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

Hanušoviètí hasièi
mají nové prostory

5.-6. 10. 2018

komunální a senátní volby

Mìsto Hanušovice získalo 90% dotaci na výstavbu nových prostor a úpravu celého
areálu. Díky dotaci mají hasièi k dispozici novou budovu, ve které je umístìn sklad
chemické sluby, a garáe pro speciální pøívìsy a evakuaèní vozidlo. Došlo také
ke kompletní výmìnì oplocení a pojezdových vrat. V souèasné dobì probíhají dokonèovací práce na úpravách venkovních prostor. Díky dotaci a spoluúèasti mìsta byla
dokonèena dlouhodobá rekonstrukce zázemí pro èinnost našich hasièù.
František Ambroz, velitel JSDH Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
jednání è. 99 – 27. 8. 2018
- neschválila navrené podmínky na zøízení vìcného bøemene mezi mìstem Hanušovice a spoleèností KRAFTWERK ZM,
spol. s. r. o. a povìøila Odbor správy majetku a slueb doøešením
podmínek smlouvy se zástupci KRAFTWERK ZM a právním
zástupcem mìsta
- povìøila OSMS zapracováním návrhu na zøízení vìcného
bøemene pro mìsto Hanušovice na most k fotbalovému høišti,
do podmínek o zøízení sluebnosti
- schválila zápis do kroniky mìsta za rok 2017
- schválila k pronájmu nebytový prostor na ulici Hlavní, bez
èísla popisného na st. pl. 754 - zastavìná plocha a nádvoøí v kú.
Hanušovice, který je zapsán na listu vlastnictví è. 10001 u Katastrálního úøadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracovištì
Šumperk, nájemci jako prostor slouící k parkování osobního
vozidla, a zároveò povìøila starostku mìsta podpisem nájemní
smlouvy
- schválila zveøejnìní zámìru o pronájem èásti pozemku
pè. 2069/1 - ostatní plocha v kú. Hanušovice
- doporuèila ZM odprodej ideální poloviny st. pl. 151/8 - zastavìná plocha a nádvoøí, na které se nachází hospodáøské stavení
- nedoporuèila ZM odprodej st. pl. 151/13 - zastavìná plocha
a nádvoøí v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku pè. 889/20
- orná pùda
- neschválila zveøejnìní zámìru pronájmu pozemku pè. 889/21 orná pùda v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru o pronájem èásti pozemku pè. 1577/7 v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku
pè. 870/3 - zahrada v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku pè. 1627/1
- ostatní plocha v kú. Hanušovice
- schválila zveøejnìní zámìru pronájmu èásti pozemku pè. 1627/1
- ostatní plocha v kú. Hanušovice
- schválila rozpoètové opatøení è. 2 dle písemného materiálu, zmìny závazných ukazatelù aktuálnì platného rozpoètu a zapracování
rozpoètových zmìn do období úèetní závìrky srpen 2018
- schválila „Smlouvu o provozování vleèky“ se spoleèností STENO, v. o. s. – stavební a inenýrská èinnost v kolejové dopravì, Kralupy nad Vltavou, která bude za mìsto Hanušovice zajišovat
provozování dráhy – „Vleèky mìsto Hanušovice“, a zároveò povìøila starostku mìsta Hanušovice podpisem této smlouvy
- schválila pøedloenou nabídku na zabezpeèení dat Mìstského úøadu Hanušovice od firmy AGORA plus, a. s., s tím, e
smlouva bude uzavøena na 3 roky

- schválila vyhlášení nabídkového øízení na pronájem èásti
pozemku pè. 657/25 v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila uzavøení nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemku pè. 657/25 v kú. Hynèice nad Moravou a zaplacení pøedmìtného nájmu zpìtnì, a to za poslední tøi roky
- vzala na vìdomí – informace o ceníku prodeje døeva, Ekokom – informace o odmìnì za tøídìní odpadù, rozhodnutí o plnìní funkce lesa – pozemek 261/1

Mìsto Hanušovice hodlá omezit migraci sociálnì neádoucích osob smìrem dovnitø mìsta a omezit tak výskyt neádoucích sociálních jevù, jako napø. narušování spoleèného souití,
narušování veøejného poøádku, drobný vandalismus, uívání
návykových látek a vliv tìchto jevù na dìti. Mìsto tedy hodlá
vyuít institut Opatøení obecné povahy ve vytipovaných lokalitách, které budou po projednání s orgány OSPOD, OO Policie,
MP Hanušovice uvedeny v ádosti. Rada mìsta schválila tento
postup mìsta v samostatné pùsobnosti a podání ádosti pro vytipované lokality a èísla popisná pro mìsto Hanušovice. Jeliko se
jedná o výkon samostatné pùsobnosti, o vyjádøení vùle obce,
spadá podání ádosti do kompetence Rady mìsta, rada povìøila
starostku podáním ádosti. Pokud bude toto opatøení schváleno,
ve schválených lokalitách nebude vyplácen pøíspìvek na bydlení z úøadu práce, který vyuívají ke svému obohacení pøedevším
spekulanti s nemovitostmi a takzvaní „obchodníci s chudobou“.
Oslovené instituce OO Policie, OSPOD se doposud k pøedchozím ádostem nevyjádøily, Rada schválila doplnìní ádosti.
Návrh usnesení Rady mìsta Hanušovice:
- projednala a schválila podání ádosti – Opatøení obecné povahy – Vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálnì
neádoucích jevù dle ust. § 33 d, Zákona è. 111/2006 Sb., o
hmotné nouzi ve znìní pozdìjších pøedpisù, a povìøila starostku
podáním ádosti o vydání Opatøení
- schválila doplnìní ádosti o vyjádøení OO Policie ÈR, OSPOD, MP Hanušovice o èp. 488, 489, 491, 256 (oba vchody),
153 (ubytovna), 89 (ubytovna), 485, 73, 175, 178, 254, 343.
- povìøila Odbor tajemníka – pracovnice sociální práce,
komunitního plánování, pøestupkù vedením øízení ve vìci vydání opatøení obecné povahy dle § 33 d zák. è. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znìní pozdìjších pøedpisù ve
spolupráci s OSPOD Šumperk, OO Policie Hanušovice a MP
Hanušovice
- na základì poskytnutých informací a doporuèení státních
institucí (ÚP) doporuèila vymezit problémové oblasti názvy ulic
-mú

