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

Váení spoluobèané,
ètyøi roky tohoto volebního období se chýlí k závìru a to je vhodný okamik pro
struèné zhodnocení naší práce.
Øídit mìsto je sloitá manaerská práce. Je nutné seznámit se s celou agendou, navázat a pøevzít závazky pøedchozího zastupitelstva a plánovat na dlouhá období dopøedu,
volit vhodné strategie, priority a plnit závazky. Sloitost a administrativní nároènost
investièních akcí, které jsme zaèali ve mìstì realizovat, byla a je zdlouhavým procesem. Podaøilo se nám zajistit finanèní prostøedky na investièní akce i z jiných zdrojù
ne jen z mìstské pokladny.
Jsem si vìdoma, e pøi realizaci rozvoje mìsta nelze v ádném pøípadì vdy vyhovìt
všem a to, co je prospìšné pro vìtšinu, mùe i nìkolika jiným èásteènì ublíit. Jsem
však pøesvìdèená, e z akcí, které byly v uplynulém období realizovány, byla kadá
tato akce k prospìchu vìtšiny z vás, obèanù tohoto mìsta. Myslím si, e všichni zastupitelé a radní odvedli kus poctivé práce. Chtìla bych zde vyzvednout jejich aktivní pøístup a za sebe jim
tímto veøejnì podìkovat.
V níe uvedené
tabulce uvádím
struèný pøehled
akcí, které jsme v
obci v prùbìhu posledních ètyø let zrealizovali:
(pokraèování
na 2. stranì)

Váení rodièe, áci,
budoucí prvòáèci, malí mateøánci,
dovolte, abych Vás pøivítal v novém
školním roce 2014/2015. Prázdniny
utekly jak voda a stojíme opìt pøed dalším obdobím, které bude nároèné pro
dìti, ale taky pro vás rodièe. Zhodnocení
minulého školního naleznete na
www.zshanusovice.cz.
V tomto školním roce budeme pokraèovat ve vzdìlávání podle školního
vzdìlávacího programu, dále bude probíhat postupná obnova školního nábytku a prostøedí uvnitø i v okolí školy, na
kterém spolupracujeme s mìstem Hanušovice. Tato spolupráce je i v oblasti získávání finanèních prostøedku v rámci
projektù kraje, ministerstva, EU. Rád
bych pøipomnìl úspìšnou spolupráci
s mìstem Hanušovice v rámci projektu
z minulého školního roku, který pokraèuje do prosince 2014 - "Zvládnu Fyziku a Chemii hravì!!! - více na
www.zshanusovice.cz.
V rámci spolupráce mìsta a mateøské
školy vznikl další úspìšný projekt, který
lze u v tomto období zhlédnout u mateøské školy - je to dìtské høištì v pøírodním
stylu.
V záøí se rozjídí dva další projekty
na naší škole, a to:
- projekt Dotknìte se inovací - vyuití
dotykových zaøízení ve školách pro uèitele a následnì áky;
- projekt s názvem Všechno v mém
ivotì souvisí (Minipodniky) - cílem
studentského minipodniku je nauèit
áky vnímat vìci v souvislostech na
podkladì ekonomického svìta v propojení s komunitním plánováním a spoluprací na veøejném ivotì, v blízkém
okolí školy se zapojením zamìstnavatelù, subjektù veøejné zprávy i neziskové
sféry.
Take mi nezbývá ne popøát hodnì
síly, úspìchù a pevných nervù do nového školního roku jak ákùm, rodièùm,
tak i pedagogùm a zamìstnancùm školy.
František Felner, ZŠ a MŠ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
90. jednání - 14. 7. 2014
- schválila program 90. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
14. 7. 2014
- vzala na vìdomí plnìní usnesení
- rozhodla ve vìci úhrady nákladù – Smlouva o zøízení vìcného bøemene k pozemku pè. 830/1 v kú. Hanušovice
- neschválila nájemní smlouvu o pronájmu pozemkù pè.
543/12 a pè. 543/26 v kú. leb
- schválila Smlouvu o nájmu è. 4/2014 o pronájmu èásti pozemku pè. 892/1 v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 5/2014 o pronájmu pozemkù
pè. 889/18 a pè. 889/19 v kú. Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu è. 6/2014 o pronájmu èásti pozemku pè. 892/2 v kú. Hanušovice
- zamítla ádost o koupi pozemkù pè. 934, 543/2, 543/26,
543/12, 543/7 v kú. leb
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice k projektové dokumentaci v rámci akce „Pøechody pro chodce – Hanušovice“, pro
vydání stavebního povolení
- schválila vyjádøení mìsta Hanušovice pro vydání stavebního povolení ve vìci vodovodní pøípojky pro dùm èp. 452
- vzala na vìdomí rozhodnutí MÚ Šumperk o povolení
zvláštního uívání komunikace – silnice II/446 v kú. Hanušovice pro stavební práce – kanalizace, pro firmu IMOS Brno, a. s.
- vzala na vìdomí oznámení o monosti vyjádøit se k podkladùm rozhodnutí pøed jeho vydáním ve vìci vydání povolení
k lovu mníka jedovousého a jelce jesena, které zahájil KÚ Olomouckého kraje, oddìlení ochrany pøírody
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení správního øízení ve
vìci o vydání povolení monitoringu vydry øíèní a tchoøe stepního, zvláštì chránìných ivoèichù, které zahájil KÚ Olomouckého kraje, oddìlení ochrany pøírody
- vzala na vìdomí informaci o objízdné trase pro nákladní dopravu – akce modernizace silnice II/312 Králíky–Èervený Potok
- schválila Smlouvu o spolupráci pøi zajištìní zpìtného odbìru elektrozaøízení prostøednictvím stacionárních kontejnerù
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu - akce „Pøechody
pro chodce – Hanušovice“ na dotèené nemovitosti (pozemek pè.
1516/1 a pè. 1517/2 v kú. Hanušovice)
- schválila Smlouvu o pøipojení k distribuèní soustavì RWE
Gasnet, s. r. o., dùm èp. 108
- schválila poskytnutí finanèní podpory za úèelem pøedfinancování projektu ZŠ
- schválila pøepis nájemní smlouvy k bytu
- neschválila termín plánované akce v DK Hanušovice dne
25. 7. 2014
- schválila poøádání 33. Dìtského filmového festivalu v kinì
„Mír“ Hanušovice s cenou vstupného ve výši 10,- Kè
- vzala na vìdomí informace DK Hanušovice
- schválila rozšíøení autobusové školní linky i pro ul. Jesenická, Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci Ministerstva prùmyslu a obchodu, e ádost mìsta Hanušovice v rámci projektu na obnovu ve-

