HANUŠOVICKÉ NOVINY
Leden 2013

èíslo 1

roèník 19

cena 2 Kè

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

Informace obèanùm
Starostka mìsta Hanušovice dle § 34 zákona è. 275/2012 Sb., o volbì prezidenta republiky a o zmìnì nìkterých zákonù,
oznamuje:
volbu prezidenta Èeské republiky, která se uskuteèní ve dnech 11. 1. 2013 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a 12. 1. 2013 od 8,00 hod. do 14,00 hodin.
Místa konání volby :
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, ul. Hlavní è. p. 92,
788 33 Hanušovice
Okrsek è. 2: budova jídelny ZŠ a MŠ v Hanušovicích, ul. Hlavní è. p. 145,
788 33 Hanušovice
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovaru Holba, a. s. , ul. Pivovarská è. p. 261,
788 33 Hanušovice
Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svoji totonost a státní obèanství
Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým nebo
sluebním pasem ÈR anebo cestovním prùkazem). Neprokáe-li voliè svou totonost a
státní obèanství ÈR, nebude mu hlasování umonìno.
Volièi budou dodány hlasovací lístky 3 dny pøede dnem konání volby. V den volby
voliè mùe obdret hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava, jízdní øády
budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.
Pøípadné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteèní ve dnech 25. 1. 2013
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a 26. 1. 2013 od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
Ivana Vokurková , starostka mìsta

OZNÁMENÍ

Hanušovice po roce
opìt na 4. místì
Tak jako v loòském roce probìhlo i
letos slavnostní vyhlášení soutìe ve tøídìní odpadù „O keramickou popelnici
2012“ pro mìsta a obce Olomouckého
kraje.
V kategorii mìst se Hanušovice umístily ve tøídìní a sbìru separovaných odpadù opìt na krásném 4. místì.
Toto umístìní je pro naše mìsto o to
cennìjší, jeliko jsme soutìili s podstatnì vìtšími mìsty Olomouckého kraje
jako je napø. Olomouc, Jeseník, Hranice
a další.
Váení spoluobèané, díky tomu, e
tøídíte odpad, mìsto získává nemalé finanèní prostøedky, a proto se poplatky za
svoz komunálního odpadu zvýšily o minimální èástku.
Doufám, e i v dalším období se nám
podaøí udret tento trend ve sniování
odpadù odvezených na skládku, a tím
budeme šetøit naše ivotní prostøedí.
Dìkuji.
-af
(ocenìní uvnitø novin)

V prosinci 2012 ukonèila svoji èinnost
MUDr. Jelena Veselá, praktická lékaøka pro dìti a dorost.
Od mìsíce ledna 2013 bude ordinovat
MUDr. Hana Furišová, praktická lékaøka pro dìti a dorost.
Ordinaèní hodiny:
Pondìlí:
Pro nemocné 7.00-10.00 hod., prevence 10.00-11.00 hod.
Støeda:
Pro nemocné 7.00-10.00 hod., prevence 10.00-11.00 hod.
Ètvrtek:
Poradna pro kojence 13.30-15.00 hod., pro nemocné 15.00-17.00 hod.
Pátek:
Pro nemocné 7.00-10.00 hod.

Váení ètenáøi,
pøejeme Vám do nového
roku 2013 všechno dobré,
zdraví, rodinnou pohodu
a úspìchy osobní i pracovní.
Redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MÚ Hanušovice

Nezapomeòte na

10. Mìstský ples
25. 1. 2013
Informace uvnitø novin
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
50. jednání - 19. 11. 2012

51. jednání - 3. 12. 2012

- schválila program 50. zasedání RM dne 19. 11. 2012

- schválila program 51. zasedání RM Hanušovice dne 3. 12. 2012

- rozhodla poskytnout finanèní pøíspìvek z rozpoètu mìsta Hanušovice na neinvestièní náklady na áka z Hanušovic – Schola Viva, o. p.
s. Šumperk

- schválila podepsat a uzavøít Smlouvu o zøízení vìcných bøemen
k pozemkùm pè. 524/3 a 524/5 v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èásti pozemkù pè. 866/9 a 866/11 v kú. Ha-

- rozhodla neposkytnout finanèní pøíspìvek z dùvodu nesouladu
termínu adatele s termínem konání RM poadavku
- schválila poskytnout finanèní pøíspìvek obèanskému sdruení K2
Hynèice, o. s. na akci „Setkání s Mikulášem“
- schválila ádost Mìstské knihovny Hanušovice – zøízení SMS
zpráv od 1. 1. 2013

nušovice
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout èást pozemku pè. 2038/2 v kú. Hanušovice
- schválila podporu výzvy pøi realizaci akce „Zastavte dokonèení II.
fáze reformy veøejné správy“
- schválila ádost Sboru církve adventistù sedmého dne o pro-

- schválila pronájem jevištì DK Hanušovice na zkoušky dìtského
taneèního krouku

dlouení nájmu v DK Hanušovice
- schválila odmìnu kronikáøce mìsta Hanušovice za r. 2012 a dopi-