Zpráva z jednání Zastupitelstva mìsta Hanušovice
jednání è. 20 – 13. 8. 2018
- schválila prodlouení termínu do 30. 6. 2019 pro realizaci a poskytnutí finanèního pøíspìvku obèanùm mìsta Hanušovice a
vlastníkùm rekreaèních objektù v Hanušovicích na vybudování kanalizaèní pøípojky v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí øeky Moravy – II. fáze“ formou Darovací smlouvy
- schválila prodlouení termínu do 30. 6. 2019 pro realizaci a poskytnutí finanèního pøíspìvku obèanùm mìsta Hanušovice a
vlastníkùm rekreaèních objektù v Hanušovicích na vybudování kanalizaèní šachty v rámci projektu „Zlepšení kvality vod horního
povodí øeky Moravy – II. fáze“ formou Darovací smlouvy v pøípadì, e šachta v rámci projektu HP II. vybudována nebyla
- schválila výsledek výbìrového øízení na akci Chodníky mìsta Hanušovice – silnice II/369, II. etapa, chodník ul. Jesenická a povìøila starostku mìsta podpisem smlouvy o dílo
- schválila zveøejnìní zámìru prodeje pozemku pè. 2147 v kú. Hanušovice a zavázala OSMS povinností zveøejnit zámìr prodeje
pozemku na úøední desce mìsta Hanušovice a provìøit monost legalizace pøechodu pro chodce pøes tra
- schválila penìitý vklad ve výši 2.213.000 Kè (slovy: dva miliony dvì stì tøináct tisíc korun èeských) do základního kapitálu
spoleènosti Vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s Šumperk, za úèelem navýšení základního kapitálu spoleènosti s moností zapoètení pohledávky mìsta Hanušovice, kterou má mìsto Hanušovice za spoleèností Vodohospodáøská zaøízení Šumperk, a. s. - mú
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Zmìna v umístìní kontejnerù na velkoobjemový odpad
Z dùvodu zneèišování veøejného prostranství v období svozu velkoobjemového odpadu
(øíjen-listopad 2018) budou kontejnery na velkoobjemový odpad umístìny pouze v místních èástech a v areálu bývalého depa na
ulici Dukelská v Hanušovicích (dle rozpisu).
Uvedená místa budou pravidelnì kontrolována Mìstskou policií Hanušovice a zamìstnanci Mìstského úøadu Hanušovice.
František Ambroz, mìsto Hanušovice

Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Váení rodièe, áci, milí prvòáèci,
slunné prázdniny skonèily a zaèíná opìt další školní rok. Máme u mìsíc za námi, proto mi dovolte nìkolik informaci ze školy.
I v letošním roce se podaøilo ve spolupráci s mìstem vymìnit v nìkolika tøídách osvìtlení, probìhla výmìna podlahové krytiny.
Opìt se v nìkolika tøídách vymalovalo, opravil se vstup do školy. V tìlocviènì se vymìnily vstupní dveøe, zrekonstruovalo se WC,
provedla se výmìna oken a dveøí. Na podzim zaèíná velká rekonstrukce školního høištì za školou.
Všem ákùm pøeji hodnì sil a snahy k uèení, prvòáèkùm, aby se jim ve škole zalíbilo, a rodièùm pøeji hodnì trpìlivosti pøi pøípravì do školy se svými školáky.
Pedagogùm ZŠ a MŠ pøeji trpìlivost s dìtmi, optimismus, se kterým budou øešit úspìchy i neúspìchy spoleènì s vámi, rodièi, a
pevné nervy; zamìstnancùm a kuchaøkám hodnì sil pøi provozu naší školy a jídelny.
František Felner, øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice

Váení rodièe, pedagogové, milí áci.
Jménem školské rady mìsta Hanušovice a jménem rodièovské rady pøi ZŠ a MŠ Hanušovice Vás vítám v novém školním roce
2018/2019. Pøeji Vám mnoho pracovních a studijních úspìchù a vìøím, e pro nás bude tento školní rok klidný a úspìšný.
Jiøí Fiala, pøedseda školské rady

Váení rodièe souèasných i budoucích ákù,
vzhledem k rozbíhající se celospoleèenské diskusi na téma „Matematika prof. Hejného“ a také z toho dùvodu, e tento zpùsob
výuky matematiky na hanušovické škole praktikujeme ji pátým rokem, Vám nabízíme úèast na u tøetím setkání, kde bychom
s Vámi rádi probrali jak pøínosy, tak pøípadná úskalí tohoto pojetí didaktiky matematiky. Setkání je urèeno hlavnì pro rodièe ákù,
kteøí s takto vyuèovanou matematikou zaèínají, ale i pro ty, kteøí se chtìjí dozvìdìt nìco navíc.
Setkání povedou paní uèitelka Hana Jordová, která s matematikou podle prof. Hejného na naší škole zaèínala, a paní uèitelka
Radka Kotrašová, která je aprobovaná matematièka a v souèasné dobì vyuèuje tento systém matematiky v páté tøídì.
Bìhem setkání budete seznámeni s jednotlivými prostøedími, budete si moci vyzkoušet modelové pøíklady, dozvíte se, jaké jsou
naše zkušenosti, a u pozitivní, nebo negativní, jaká je návaznost na matematiku na druhém stupni, a v neposlední øadì Vám odpovíme na vaše dotazy.
Setkání se uskuteèní v pondìlí 5. 11. 2018 od 16 hodin v uèebnì tøídy 5. B (1. patro uprostøed). Budeme se tìšit na Vaši úèast a
samozøejmì na dotazy a pøipomínky, abychom si mohli vyjasnit své postoje a nedocházelo v budoucnu k informaèním nedorozumìním.
Petr Jorda, zástupce øeditele