øejného osvìtlení byla hodnotitelskou komisí doporuèena
k podpoøe
- vzala na vìdomí informace o prùbìhu pøípravy k zajištìní
èinnosti mìstské policie
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na podpoøení akce – registrace do èeské knihy rekordù obèana Hanušovic
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta Hanušovice

91. jednání – 4. 8. 2014
- schválila program 91. jednání Rady mìsta Hanušovice dne
4. 8. 2014
- vzala na vìdomí plnìní usnesení
- schválila Smlouvu o finanèním vypoøádání – byt è. 17
v domì èp. 88, Hanušovice
- schválila Dohodu o ukonèení nájmu k bytu è. 17 v domì èp.
88, Hanušovice
- schválila Smlouvu o nájmu k bytu è. 17 v domì èp. 88, Hanušovice
- schválila nájemní smlouvu a Smlouvu o smlouvì budoucí a
o zøízení sluebnosti – akce „Pøechody pro chodce – Hanušovice“
- schválila Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení sluebnosti – uloení a správa domovní
pøípojky vodovodu k RD
- schválila dokumentaci pro výbìrové øízení na akci – stavba
– Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369
- schválila dokumentaci pro výbìrové øízení na akci „Cvièištì pro mìstský parkour a mìstské høištì“
- zamítla ádost o pronájem nebytových prostor v budovì
MÚ Hanušovice
- neschválila ádost o pøepsání nájemní smlouvy k bytu
- schválila rozpoètové opatøení è. 3 v roce 2014 – úprava rozpoètu na stranì pøíjmù a výdajù a zapracování zmìn do úèetní
závìrky 7/2014
- schválila personální zmìny v Koordinaèní skupinì pro oblast prevence kriminality a sociálních slueb pro mìsto Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na úhradu nákladù spojených s pronájmem tìlocvièny na ul. Hlavní, Hanušovice
- vzala na vìdomí Protokol o kontrole - ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci firmy ve vìci posouzení nového
produktu – web mìsta Hanušovice
- schválila poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta
Hanušovice na akci „Vánoce v létì“ dne 16. 8. 2014
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

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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Hanušovice mají dva nové rekordy
Døevosochaø Jaroslav Pecháèek uskuteènil za podpory mìsta Hanušovice dne 12. 8. 2014 u pøíleitosti III. lázeòského døevosochání v Bludovì dva nové Èeské rekordy a souèasnì svìtovou premiéru v øezbì motorovými pilami.
Døevosochání zaèalo za krásného sluneèného poèasí, úderem jedné hodiny, pøesnì podle plánu. První rekord, vyøezání sovy z kmene
vysokého 120 cm o prùmìru 40 cm na èas, tzv.
speedcarving, byl v èase 13:39,51 minut
úspìšnì dosaen a komisaøem Agentury Dobrý den oficiálnì uznán.
Druhý rekord, øezání dvìma pilami souèasnì, zdramatizovala prùtr mraèen. Ani
prudký déš, létající vìtve èí stan však nezastavily Jaroslava Pecháèka a na kost promoèený komisaø mohl uznat i druhý rekord.
Konstatoval, e vyøezání reliefu v èase
5:52,53 minuty nebude pravdìpodobnì nikdy pøekonán, jeliko by se musel provádìt
za stejných podmínek, co je prùtr mraèen
40 mm na metr ètvereèný sráek, silný nárazový vítr, kroupy a bouøka.
Fotografie a video záznam z této akce
mùete shlédnout na stránkách www.abakuk.cz
-pe

