaru tady nabírají cyklisté i turisté síly na další kilometry. Zaèíná letní sezona a zájem lidí o návštìvu pivovaru roste. Roènì Holba
pøivítá na 20 tisíc lidí, mezi nimi i úèastníky Pivovarské ètvrtky a Pivovarských slavností, které letos probìhnou 5.-6. záøí.
Exkurze pivovarem trvá necelou hodinu. Zaèíná se prohlídkou areálu a poté, za dodrení všech hygienických opatøení, následuje
návštìva varny, spilky, leáckého sklepa a taky stáèírny sudù. Vìtšina návštìvníkù si nenechá ujít oblíbenou degustaci, která nabízí
monost ochutnat všechny druhy ryzího piva z hor. Dozvíte se pøi ní nejen zajímavosti o sloení piva obecnì, jeho chuti, a co ji ovlivòuje, ale i to, jak dobré pivo poznat.
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