Metodická a supervizní podpora v prevenci pro uèitele i áky na škole
Poradenské sluby ve škole jsou zajišovány školním metodikem prevence Janou Winklerovou a konzultaèním týmem
sloeným z vybraných pedagogù.
Ve školním roce 2018/19 probìhne na naší škole v rámci prevence vzdìlávání pedagogù za podpory organizace AZ HELP. Metodická a supervizní podpora bude vedena panem Petrem Spurným a týmem lektorù.
Pro všechny uèitele jsou pøipraveny tøi vzdìlávací semináøe na témata: podpora tøídním uèitelùm, vedení TH, práce se tøídou,
tøídní pravidla, podpora bezpeèného klimatu. Tematické bloky supervizních setkání budou orientovány podle potøeb pedagogù formou reflexe problémových pøípadù ve tøídách.
Do programu specifické indikované prevence budou zaøazeny 4. tøídy, ve kterých se projevuje problémové chování. S tìmito tøídami bude pracovat tým lektorù na posílení upevòování pozitivních vztahù v kolektivech a podpory tolerance.
Metodièka prevence rizikového chování Jana Winklerová

Milí rodièe ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami,

zveme Vás na informativní schùzku, která se uskuteèní v pondìlí 8. øíjna 2018 v 15 hod. v budovì ZŠ a MŠ v Hanušovicích v multimediální uèebnì v 1. patøe. Náplní tohoto setkání je Vás seznámit s pøehledem zmìn ve vyhlášce è. 27/2016 Sb., o vzdìlávání ákù se speciálními vzdìlávacími potøebami a ákù nadaných, ve znìní novely è. 270/2017 Sb. a novelizací vyhlášky
è.72/2005 Sb. o poskytování poradenských slueb ve školách a školských poradenských zaøízeních, ukázat Vám nové formy práce
ve výuce, v pedagogické intervenci, poskytnout informace pøi domácí pøípravì ákù, nabídnout dùleité webové stránky k procvièení uèiva, pøi volbì volitelných pøedmìtù vést pohovory s vyuèujícími èeského, anglického, nìmeckého a ruského jazyka, s vyuèující speciální tøídy, zodpovìdìt veškeré dotazy.
Výchovná poradkynì Vladimíra ídková
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Bronz pro hanušovickou základní školu - „Den policistou 2018“
Ve ètvrtek 20. záøí 2018 se uskuteènila na Územním odboru Policie ÈR v Šumperku ji tradièní - prezentaènì soutìní aktivita:
„Den policistou“. Naši Základní školu a Mateøskou školu v Hanušovicích reprezentovalo tøíèlenné drustvo ákù 8. tøíd ve sloení
Jakub Novák - 8. A, Zuzana Šebíková - 8. A a Jan Nejedlý - 8. B, kteøí získali v silném konkurenèním boji s ostatními základními
školami krásné 3. místo.
áci soutìili v zastavování vozidel dle pokynù dopravní policie, snímali otisky prstù, støíleli z maloráky, podrobili se nároènému fyzickému i znalostnímu testu. ákùm byla pøedstavena práce Policie ÈR. Následovala ukázka výcviku psù. Dìti si vyslechly
zajímavou pøednášku z trestního práva, která pøispìla ke zvýšení jejich právního vìdomí. Úèastníci akce navštívili kriminalistické
pracovištì, laserovou støelnici, tìlocviènu, obvodní oddìlení, pracovištì sluební kynologie atd. Soutì probíhala i formou
pøipravených písemných testù.
Den policistou patøil k vydaøené akci, která si získala oblibu u všech zúèastnìných. Nejlepší soutìící byli odmìnìni hodnotnými
cenami, které pøevzali z rukou plukovníka Libora Giesela, vedoucího Územního odboru Policie ÈR v Šumperku. áci si pochutnali
na skvìlé pizze, bagetì, horalce i osvìujícím nápoji. K dobré náladì pøispìlo i nádherné poèasí doprovázené letními teplotami.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy

Okresní finále v atletickém ètyøboji
Dne 20. 9. 2018 se naši vybraní áci druhého stupnì zúèastnili okresního finále v atletickém ètyøboji na Tyršovì stadiónu v Šumperku. Všechny zúèastnìné školy mìøily síly v tìchto atletických disciplínách:
- Sprinterský bìh z nízkého startu na 60 m.
- Vytrvalostní bìhy na 600, 800 a 1000 m.
- Skok daleký a skok vysoký.
- Hod míèkem a vrh koulí.
Zúèastnìní áci daných škol byli rozdìleni do 4 kategorií:
1. Mladší ákynì (6.–7. tøída) – disciplíny: bìh na 60 m a 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod míèkem.
2. Mladší áci (6.–7. tøída) – disciplíny: bìh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míèkem.
3. Starší ákynì (8.–9. tøída) – disciplíny: bìh na 60 m a 800 m, skok daleký, skok vysoký, hod míèkem, vrh koulí.
4. Starší áci (8.–9. tøída) – disciplíny: bìh na 60 m a 1000 m, skok daleký, skok vysoký, hod míèkem, vrh koulí.
áci museli v daných kategoriích ukázat svoji všestrannou stránku. V mladších kategoriích áci absolvovali všechny disciplíny,
jen skoky se musely pøedem rozdìlit. Ve starších kategoriích si áci kromì skokù museli rozdìlit i hod míèkem a vrh koulí. V kadé
kategorii mohlo za jednu školu startovat drustvo s pìti èleny. Celkovì se okresního finále v atletickém ètyøboji zúèastnilo v kadé
kategorii 15-16 škol.
Naše škola se tìchto závodù pravidelnì zúèastòuje. áci naší školy se v hodinách tìlesné výchovy uèí techniky výše uvedených
atletických disciplín, které si pak ovìøují i po fyzické stránce. áci s nejlepšími výsledky se poté zúèastòují závodù, aby si jednotlivé
disciplíny vyzkoušeli v závodním prostøedí na oficiálním atletickém sportovišti.
V ádném pøípadì se naši áci, kteøí reprezentují naší školu na okresní úrovni, nemohou srovnávat s atlety, kteøí výše uvedené
disciplíny min. 2x týdnì trénují v rámci atletického klubu v Šumperku.
Výsledky jednotlivých kategorií:
- mladší ákynì 9. místo z 16 škol
- starší ákynì 10. místo z 16 škol
- starší áci 9. místo z 15 škol
Nejlepší výsledky našich jednotlivcù:
Kategorie chlapci 8.–9. tøída
Matìj Šèambura 3. místo ve vrhu koulí (4 kg) z celkového poètu 34 závodníkù! (výkon – 10,13 m)
Jakub Pøibyl 4. místo ve vrhu koulí (4 kg) z celkového poètu 34 závodníkù! (výkon – 10,10 m)
Kategorie dívky 8.–9. tøída
Alena Kreifová (9. B) – 1. místo v hodu míèkem z celkového poètu 41 závodnic (výkon – 42,23 m)
Marie Koletschková (9. A) – 2. místo v hodu míèkem z celkového poètu 41 závodnic (výkon – 39,90 m)
Seznam našich závodníkù:
Mladší kategorie (6.–7. tøída)
Aneta Pavlínová, Karolína Mahelová (obì 7. A), Eliška Jelínková, Markéta Marešová, Tereza Svobodová (všechny 7. B)
Starší kategorie (8.–9. tøída)
David Špatina 9. A, Matìj Šèambura, Daniel Svoboda, Filip Mareš a Jakub Pøibyl (všichni 9 B),
Marie Koletschková (9. A), Alena Kreifová, Kristýna Pavlínová a Ester Morongová (všechny 9. B)
Za vedoucí, Tomáš Rajnoha, Yvona Jánová
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2018 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Rùena Pirogová, Marie
Daòhelová, Jana Vrzalová,
Marie Koòariková, Miloslava
Goldová a Michaela
Tomašková;
pánové Jaroslav Horáèek,
František Balšánek, Ján
Demeter, František Koòarik,
Václav Jokl, Jan Kohl a
Richard Doleèek.
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

Probìhla druhá výstava Klubu 60+ Hanušovice
V pátek 14. 9. 2018 skonèila v Kulturním domì Hanušovice ji druhá výstava, kterou
náš Klub zorganizoval našim èlenùm, ale také všem obèanùm mìsta k prezentaci jejich
koníèkù. Výstavu jsme nazvali „Jak se ještì neznáme“. Celou akci zaštítil Klub 60+ Hanušovice, z. s. a mìsto Hanušovice. Chtìla bych podìkovat všem, kteøí si udìlali èas a
doruèili nám své pøedmìty, výrobky i plody ze zahrady k vystavování. Protoe stejná
výstava probìhla u vloni, mùeme také hodnotit.
Celkem vystavovalo ve velkém sále KD Hanušovice v letošním roce 19 zájemcù
(vloni 32 zájemcù). Shlédnout výstavu letos pøišlo podle vedených záznamù 70 návštìvníkù (vloni 200 osob). Avšak ti, kteøí se pøišli podívat, byli spokojeni a konstatovali, e v našem mìstì je øada šikovných lidí, letos i úspìšných zahrádkáøù.
Velký dík také patøí èlenùm Klubu, kteøí si udìlali volno a zajistili dohled a bezchybný prùbìh výstavy.
Dáša Prodìlalová

Podìkování
Dovoluji si touto cestou podìkovat vedení mìsta a zejména paní starostce Ivanì Vokurkové za kvalitní práci, která je viditelná i z mé pozice, z pozice obèana, který zrovna
moc nenavštìvuje veøejná zasedání, ale pravidelnì ète místní noviny, a nakonec zde
vlastnì iji. S rodinou jsem jezdila do Hanušovic 25 let na chalupu na prázdniny, nyní
zde ji bydlím trvale a musím konstatovat, e je za Vámi vidìt kus dobré, poctivé práce,
paní starostko. Za celou dobu, co zde iji, se toho tolik nevybudovalo jako za Vašeho pùsobení. Ohromila mì obøadní síò, která je moc krásná a reprezentativní, zeleò, lavièky,
zrekonstruovaný a vybavený kulturní dùm a dìtská høištì, fasády a støechy domù, veøejné osvìtlení, lampy... Chci Vám touto cestou podìkovat a moná tímto zpùsobem dolít
trochu energie. Moc Vám a Vašim spolupracovníkùm dìkuji a pøeji mnoho zdaru a sil do
dalších let.
Darina Vlèková