Den s dopravní policií
Chcete se pøesvìdèit, jestli nemáte na svém vozidle pøíliš tmavá skla nebo sjeté pneumatiky? To vše si mùete ovìøit a spoustu
dalších cenných informací získat na prezentaèní akci policistù dopravního inspektorátu Územního odboru Policie ÈR Šumperk,
která se uskuteèní ve støedu 17. záøí 2014 v dobì od 14:00 do cca 18:00 hodin na parkovišti u Hypermarketu Albert v Šumperku.
Akci poøádáme ve spolupráci s SBS autoškolou Šumperk, ÈSOB Pojišovnou, Generali Pojišovnou a Zdravotní pojišovnou Ministerstva vnitra ÈR.
Kromì zmìøení propustnosti skel a hloubky dezénu pneumatik si mùete také vyzkoušet otoèný simulátor nárazu, díky
nìmu zjistíte, proè je nutné se ve vozidle pøipoutat bezpeènostním pásem.
Navíc ještì získáte informace o tom, jak se chovat pøi dopravní nehodì, jak správnì vyplnit formuláø pro pojišovnu, co je nového v zákonì o silnièním provozu, na co si dávat pozor v provozu na silnicích apod. A mimo informace a záitky si urèitì odnesete i malou pozornost.
por. Marie Šafáøová, komisaø

Naše zdraví (30)
Jednomu voní a chutnají jako nejlepší delikatesa, druhému zapáchají a nikdy by je nepozøely. Nevíte o jakou potravinu jde? Mnozí uhádli, jsou to tvarùky.
První písemné záznamy o domácím sýru z Hané se objevily a v 15. století, ale podomácku se vyrábìl ji mnoho století pøed tím.
Pøesnì v roce 1583 byl tento pokrm poprvé zapsán v úøedních listinách jako tvarùek. Jeho výroba v Lošticích je pak doloena z roku
1876. A pøestoe se ji více ne jedno století snaí kdekdo moravskou lahùdku okopírovat, ještì nikomu se to nepodaøilo.
Pravý tvarùek je vyrobený z odstøedìného mléka. To signalizuje, e je v nìm hodnì vápníku, plnohodnotných bílkovin, zato minimum kalorií. Je to pøímo bomba pro dietáøe. Tedy nic jalového, jako tolik jiných podobnì zdravých a nízkotuèných potravin. Tvarùky se prosazují pikantní, pøíjemnou slanou chutí, charakterizuje je povrch se zaloutlým mazem i konzistence s bílým støedem na
lomu, který se u více vyzrálého produktu mìní v èistì lasturový lom. Navíc se pøi jeho výrobì nepouívají ádné geneticky modifikované suroviny. Vyrábí se tedy bez pøidání síøidel, barviv, aromat a stabilizátorù.
Výrobce ho doporuèuje skladovat pøi teplotì 4 – 8°C v uzavøené nádobì. Pøed konzumací by se mìl rozleet. Atak je tedy tøeba ho
vyndat z lednièky alespoò pùl hodiny pøed jídlem, aby se rozvinula jeho vùnì a chu. Pokud se na povrchu objeví vysráená krupièka a oranové a nahnìdlé zbarvení, neházejte flintu do ita ani tvarùek do koše. Jde pouze o projev vyšší aktivity kultury Brevibacterium linens. Ani bílá plíseò na povrchu není na závadu, jedná se o neškodnou tvz. mléènou plíseò. Naproti tomu èerná, zelená nebo
šedá plíseò nevìstí nic dobrého. A e se koleèka nebo tyèinky promìnily v tvarovì nedefinovatelnou hmotu? Zajásejte, tvarová deformace svìdèí o tom, e sýr dokonale uzrál.
Jistì jste si všimli, e na balíècích je napsáno Olomoucké tvarùky, a pøitom se vyrábí v Lošticích. Je to prý marketingový tah,
nebo Olomouc, jako hlavní mìsto Hané, je oproti malým Lošticím ve svìtì mnohem více známá.
Olomoucké tvarùky vyrábí spoleènost A. W. spol. s. r. o. Loštice a jsou chránìny evropskou legislativou. Pøes letitou historii,
tradici a kvalitu produktu se proces díky námitkám vzneseným nìkterými èlenskými zemìmi EU (hlavnì z Nìmecka) protáhl na
dlouhých šest let.
A teï pøestanou èíst ti, co pochoutku z Loštic nenávidí, a naopak zpozorní ti druzí. Tvarùky bájeènì chutnají s mìkkým chlebem i s topinkami, mùeme je ale také obalovat a smait, pouívat do pomazánek, do èesneèky a cibulaèky nebo grilovat. Odvání
vyzkoušejí i masové kapsy s tvarùky, tvarùkový štrúdl, plnìné houby nebo zapeèené palaèinky.
-hp
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Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Sociální sluby Šumperk p. o.