- schválila prodlouení smlouvy o uívání pøísálí DK Hanušovice
pro èinnost Klubu dùchodcù Hanušovice
- schválila poøádání soutìe pro dìti ve sbìru nápojových kartonù
v r. 2013

sovateli za zpracování pøíspìvkù do Hanušovických novin
- rozhodla o pøidìlení garáí na ul. Hlavní
- rozhodla ve vìci pronájmu pøísálí DK Hanušovice ZO Èeskému
svazu vèelaøù pro rok 2013

- schválila licenèní smlouvy

- zamítla ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìs-

- schválila výsledek výbìrového øízení na zpracovatele Územního
plánu mìsta Hanušovice

ta Hanušovice
- rozhodla, e pøevod agendy bytového a nebytového majetku mìs-

- rozhodla ve vìci projektu stavební úpravy a pøístavby hasièské
zbrojnice SDH Hanušovice, aby probìhla schùzka s projektantem
- schválila podepsat a uzavøít Smlouvy o zøízení vìcného bøemene

ta Hanušovice ze správy H. O., s. r. o. pod mìsto Hanušovice se bude
odvíjet od ekonomické situace Hanušovické obchodní, s. r. o. a rozhodne se dle výsledku hospodaøení za rok 2012; v této souvislosti RM
revokuje usnesení RM è. 769/45/2012 ze dne 10. 9. 2012

k pozemkùm
- rozhodla o poskytnutí ceny na 10. Mìstský ples
- rozhodla o poskytnutí finanèního pøíspìvku ZŠ a MŠ Hanušovice
- rozhodla, aby se za uznanou nedobytnou pohledávku týkající se

- schválila rozpoètové zmìny è. VI. v roce 2012
- schválila ádost o prodlouení smlouvy o nájmu prostor v DK Hanušovice pro rok 2013 k vyuití jako zkušebna pro hudební skupinu

plateb z pronájmu bytového a nebytového majetku vèetnì souvisejí-

- schválila vyuívání internetu v Mìstské knihovnì ZUŠ Šumperk

cích slueb povaovala jen ta, která vznikla z dùvodu úmrtí dluníka

- vzala na vìdomí kontrolu usnesení

- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí dopis obcím od MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
- vzala na vìdomí vyrozumìní o zastavení pøezkumného øízení ve
vìci o umístìní stavby – z KÚ Ol. kraje
- vzala na vìdomí informaci o osvìtovì výchovné akci Evropské

- vzala na vìdomí rozpoètový výhled mìsta Hanušovice na léta
2013–2015
- vzala na vìdomí návrh rozpoètu mìsta Hanušovice na rok 2013
- vzala na vìdomí ádost o umístìní v DPS Hanušovice
- vzala na vìdomí Zápis è. 1/2012 z prùbìhu následné veøejnoprávní kontroly

policejní asociace
- vzala na vìdomí protokol z veøejnoprávní kontroly provedené na
MÚ Hanušovice, ekonomickém oddìlení
- vzala na vìdomí Zprávu o provedené inventarizaci veškerého pøevádìného majetku ze správy H. O., s. r. o. pod pøímou správu mìsta
Hanušovice

- vzala na vìdomí informace o programu a o dobì konání ZM Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci ZŠ a MŠ Hanušovic o zvolení zástupce
rodièù do školské rady
- vzala na vìdomí informaci H. O., s. r. o. o ekonomickém stavu fir-

- vzala na vìdomí Zprávu o výsledku dílèího pøezkoumání hospodaøení mìsta Hanušovice k 30. 9. 2012

my za 10 mìsícù roku 2012
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice

- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí informace øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí informace místostarosty mìsta
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ÚSPÌŠNÝ PODZIM MLADÝCH SPORTOVNÍCH STØELCÙ
Ano, opravdu úspìšný podzim, ve kterém naši mládeníci získali nìkolik pozic na stupních vítìzù ve dvou soutìích, kterých
jsme se zúèastnili. Patøí jim gratulace a souèasnì podìkování za dobrou reprezentaci.
Neplachovice
Dne 3. listopadu 2012 jsme tradiènì obsadili Podzimní cenu mládee v Neplachovicích a zde v kategorii mladších ákù zvítìzil
náš Matìj Vyroubal, v kategorii mladších ákyò obsadila 4. místo Lucie Brostíková o pouhý jeden bod v celkovém nástøelu a v kategorii starších ákyò rovnì 4. místo obsadila Lucie Kotrašová. S neplachovickými poøadateli jsme si pøislíbili spolupráci a vzájemnou úèast v soutìích i v roce 2013.
Velká cena Hanušovic
Dne 24. listopadu se konala naše tradièní Velká cena Hanušovic - nejstarší støelecká soutì, kterou sami poøádáme. Závodu se zúèastnil o celkem 21 závodníkù osmi støeleckých organizací AVZO, ÈSS a DDM z celé Moravy. V duchu fair play spolu bojovali
v 6 kategoriích mládee do 18 let v disciplínách vzduchová puška a vzduchová pistole.
V kategorii mladších ákù VzPu 30 ran vlee zvítìzila Kateøina Štefánková Orlová-Lazy, na 2. místì skonèila Lucie Brostíková,
na 3. místì Radim Havelka a na 4. místì Matìj Vyroubal - všichni Hanušovice.
V kategorii starších ákù VzPu 30 ran vlee zvítìzil Martin Zemánek z Vítkovic a na 7. místì se umístila domácí Lucie Kotrašová.
Z ostatních kategorií pak u jenom pøehled vítìzù: VzPu 40 mladší dorost - Michal Beneš Šumperk -Temenice, VzPu 40 starší
dorost Michaela Durïáková Brno-Slatina, VzPi 40 mladší dorost Michal Beneš Šumperk-Temenice a koneènì VzPi 40 starší
dorost Radek Vavrda Unièov.
Uzavøeli jsme další støeleckou sezonu, v ní naší mladí støelci bojovali, jak nejlépe to šlo, a získali nìkolik velmi dobrých výsledkù. Co si pøát víc?!?
-fie