Toulky po okolí - eleznièní tra Hanušovice-Glucholazy I.
Zaèátkem øíjna pøed 130 lety vyjel na tra z Hanušovic do dnešních polských Glucholaz první vlak. O pøípravách stavby a historii
této horské trati si v nìkolika pokraèováních povíme.
První vlak vyjel z Hanušovic smìrem k Ramzové a pak dále pøes Jeseník do Glucholaz 2. øíjna 1888. Ale zaèneme od doby, kdy se
rozhodovalo o budoucí stavbì.
eleznice byla ve 2. polovinì 19. století nejrychlejší dopravou a svoje postavení si udrovala ještì dlouho ve století dvacátém.
Vzhledem ke svým schopnostem pøepravy velkého mnoství osob a nákladu patøí mezi nejvýznamnìjší druhy pøepravy dodnes. Typickým pøíznakem jízdy vlaku byl tehdy oblak kouøe a supìní parní lokomotivy. Kdy se lokomotiva objevila v kraji poprvé, lidé se
sbíhali a vìtšinou se „ïábelského stroje“ báli. Èasem si ale zvykli a po konci parní éry jim jaksi to supìní a kouø zaèínal chybìt. Díky
nadšencùm a sponzorùm se staré mašinky objevují na kolejích stále a pøi nostalgických slavnostních jízdách pøipomínají svou zašlou slávu.
V 60. letech 19. století byla stavba eleznice ivou vodou pro hospodáøský rozvoj kraje, kterým procházela. Oblast Jesenicka
(tehdejší Frývaldovsko) potøebovala spojení s pruskou i rakouskou eleznièní sítí, aby se mohla dále rozvíjet nejen hospodáøsky, ale
i v lázeòském a turistickém ruchu. Bratøi Kleinové, majitelé elezáøských hutí, se ji v roce 1862 v projektu Zábøeh-Nisa zabývali
moností eleznièního spojení na Jesenicku. Významné úsilí v tomto smìru vyvíjelo pozdìji Konsorcium pro moravské zemské
dráhy a rùzné komitéty. Pøedbìnou koncesi však nakonec získala a v roce 1881 Rakouská spoleènost drah ÖLEG. Dùvody otálení
se stavbou byly jednak v krachu na burze v roce 1873, ale i v nejednotnosti postupu konsorcií pøi vybírání trasy. Èást se pøimlouvala
pro trasu z Jeseníku údolím Staøíèe do Lipové a pøes Ramzovské sedlo do údolí øíèky Branné a Hanušovic s pøipojením na ji provozovanou tra ze Šternberka do Dolní Lipky. Druhá skupina prosazovala stavbu z Jeseníku údolím Bìlé a odváný projekt tunelu pod
Èervenohorským sedlem s pokraèováním údolím øeky Desné do Šumperka.
Nakonec byla vybrána první varianta, protoe bylo spoèítáno, e budování tunelu by si vyádalo nesmírné finanèní náklady. Od
roku 1881 ještì další ètyøi roky trvalo dohadování o subvencích, které mìly finanènì zajistit výstavbu trati ze strany státu. Nakonec
bylo shromádìno asi 22 % pøedpokládaných nákladù, tedy 600 tisíc zlatých ze státní pokladny, 100 tisíc od Slezské zemì a 50 tisíc
od regionu Morava. Spoleènost ÖLEG obdrela koncesi ke stavbì 5. bøezna 1885. V ní se zavázala vystavìt tra z Hanušovic do Jeseníku a ke státní hranici u Glucholaz, odboèku z Dolní Lipové do Javorníku a na státní hranici u Bernartic a tra z Píseèné pøes Supíkovice na státní hranici u Velkých Kunìtic. Zatímco závazek k výstavbì odboèky z Píseèné splnìn nebyl, práce na ostatních tratích
probìhly v obdivuhodném tempu.
(pokraèování pøíštì)
-hp
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Cestování po Evropì
Monte Carlo
Nemá ani vlastní letištì, a pøitom je to jedno z nejluxusnìjších
a nejbohatších mìst v Evropì. Leí na Azurovém pobøeí Støedozemního moøe a na pevninì sousedí pouze s Francií, hranice
je pøitom dlouhá pouhých 4,4 km.
Do „milionáøského mìsta“ Monte Carlo se nejsnáze dostanete z letištì v Nice autem nebo autobusem za 45 minut. Pokud
ale na to máte, za 7 minut vás do mìsta hazardu a noblesy dopraví soukromý vrtulník. Ale to se nás obyèejných smrtelníkù netýká. My se radìji podíváme na to, co nás zde jako turisty mùe
potkat.
Nejdøíve navštívíme starobylé hlavní mìsto Monaca Ville, kde
se nachází Kníecí palác, oficiální rezidence vládnoucí rodiny
Grimaldiù. Stojí na místì starobylé pevnosti z roku 1215, na vrcholku skály prudce se svaující k moøi. V jiním køídle paláce je
Napoleonovo muzeum a Historický archiv kníecího paláce.
První patro je vìnováno dìjinám Monaca. Je zde také výjimeèná
sbírka poštovních známek a mincí. Zajímavou podívanou nabízí
støídání královské stráe na nádvoøí paláce, lemovaném baterií
dìl z doby Ludvíka XIV. Rituál se nemìní po celá staletí a patøí
k tìm atraktivnìjším. Po prohlídce paláce mùete zamíøit do
Oceánografického muzea a Akvária. Tato monumentální stavba
je postavena na pøíkrém útesu nad moøem. Sbírku muzea,
zaloeného kníetem Albertem I. v roce 1910, tvoøí úasnì zajímavé vzorky moøské fauny. V tmavém suterénu jsou umístìna
èetná akvária s obyvateli moøských hlubin. Mnoho let zde pracoval a bádal známý francouzský oceánolog Jacques-Yves Cousteau.

Z nábøeí vás nehluèný výtah dopraví do nejznámìjšího
„hráèského doupìte“ v Evropì – Casina Monte Carlo. Je to první
herna na našem kontinentu, která darovala Evropì slovo „casino“. U vchodu vás peèlivì prohlédnou, zkontrolují, zda mají eny
slušné a vhodné obleèení a mui pøedepsané sako a kravatu,
prohlédnou doklady a pak vás vybaví propustkami s osobním èárovým kódem. Sály se dìlí na dvì sekce: u vchodu stojí laciné
herní automaty, vedle nich jsou zdarma kelímky na etony a suvenýry pro ty, kteøí se ji s prázdnou kapsou nemohli podívat do
dalšího sálu, kde se hraje za velmi pøísných pravidel o velké peníze.
A ještì pár èísel o druhém nejmenším státeèku na našem kontinentu (menší je jen Vatikán). Oficiální název zní Principauté de
Monaco, Kníectví monacké. Má rozlohu 1,95 km ètvereèních,
vèetnì 0,4 km rozšíøeného moøského pobøeí. ije zde asi 32 000
obyvatel, co z kníectví èiní nejhustìji zalidnìný stát Evropy. Od
roku 2002 je zde oficiální mìnou Euro. Státeèek se dìlí na ètyøi
obvody: Monaco-Ville, Monte Carlo, La Condamine a Fontvieille.
Na úplný závìr mi dovolte vlastní poznatek. Kdy jsem pøed
léty toto mìsto mìst navštívil, prošel jsem si tìch 400 metrù moøského pobøeí a samozøejmì se vykoupal v azurovém moøi. Nepøekvapilo mì, e na plái byl pouze èistý písek a všude dokonale
uklizeno. Co mì ale pøekvapilo, bylo to, e v moøi plavalo ohromné mnoství velkých moøských ryb. Nebyly vùbec plaché, klidnì
se o vás otíraly a lidé jim evidentnì nevadili.
-hp