Výroba a prodej døevìných briket,

Penzion
chránìného bydlení

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Nové Losiny

Telefon:

737 274 331
Pro svùj podnikatelský zámìr KOUPÍM vìtší RD.
I v okrajové èásti.

Tel: 734 622 739

Penzion chránìného bydlení se nachází v horském terénu Jeseníkù, asi 30 km
od Šumperka, v èásti obce Jindøichov.
Naše sociální sluba poskytuje individuální pomoc osobám nad 50 let, se
sníenou sobìstaèností z dùvodu tìlesného postiení nebo chronického onemocnìní. Poskytujeme sluby: poskytnutí
ubytování, pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti, výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti atd., dle ceníku slueb.
V souèasné dobì se uvolnilo místo,
rádi Vás pøivítáme.
Pøijïte se podívat.
Bliší informace na tel. èísle
583 230 294, 583 313 530
èi na web. stránkách
www.socsluzby.cz.

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
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Jubilea
V mìsíci záøí 2014 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
paní Marie Smékalová, Anna
Sedláèková, Ludmila Opravilová a
Hana Øeháková;
pánové Hubert Friedrich, Josef
Köhler, Karel Huška, Josef
Koláèek a Vítìzslav Navrátil.
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

Pozvání
na pou

do kostela Narození Panny Marie

7. 9. 2014 v 10.00 hod.
na Vojtíškovì.
Srdeènì zve farnost Hanušovice a Vojtíškov

Vzpomínka
Dne 16. záøí vzpomeneme
ji 10. výroèí, kdy nám odešel
manel, tatínek, dìdeèek a
pradìdeèek,

pan Jiøí váèek

Flašinetáøi zavítali opìt do Hanušovic
V pátek dne 15. srpna 2014 se v areálu hanušovické rychty opìt rozeznìly flašinety.
Uskuteènil se v poøadí ji IV. roèník Mezinárodního setkání, na který se sjeli flašinetáøi
z Francie, Švýcarska, Nìmecka, a Èeské republiky.
V rámci tohoto setkání probìhla i výstava historických
vozidel a návštìvníci
mohli zhlédnout stálé
expozice Hanušovické rychty, vèetnì
výstav probíhajících
v Galerii na pùdì.
-pe

Toulky po okolí
Dnes se ji potøetí podíváme na historii Moravské pohranièní dráhy (MPD). Minule
jsme skonèili ve stanici Šumperk.
Následuje stanice Bludov. Stanièní budova ji stála, a tak se zaèalo s výstavbou trati
smìrem k Hanušovicím. Traový úsek z Bludova do Hanušovic v délce 21 km procházel údolní nivou, místy po úpatí svahù. Na katastru bludovském byla zøízena zastávka
Chromeè, dnes Bludov láznì (300 m n. m.). Za prvním mostem pøes Moravu byla vybudována stanice Ruda nad Moravou (334 m). O tøi kilometry dále byla umístìna zastávka Komòátka (346 m). V poøadí osmou stanicí se pak stal Èeský Bohdíkov (358
m), vybudovaný za druhým mostem pøes øeku Moravu. Název stanice se postupnì mìnil, v roce 1947 na Dolní Bohdíkov a v roce 1960 na dnešní Bohdíkov. Po prùchodu
prùlomovým údolím a pøekroèením Moravy tøetím mostem bylo postaveno v km 70,1
nádraí Hanušovice (395 m), a to na katastru obce Holba. Postupnì se rozrostlo do
dnešní podoby, a tak z naší stanice odjídí vlaky prakticky do pìti smìrù (Jeseník, Dolní Lipka, Staré Mìsto pod Snìníkem, Šumperk a díky bludovské spojce i Zábøeh na
Moravì. Pozdìji v roce 1905 došlo ke zøízení zastávky Bohutín v km 55,1, a to u bývalého stráního domku. O rok pozdìji pøibylo nedaleko od ní nákladištì s vleèkou pro
papírnu Olšany, které je vyuíváno dodnes. Rovnì u stráního domku se a v roce
1945 otevøela v km 57,3 nová zastávka Bartoòov.
V druhé polovinì sedmdesátých let se zaèala stavìt dlouho pøedtím plánovaná tzv.
Bludovská spojka o délce 0,85 km. Pøicházela od Postøelmova a ústila do trati smìøující k Rudì.V roce 1978 se tak otevøel velmi provoznì významný eleznièní triangl, který umonil variantní spojení Hanušovicka a Jesenicka se Zábøehem (Olomoucí, popø.
Brnem) bez nepøíjemného pøestupu v Bludovì a té monosti jízdy nákladních vlakù
bez objídìní lokomotiv.
V úseku Bludov–Hanušovice bylo postupem èasu vybudováno i nìkolik významných vleèek. Jako jedna z prvních se pøipomíná v roce 1884 vleèka o délce 442 m do
hornobohdíkovské vápenky. Další vleèku mìla u zastávky Komòátka dolnobohdíkovská vápenka, snesená po roce 1957. V roce 1921 se postavila vleèková kolej do papíren Aloizov. Pøiblinì v tée dobì došlo ke zøízení vleèky do bludovského mlýna a pily
firmy Habermann. Její délka 585 m se pøipomíná naposled v roce 1959, pak beze stopy
zmizela.
Z Hanušovického nádraí nejdøíve odboèovaly tøi vleèky: do pivovaru (postavená
r. 1890), na lichtenštejnskou pilu (od r. 1894, zrušenou k r. 1957) a také do lokomotivního depa. Postupem èasu pøibyly vleèky do bývalého Moravolenu a dnes ji zaniklá
vleèka „Základna“, která v 60-80. létech minulého století slouila k montái a demontái kolejových polí. Pamìtníci si vzpomenou, e stála v prostoru mezi øekou Brannou
a silnicí z Hanušovic do Potùèníku.