Naše zdraví (79) - Burèák
Je tu zaèátek øíjna a to je èas, kdy zpravidla dozrávají hrozny na vinicích. Letošní rok je ale tak trochu odlišný. Po velmi teplém a
suchém jaru a létu si pøíroda vše urychlila, a tak se vìtšina úrody sklízí i o ètrnáct dnù døíve. Je tomu tak i ve vinohradech - s lahodným
mokem z první úrody hroznù, tedy burèákem, jsme se setkali na trhu také o nìco døíve.
Burèák je prvním produktem pøi výrobì vín, na nìm si mùeme pochutnat. Jde o èeskou specialitu, pøestoe se podobný nízkokalorický mošt vyrábí i na Slovensku, v Rakousku nebo v Nìmecku. Názvem burèák však mùe být oznaèován jen nápoj, který byl
vyroben z hroznù z èeských a moravských vinic. Prodávat se smí pouze od 1. 8. do 30. 11. Nìkteøí výrobci ovšem popularity nápoje
zneuívají. Pøidávají do nìj jablka, špatnì jej skladují nebo ho jinak šidí. Pokud si tedy z jeho popíjení nechcete odnést bolehlav, je
tøeba se jeho výbìru dostateènì vìnovat.
Nejèastìji se na trhu setkáváme s burèákem bílým, obèas se objevuje i èervený. Vyrábí se vìtšinou z urèitých odrùd. Z bílých je to
Irsai Oliver, Muškát moravský, Müller Thurgau a Veltlínské zelené, z èervených pak Modrý Portugal. Odrùda tak urèuje chu nápoje. Dùleité je, aby hrozny byly dostateènì zralé. Jinak by byl burèák pøíliš kyselý. Vzhledem k tomu, e je burèák jen meziprodukt,
probíhá jeho výroba stejnì jako u vína. Vinné bobule se otrhají, zbaví stopek a pak se z nich vylisuje vinný mošt. Ten se posléze nechá kvasit a bìhem tohoto procesu dochází k pøemìnì cukrù na alkohol.
Burèák má nìkolik fází kvašení. Ty první jsou vìtšinou jen slaïouèké a rozhodnì se z nich neopijete. Proces zrání se zrychluje,
kdy má nápoj asi 4 % alkoholu. Nejlepší je, kdy má 6 % - tedy je tzv. ve varu. Pomìr cukru a alkoholu se v tu chvíli vyrovnává, burèák perlí a je sladký tak akorát. Vinaøi na tento okamik netrpìlivì èekají a stává se, e na nìj èekají tøeba celou noc, aby k ránu mohli
„vaøící mok“ ochutnat. Poté burèák pøechází do stádia „po zlomení“, kdy v nìm pøevládá alkohol. Poslední burèák se nazývá
„mydliòák“, ten ji není skoro vùbec sladký a podobá se spíše mladému vínu.
Na co si hlavnì dávat pozor pøi jeho koupi? Pøedevším si všímejte jeho barvy. Mìl by být svìtle béový a naloutlý a hlavnì èistý. Nesmí být hnìdý. Kdy je pøíliš zakalený, znamená to, e je pøešlý èi špatnì vylisovaný. Dùleité také je, aby bublal, a byl tedy
„ivý“. Vinaøi také doporuèují, aby vám prodejce byl schopen sdìlit, z jaké odrùdy je vyroben. Nechte si také nalít malý vzorek a
ovìøte si, zda správnì voní po odrùdì, zda nepáchne hnilobou èi zatuchlinou. Dále doporuèují nekupovat ho nìkde u silnice, ale pouze u vinaøe nebo ve vinotéce.
A jednu novinku na závìr. Kvalitní burèák lze získat i v tzv. burèákomatu. Ten funguje tak, e nápoj podchladí, kvasný proces se
tak zabrzdí a obnoví se a po stoèení do láhve. Díky tomu je ho moné pøevézt na delší vzdálenost a stále je dobrý. -hp
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Názory ètenáøù
Zhodnocení volebního období 2014/2018 oèima obèana-volièe
Váení spoluobèané,
èas letí jako voda a máme zde zase volby do obecních zastupitelstev. Kdo sledoval dìní v tomto volebním období a je slušný a
soudný èlovìk, musí uznat, e vedení mìsta udìlalo velký kus práce pro blaho nás, obèanù. Proto vyslovuji velký dík.
Jistì, ne vše se podaøí a nejde vše zmìnit ze dne na den. To nedokáe nikdo, ani prezident. Hospodaøení našeho mìsta je v plusových èíslech ji osmý rok a já chci, aby tomu tak bylo i v pøíštím volebním období. Máme v naší zemi obce, které v dùsledku špatných
úvìrù a trestnì právních kauz mají problémy a je na nì uvalena nucená správa. Kdy se podíváte, co všechno bylo za toto období
v našem mìstì vybudováno, tak všechna èest tìm, kteøí se o to zaslouili.
Mìsto podpoøilo finanèními prostøedky i místní spolky. Proto touto cestou dìkuji za Klub plus 60, kde jsem místopøedsedou. Bez
dotace mìsta bychom nemohli fungovat. Dìláme to pro obèany, zejména dùchodce, pro všechny a zejména pro propagaci našeho
mìsta, a to bez nároku na finanèní odmìnu.
Jistì, najdou se lidé, kteøí nebudou spokojeni s nièím a nikdy. Budou za zády pomlouvat vedení mìsta a øíkat, jak by to dìlali lépe.
Ale nemají ádnou koncepci, jak co zlepšit, a jde jim jen o osobní prospìch a teplé místo. Takovým lidem v tomto pøedvolebním období nevìøte. Nevìøte komunálním politikùm, takzvaným turistùm, kteøí putují po okolních obecních úøadech v rùzných pozicích.
Nejde jim o blaho mìsta nebo obce, nebo za ètyøi roky budou zase jinde hledat dobré místo. Volte s rozvahou a zejména ty osobnosti, které se osvìdèily.
Moje volba je jasná! Po dosavadních zkušenostech jsem pro nynìjší vedení mìsta. A naši spoluobèané si to zaslouí. Nesmíme
dopustit, aby se do vedení mìsta dostali lidé neèestní a haminí. Proto konèím mùj pøíspìvek citátem L. N. Tolstého, který má platnost i dnes:
„Jestlie se spojují lidé špatní, neèestní a haminí, aby hájili své zájmy, je povinností lidí dobrých, èestných a pracovitých, aby
udìlali toté."
Pøeji vše dobré Vám, obèanùm mìsta Hanušovice a okolních obcí. Pøijïte k volbám, kadý Váš hlas má svou cenu. Pøeji všem
pevné zdraví a pohodu v ivotì.
Milan Pavelka

Váení obèané,
dospìl jsem k názoru, e mocní tohoto státu mají uši, neslyší, mají oèi, nevidí.
Poslanecká snìmovna je odpovìdná za zákony, které urèuje. Má na to dva mìsíce. Po schválení zákona to podepíše pøedsedající
poslanecké snìmovny. To však musí ještì podepsat premiér vlády a pan prezident. Ne zaènou platit projednané zákony, trvá to jeden rok.
Po kadých volbách, kdy se volila vláda, jsem upozoròoval nìkteré poslance a senátory, e pro jejich schválené zákony u nás
není demokracie v pravém slova smyslu.
Pan Dienstbier mi dokonce øekl, e do politiky nemám mluvit, a jako dùvod uvedl, e na to jsem si své zástupce zvolil, kteøí o
všem jednají. Na co je mi poslanec, kdy nepracuje v mém zájmu. Stìovat si na nìj mohu, ale není to nic platné, protoe se jedná o
jednotlivce. Tak prosedí v poslanecké snìmovnì minimálnì 4 roky bez jakéhokoliv postihu. Mám také za to, e poslanecká snìmovna nepracuje efektivnì. K projednané vìci má k dispozici 2 mìsíce. Po schválení vìci navrhne nìkterá politická skupina k tomu
novelu. Ptám se tedy, co dìlali ty 2 mìsíce?
Pøi návštìvì Prahy jsem byl na jednom jejich jednání na balkonì snìmovny. Nìkolik jich chybìlo, jiní se nevìnovali projednávané vìci. Èetli si noviny a nìkteøí spali. Došel jsem tedy k názoru, e je jich moc a jejich poèet jak v poslanecké snìmovnì, tak v senátu by se mìl sníit o 40 %.
V minulé vládì jsem na chyby v zákonì upozornil nìkolik poslancù, ti však na dopis nereagovali. Pak pana Jana Hamáèka (vedoucího senátu) a pana Jeronýma Tejce, který pøedsedal v ústavnì právním výboru. Oba mi pøislíbili nápravu. Nikdy k tomu nedošlo.
Chci Vám, obèané, dokázat, e rádoby proklamovaná demokracie u nás neexistuje, pardon, jak pro koho. Vládu volí všichni obèané vèetnì senátorù a poslancù. Tak mi prosím vysvìtlete, proè musí zvolená vláda poádat snìmovnu o dùvìru. To mi hlava ne
bere. Pokud vím, tak jedno poøekadlo tvrdí, e vùle lidu je hlasem boím. Nevidím tedy dùvod, proè by mìla vláda poadovat poslaneckou snìmovnu o dùvìru, kdy ji získala dùvìru všeobecnou volbou všech lidí.
Pan Petr Gazdík, pøedseda hnutí STAN, v jedné televizní relaci prohlásil, e vláda by mìla hospodaøit jako rodina. Protoe volby
vyhrálo hnutí ANO, tak pan Gazdík na to zapomnìl. Pøidaly se k tomu všechny politické skupiny a nechybìlo moc k tomu, aby nebyly nové volby. Jakákoliv koalice je cestou do pekla a dokazují to minulé vlády s koalicí. Strany v koalici nedosáhnou k uskuteènìní svých prosperit. Demokratická strana jen prosadila pøíspìvek dùchodcùm ve výši 40 Kè. Teï chce prosadit své prosperity a svou
èinností nabourává vedoucí ANO.
Doba vlády jen z èlenù ANO by byla ètyøletá a další volby by prokázaly všeobecnou volbou, jestli lidem prospìla. Postup politických seskupení mám za velkou chybu, protoe pro další volby je to dvojseèná zbraò.
Zdenìk Vémola
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Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde v Hanušovicích
S pøíchodem nového školního roku opìt zveøejòujeme informace týkající se nové sociální sluby v Hanušovicích. Jedná se o terénní formu nízkoprahového zaøízení pro dìti a mláde.
Jedná se o slubu pro dìti a mláde ve vìku od 9 do 21 let, které nemají smysluplné vyuití volného èasu, vykazují drobné nedostatky v chování, rodièe na nì nemají èas nebo jim nemohou hradit drahé krouky. Je to zaøízení pro všechny, kteøí chtìjí svùj volný
èas, po vyuèování, trávit zajímavì, ve spoleènosti vrstevníkù, kamarádù a také profesionálù z øad sociálních pracovníkù, kteøí jsou
schopni pomoci nejen dìtem, ale i jejich rodinì. Mladým dospìlým ve vìku 21-26 let je poskytováno individuální poradenství. V rámci NZDM jsou realizovány dva projekty, a to projekt Replay zamìøený na zamìstnávání mladých, a projekt KUDY
KAM II zamìøený na volnoèasové aktivity; více info naleznete v letáècích dosaitelných na MÚ Hanušovice, ZŠ Hanušovice èi
prostøednictvím telefonu.
V rámci veøejné soutìe, která probìhla v roce 2017, byla vybrána renomovaná nestátní nezisková organizace Spoleènost Podané ruce, o. p. s. se sídlem v Brnì, která obdobná zaøízení provozuje v Olomouci, Zábøehu nebo Mohelnici a má bohaté zkušenosti
s vedením a provozem této sluby.
Základním smyslem sluby je motivovat a podporovat dìti a mláde k aktivnímu pøístupu k ivotu, k øešení osobních problémù,
zejména v období dospívání, prostøednictvím poskytovaných sociálních slueb. Mezi tyto sluby patøí poradenství, informaèní servis, preventivní aktivity zamìøené na rùzné sociálnì patologické jevy (napø. uívání drog, gambling, šikana, apod.), douèování a
v neposlední øadì také nabídka širokého spektra volnoèasových aktivit. Všechny sluby jsou poskytovány anonymnì a bezplatnì.
S mladými dospìlými - do 26 let - se pak pracuje individuálnì - formou poradenství.
Sluba vznikla na základì absence podobného typu sluby v lokalitì Hanušovic a je podpoøena finanènì Olomouckým krajem a
zaøazena do sítì sociálních slueb. Ze strany klientù i veøejnosti se NZDM tìší velké podpoøe. Momentálnì je sluba realizovaná
jedním sociálním pracovníkem, ale brzy bude posílena o dalšího. Nepodaøilo se zatím najít vhodné prostory pro realizaci této
sluby, take prozatím je realizována formou tzv. terénní práce pøímo v ulicích mìsta, co znamená, e pracovník pøímo na ulici, autobusové zastávce, nádraí, pøed školou, obchodem i jinde oslovuje dìti a navazuje tak s nimi první kontakt pro další spolupráci.
Sluba si u získala první klienty, kteøí na aktivity pracovnice reagují s nadšením.
Proto upozoròujeme, e dìti jsou pracovníkem aktivnì vyhledávány a oslovovány pøímo na ulici, pøed školou, pøed domem. Podrobný kontakt na pracovnici sl. Apaèovou uvádíme níe v èlánku, pokud by rodièe mìli pochybnosti, s kým jejich dítì
komunikuje, a chtìli si skuteènost ovìøit.
Terénní pracovnice dojídí do Hanušovic prozatím dle orientaèního rozpisu:
Pondìlí, úterý a pátek: 12.00-17.00 hod.
Lze vyuít i kontaktu pøes mobilní telefon èi e-mail:
NZDM v Hanušovicích
Andrea Apaèová, Dis.
T: 773 743 569
E: apacova@podaneruce.cz