S láskou vzpomínají manelka,
dcery, syn, vnouèata a pravnouèata.
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Cestování po Evropì
Po Monackém kníectví a jeho hlavním mìstì Monte
Carlu jsme se ji toulali. Dnes se tam podíváme ještì jednou a povíme si nìco zajímavého o jeho snad nejdùleitìjší budovì.

desítky jsou zamìstnány jako uklízeèky, šatnáøky, mladí
chlapci se zase postarají o vaše auto.

Urèitì to je místní kasino. Ale zaènìme od zaèátku.

Vstoupit dovnitø není zapovìzeno ani bìným smrtelníkùm. Staèí mít kromì penìz na hru ještì 10 eur na
vstupné do normálních sálù (nebo 20 eur do soukro-

V roce 1848 pøišlo Monacké kníectví o 95 procent území

mých). Ale pozor, ve veèerních hodinách je oblek s kra-

a tak vládnoucí rod ztratil hlavní zdroj pøíjmù z prodeje citrónù, pomeranèù a oliv. Kníe Karel III. proto nechal zøí-

vatou spoleèenskou nutností. A co kromì stolù

dit na dosud neobydleném místì láznì s kasinem. Po
slavnostním otevøení pojmenoval na svou poèest ráj ha-

ohromí velkolepé atrium. Jste obklopeni mramorem,
freskami, sochami. Všechnu tu nádheru pak osvìtlují

zardu i celou mìstskou ètvrt Monte Carlo. Za 150 let pak

køišálové lustry. Zlato a purpurová barva pak dominuje

vzniklo to, co dnes obdivuje celý svìt, tedy centrum zábavy, hazardu a lesku.

v nejkrásnìjším sále celého komplexu. Nazývá se po

Pøišly i roky, kdy zisky poklesly. Po první svìtové válce

Charles Garnier koncem 19. století navrhl a postavil tuto
velkolepou stavbu.

spasil svými milióny kasino Øek Basil Zahraroffa a po
roce 1945 zase další zbohatlík z tée zemì. O velký
zlom se poté postaral i tøetí jejich krajan, známý rejdaø
Aristotel Onassis. Ministáteèek mu uèaroval, a tak svoje
penízky investoval právì sem. A po svatbì století, kdy se
v roce 1956 oenil kníe Rainier III. s hollywoodskou
hvìzdou Grace Kellyovou, zde nastaly zlaté èasy.

s hromadami penìz ještì kolem sebe uvidíte? Všude vás

svém tvùrci Salle Garnier. Právì francouzský architekt

A na závìr nìco o tajemstvích, která se zde drí „pod
poklièkou“. Zamìstnanci jsou pod trestem pokuty a
okamitého „padáku“ zavázáni mlèenlivostí. Nikdo se
nesmí dozvìdìt, kdo kolik vyhrál, nato prohrál. A proto
se pouze šušká, e nejvíce, prý ètyøi milióny dolarù, tu za
jediný veèer prohrál v roce 1969 saúdský král Fajsal.

O provoz tohoto finanèního cirkusu se stará armáda
vybraných a provìøených zamìstnancù. Nejlépe placení

-hp

jsou šéfové sálù a jednotlivých hracích stolù a krupiéøi.
Pak jsou zde finanèní poradci, pokladníci, výdejci etonù. Mimochodem, ten nejdraší, pokud byste na nìj vyhráli, by vám vynesl pìt a pùl miliónu korun. Dále je zde
mnoho technického personálu, starajícího se o perfektní
chod tohoto hnízda hazardu. Tøeba o tepanou výzdobu èi
gobelíny se stará sedm øemeslníkù, odborník na práci se
døevem zase kadé ráno prohlédne všechny hrací stoly.
Urèení technici zase majitelùm ruèí za to, e je ruleta
vyváená tak, e to lépe nejde. Jeden zamìstnanec zase
úøaduje v místnosti s klimatizací, kde se udruje teplota
dvacet stupòù pøi úschovì 36 tisíc balíèkù karet. Další

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2014

podatelna@mu-hanusovice.cz

10

Nenechte si ujít narozeninovou oslavu 140 let Holby
Do Holby zamíøí i Ruda z Ostravy a Monkey Business
Letošní 11. Pivovarské slavnosti Holba budou velkolepou narozeninovou párty. Oslavy letos zaènou u ve ètvrtek 4. záøí veèerním letním kinem. Prostøednictvím plátna do pivovaru zavítá Táòa Vilhelmová, coby fortelná výèepní z Krobotova filmu Díra u
Hanušovic. Holba tentokrát naservíruje nejen skvìlé pivo, ale i kulturní záitek. Pro diváky je pøipraveno promítání filmu pøímo na
nádvoøí pivovaru s kapacitou 200 míst k sezení.
V pátek otevøe pivovar brány u od 15 hodin všem, kteøí se chtìjí podívat do výroby nebo posedìt s pivovarmíky. Stylovou hudební kulisu na pivovarském nádvoøí vytvoøí rockový Omicron i pohodový jazz Stanley´s Dixies Street Bandu. Veèer si tady s návštìvníky pøipije a zahraje Ivan Mládek a jeho Banjo Band. Pátek bude ve znamení pohodového posezení a pøátelských setkání u
dobrého piva s moností navštívit výrobu.
Narozeninové oslavy vyvrcholí 6. záøí. Sobotní oslavy oficiálnì zahájí naraení soudku spojené s pøípitkem Výroèním speciálem 140. Hned poté hlavní scénu obsadí oblíbené kapely, taneèníci i Ruda z Ostravy a program vygraduje veèerním vystoupením
Monkey Business. Zábava je rozdìlená do tøí scén v areálu pivovaru. Nejvíce to bude vøít na hlavní stage, naopak nejklidnìji bude u
Pivovarského muzea. Pikniková louka u pivovaru oije øadou atrakcí a dìtským program, pozdìji tady zahraje Bludovìnka a
Zábøeský cimbál. Areál pivovaru se v sobotu otevøe od 12 hodin a hned pùl hodiny poté zaène program. Slavnostní zahájení, spojené s naraením soudku s Výroèním speciálem 140 pak probìhne v 15.45 hodin. Slavnosti ukonèí ve 23.15 slavnostní ohòostroj. Pro
návštìvníky oslav je zajištìna mimoøádná vlaková doprava ve smìrech Šumperk, Jeseník i Zábøeh na Moravì.
Na 11. Pivovarských slavnostech Holba se bude pøipíjet jedenácti rùznými pivy, vystoupí šestnáct kapel a ryzí pivo z hor, od desítek po speciály, poteèe z 51 výèepních píp. Pro ty, kdo to rádi lehké, bude na èepu novinka Holba Horské byliny i Holba Free.
Narozeninová oslava si zaslouí narozeninové pivo.
Bude jím Holba Výroèní speciál 140, která je dárkem všem pøíznivcùm znaèky. Jde o silnou ètrnáctku zlaté barvy se smetanovou
pìnou. „Urèitì zaujme svou plnou chlebnatou chutí, výrazným chmelovým aroma a vyšší, pøitom lahodnou hoøkostí,“ vyjadøuje
sládek Ludìk Reichl a prozrazuje další zajímavosti. Výroèní Speciál obsahuje 5 druhù sladù, které ovlivòují nejen jeho chu, ale i
barvu. Všechny jsou z moravských jeèmenù, proslulých kvalitou, a domácí produkce je také pouitá odrùda vìhlasného chmele
ateckého poloraného èerveòáku. Výroba speciálu trvala pøesnì 100 dní a
v pivovaru ho zaènou stáèet tìsnì pøed slavnostmi.
Pivovarské slavnosti patøí k nejoblíbenìjším akcím v regionu a jejich návštìvnost kadoroènì šplhá k 10 tisícùm lidí. Vstupenky je moné zakoupit za
zvýhodnìné ceny ve vzorkové prodejnì pivovaru Holba v Hanušovicích, v informaèních centrech v Hanušovicích, Šumperku, Králíkách, Zábøehu a
Starém Mìstì nebo pøímo na akci.
Jednodenní sobotní vstupenka stojí v pøedprodeji 100 Kè,
dvoudenní 160 Kè. Letní kino je za 30 Kè, páteèní program za 60 Kè.
Letní kino 4. 9., zaèíná ve 20.00 hod.
Program v pátek 5. 9., od 16.00 do 21.30 hod.
Program v sobotu 6. 9., od 12.30 do 23.15 hod.
www.holba.cz