Na ètenáøe Hanušovických novin se obracíme s prosbou!
Hledáme vhodné prostory pro ambulantní formu poskytování sluby NZDM. Poadavky jsou bohuel velmi pøísné, jedná se o nebytový prostor, který je vybaven nebo který je moné vybavit dvìma WC a je relativnì v centru obce. V pøípadì, e
o takovém prostoru víte nebo jej dokonce vlastníte a chcete nabídnout k pronájmu za úplatu, je moné kontaktovat pøímo sleènu
Apaèovou nebo mì na MÚ Hanušovice.
Na závìr krátkého pøedstavení nové sluby bych ráda vyvrátila nìkteré mýty, které o podobných zaøízeních, nìkdy z neznalosti,
mezi lidmi kolují. Rozhodnì se nejedná o zaøízení pro Romy. NZDM je otevøeno všem dìtem bez ohledu na vìk, rasu, sociální status èi pøíjmovou situaci rodièù. V tom je jeho smysl, e poskytuje zázemí všem, kteøí o to stojí, základním principem je dobrovolnost. Se všemi dìtmi je tam jednáno slušnì, s plným respektem k jejich potøebám a jejich individuálním vlastnostem. Všem dìtem
poskytuje bezpeèné a vlídné prostøedí pro øešení jejich problémù, a jsou jakkoliv závané.
V pøípadì, e se chcete dozvìdìt víc, mùete kontaktovat sociální pracovníky MÚ Hanušovice nebo pøímo „tereòáka“. Nebo se
mùete podívat na webové stránky Spoleènosti Podané ruce, kde najdete všechny informace o NZDM. Inspirací vám také mùe být
NZDM Rachot spoleènosti Pontis, o. p. s. Šumperk.
Eva Pospíchalová, koordinátor KPSS na Hanušovicku a sociální pracovník
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Bílá pastelka
veřejná sbírka na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké
V loňském roce se nám podařilo v Hanušovicích vybrat 9040,- Kč.
Pokusme se letos dosáhnout 11000,- Kč! Pojďme společně na to! Andulka (10 let): „Já taky pomůžu!"

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických novinách zdarma.
Inzeráty mùete poslat emailem:
podatelna@mu-hanusovice.cz
nebo pøedat osobnì v podatelnì na MÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný,
srozumitelný, seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

Prodám pøedsíòovou sestavu
Svìtlé døevo, kvalitní, vyrábìná na zakázku: jednodveøová skøíò
(ramínka + police), botník s dvíøky (lze i sedìt), tøi vìšáky,
police na zeï, vìtší zrcadlo.
Nutno vidìt, cena dohodou. Tel.: 739 750 108

Chata Stará Škola v Kunèicích hledá
pro zimní období 2019 paní,
pro kterou je vaøení láskou i koníèkem.
Volejte na tel: 776 577 393

Pivovar Holba, a. s.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

HANUŠOVICKÉ NOVINY,
mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice,
IÈO: 00302546, ev. è. MK ÈR E 10093,
email: noviny@hanusovice.info
Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce
na MÚ Hanušovice.

poøádá v sobotu 3. 11. 2017
od 9,00 do 15,00 hodin

2. Burzu
sbìratelù
kde:
Pivovarské muzeum, 1. patro
Vstup a stoly zdarma
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