V Holbì uvaøili Výroèní speciál 140 - od 2. svìtové války vùbec poprvé
Naposledy se svìtlým speciálem ètrnáctkou v Hanušovicích pøipíjelo pøed 2. svìtovou válkou. Nyní je tady zpìt jako symbol
oslav 140 let pivovaru.
Holba Výroèní speciál 140 je mistrné dílo hanušovických sládkù, které navazuje na tradici vaøení silných speciálních piv v Hanušovicích ji v 19. století.
Výroèní speciál je výjimeèný nejen sloením, ale také recepturou. „Pouili jsme pìt rùzných druhù jeèných sladù, co je v pováleèné historii pivovaru zcela unikátní,“ øíká sládek pivovaru Holba Ludìk Reichl. Ani s chmelem se rozhodnì nešetøilo. Jeho dávka
je a o tøetinu vyšší ne napø. u známé Holby Šerák Speciál se symbolickou stupòovitostí 13,51 %. „Vybrali jsme nìkolik èeských chmelových aromatických odrùd. Nejvyšší podíl má v našem speciálu vìhlasný atecký poloraný èerveòák. Na
varnì se chmelilo natøikrát, tedy ve tøech oddìlených dávkách. Poslední ètvrtá
dávka chmele pak probìhla jako ,studené chmelení’, tedy a pøi sudování piva do
leáckých tankù,“ popisuje vznik Výroèního speciálu sládek pivovaru Holba Ludìk Reichl.
Kvašení na otevøené spilce probíhalo pozvolnì pøi nízké teplotì, co pivu ponechává vysokou plnost a chlebnatost. Dlouhá je i doba zrání, plných 100 dní.
Výsledkem je pivo sytì zlaté barvy s vyšším obsahem sladového neprokvašeného extraktu, vysokým øízem, vyšší, ale pøíjemnou hoøkostí, která je pro tento typ
piva charakteristická. Pìna je pøedevším díky originálnímu sloení sypání a dlouhému výrobnímu cyklu hutná a stabilní.
Poprvé se bude Výroèním speciálem pøipíjet na Holba Pivovarských slavnostech 5.-6. záøí.
Sládek Ludek Reichl v leáckem sklepì
-hm
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Vítìzství v turnaji „Speed badminton HOLBA CUP 2014“ zùstaly Hanušováèku
Ji podruhé se sešli pøíznivci speed badmintonu v Hanušovicích na turnaji „Speed badminton HOLBA CUP“. Po loòském èeském
rekordu v poètu èeských hráèù pøijeli i tentokrát hráèi a hráèky z celé ÈR, vèetnì nejlepších tøí hráèù letošního mistrovství ÈR v hlavní
kategorii muù a nejlepších dvou hráèù v kategorii do 18 let. Do Hanušovic pøijelo celkem 13 úèastníkù letošního mistrovství Evropy.
Den pøed turnajem bohuel odøekli ze zdravotních dùvodù svoji úèast hráèi speed badmintonového klubu KSS Team JJ Wroclaw, take
o mezinárodní úèast byl turnaj tentokrát „ochuzen“. Mimo jiné se hrálo i o 100 bodù do èeského speed badmintonového ebøíèku.
V kategorii en nebyla tak velká konkurence jako u muù. Zlato i bronz zùstaly Hanušováèku. Zvítìzila s pøevahou Blanka Podvolecká a na tøetím místì se umístila Vìra Králová, která se souèasnì stala vítìzkou kategorie zaèáteènic a mírnì pokroèilých hráèek. Po odehrání kategorie en se dvì nejlépe umístìné eny zapojily do turnaje muù, kde bojovaly o umístìní v absolutním poøadí.
Vítìzka kategorie en, Blanka Podvolecká, své zápasy proti muùm zvládla na jednièku, tøikrát zvítìzila a jen jednou odešla
poraena. V absolutním poøadí tak obsadila 10. místo. Støíbrná z kategorie en, Eva Jurášová z Brna, neuhrála ani set a obsadila v absolutním poøadí 18. místo.
V kategorii muù byly k vidìní velké bitvy u v základních
skupinách. Dle svého umístìní postupovali do další fáze turnaje
všichni hráèi. Do skupiny o 1. a 8. místo postoupili všichni favorité, take ádné velké pøekvapení se nekonalo. Zato ji ve ètvrtfinále vypadl letošní vícemistr ÈR Jan Matuška, kterého vyøadil
jeho oddílový „parák“ z Brna Roman Juráš. Zástupce Hanušováèku, letošní mistr ÈR v kategoriích jednotlivcù i ètyøher a bronz o v ý med a i l i s t a j e d n o h o z le t o š n í c h t u r n a j ù I S B O
SPEEDMINTON WORLD SERIES 2014 , Pavel Podvolecký ji,
po ztrátì jednoho setu v základní skupinì, ani jednou nezaváhal.
Postupnì po setech 2:0 pøehrál svého jediného letošního èeského
pøemoitele Jana Jonáše st. a jeho syna Jana Jonáše (mistra ÈR
v kategorii do 18 let) a postoupil do finále. V nìm se utkal s dalším
brnìnským hráèem a bronzovým medailistou z MÈR Petrem Práškem. Zajímavostí jistì je, e pro toho byl I. roèník hanušovického
turnaje v roce 2013 úplnì prvním turnajem. Ale ani on nakonec
druhé vítìzství Hanušováèku nevzal. Daøilo se i dalšímu hanušoMedailistky kategorie en
vickému hráèi, Dominikovi Mazákovi, pro kterého byl tento
turnaj premiérovým. Ve skupinì odehrál vyrovnané zápasy a
ve skupinì o koneèné umístìní ji vyhrál všechny ètyøi zápasy. Nakonec obsadil 13. místo. Vítìzem kategorie zaèáteèníkù a mírnì pokroèilých hráèù se stal Milan Bis (Sebranice).
Celkem bylo na 6 høištích odehráno 79 utkání. Jak mùe být
speed badminton krásný a souèasnì krutý, dokázal semifinálový zvrat Jana Jonáše jun., který byl v zápase o 3. místo tøi
míèky od poráky, ale nepøíznivý stav 4:14 otoèil na 16:14 a
nakonec obsadil 3. místo, stejnì jako v loòském roèníku.
Turnaj poøádal SPV Hanušováèek za podpory Pivovaru
Holba, a. s. Hanušovice a díky podpoøe celoroèní èinnosti
mìstem Hanušovice.
Výsledky II. roèníku turnaje
„Speed badminton HOLBA CUP 2014“
Kategorie mui:
1. Pavel Podvolecký, SPV Hanušováèek
2. Petr Prášek, MULTILIGA Brno
3. Jan Jonáš ml., Luštìnice (Nymburk), SK Speedminton Pardubice

Kategorie eny:
1. Blanka Podvolecká. SPV Hanušováèek (v absolutním poøadí s mui 10. místo)
2. Eva Jurášová, MULTILIGA Brno (v absolutním
poøadí s mui 18. místo)
3. Vìra Králová, SPV Hanušováèek (vítìzka kategorie zaèáteènic a mírnì pokroèilých)
-pod

Nejlepší ètveøice muù

SPEED BADMINTON PRO VEØEJNOST!
Máte zájem si vyzkoušet speed badminton s jinými hráèi?
Máte zájem hrát pravidelnì speed badminton?
Máte monost:
- na høišti za ZŠ v úterý 30. 9. 2014 17.00-18.00 hod.
- v tìlocviènì ZŠ ve støedu 1. 10. 2014 20.00-21.00 hod.
(rakety, míèky i høištì budou zajištìny)
Pouze na tìchto dvou hodinách budete mít monost se pøihlásit na pravidelné hodiny hraní speed badmintonu (nebo badmintonu) v tìlocviènì ZŠ Hanušovice, které budou probíhat dle zájmu ve støedu od 20 do 21 hodin nebo ve ètvrtek od 17 do 18 hodin ji od 1. 10. 2014.
Pokud máte zájem o pravidelné hraní, ale nemùete se hodiny 30. 9. ani 1. 10. zúèastnit nebo potøebujete další informace,
kontaktujte nás na tel. 732 264 952 nebo e-mailu skhanusovice@seznam.cz.

Sportovní krouek zaèíná

Sportovní krouek SPV Hanušováèku pro áky 2.-6. tøíd ZŠ zaèíná ji v záøí.
První hodina se uskuteèní v úterý 30. 9. 2014 od 16.00 do 17.00 hod na høišti za ZŠ. Druhá hodina se uskuteèní ve støedu
1. 10. 2014 od 16.00 do 17.00 hodin v tìlocviènì ZŠ. Poté u zpravidla kadou støedu ve stejném èase v TV. Pøi druhé úèastí
dítìte v krouku je nutné uhradit pøíspìvek ve výši 350,- Kè a odevzdat pøihlášku. Pøíspìvek je moné uhradit také na úèet
è. 162161691/0300. Mimoøádná hodina pro èleny Hanušováèku (nutná odevzdaná pøihláška i pøíspìvek) se uskuteèní ve
støedu 1. 10. 2014 od 14.45 hod. do 15.45 hodin na høišti „na kolonce“ a na programu je lukostøelba. Na hodinu, která bude následovat v tìlocviènì od 16 hodin, nezapomeòte èistou sportovní obuv s nebarvící podrákou!