SPORTOVNÍ STØELCI AVZO A ÈSS HANUŠOVICE PØEJÍ VŠEM
SPOLUOBÈANÙM, SPONZORÙM I PØÍZNIVCÙM A VŠEM SVÝM
ÈLENÙM HODNÌ ŠTÌSTÍ, ZDRAVÍ A POHODY DO ROKU 2013.
A STØELECKÉ MLÁDEI VDY DOBROU MUŠKU.

Naše zdraví (10)
Jednou z dùleitých pøírodních látek, které blahodárnì pùsobí na náš organizmus a podporují naše zdraví, je vèelí med.
Jeho úèinky na lidský organismus znali ji staøí Egypané, øeètí bohové zase vdìèili medu za svoji nesmrtelnost. Ne nadarmo jej
oznaèovali naši pøedkové za „ivoucí slzy boha Slunce“ nebo za „sladké zlato“. Je v nìm toti pøes dvì stì rùzných léèivých a podpùrných látek posilujících organismus. Ty jsou obsaeny ve ètyøiceti procentech ovocného a tøiceti procentech hroznového cukru,
zbytek tvoøí voda. Rùzné druhy medu se od sebe liší díky témìø sto dvaceti odstínùm a vùním daným rostlinami, ze kterých pocházejí. Dokud se v medicínì neprosadila antibiotika, byl to právì med, který je dokázal pøírodní cestou zastoupit.
Podstatou medu jsou právì cukry, které snadno prostupují do krve. Tìlu pøinášejí okamitou energii, co vítají tøeba sportovci a
tìce pracující. Je také zdrojem dùleitých bílkovin, vitamínù a minerálù. Najdeme v nìm vedle éterického oleje a dùleitého peroxidu vodíku i mateøí kašièku, kterou vyrábìjí lázy mladých vèel. Bez ní si nedovedeme pøedstavit omlazující kosmetické krémy èi
nìkteré druhy lékù.
Med umí nièit na šedesát druhù škodlivých bakterií. Oproti antibiotikùm nemá vedlejší škodlivé úèinky. Jeho pravidelné uívání
preventivnì posiluje imunitu našeho organizmu a úèinnì pøedchází civilizaèním chorobám. Ji po tisíce let se také pouívá na špatnì se hojící poranìní kùe, na popáleniny, omrzliny nebo proleeniny. Pomáhá té pøi nespavosti, stresu a migrénách. Urychluje léèení aludeèních vøedù. Obsahuje látky, které upravují krevní tlak, rozšiøují cévy a posiluje srdce.
Jak jsme si ji øekli, prospìšnost medu na náš organizmus dobøe znali naši pøedkové. Chybìl však vìdecký dùkaz. Teprve nedávno švédský vìdec Tobias Olofsson záhadu odhalil. Vypátral toti v medu pøínosné molekuly kyseliny mléèné, o kterých døíve nikdo nevìdìl. Vèely medonosné je pouívají k ochranì nektaru, ze kterého vzniká med. Jsou navíc dùleitou souèástí jejich
imunitního systému. Ale pozor, i zde hrozí váné nebezpeèí. Od 70. let minulého století dochází ve svìtì k vánému ohroování
zdraví vèel, a tím je ohroena i kvalita medu. Má to na svìdomí samozøejmì èlovìk. Vèelaøské firmy chtìjí ze svého podnikání co
nejvìtší zisky, a tak dávají vèelám umìlou potravu a nìkolikrát do roka i škodlivá antibiotika. Proto v souèasnosti správní vèelaøi
tento zpùsob výroby medu odsuzují a i na úkor mnoství propagují kvalitní a našemu organizmu prospìšný kvalitní med.
-hp
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Vydává Mìsto Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice,
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Uzávìrka pøíspìvkù do 15. dne pøedchozího mìsíce na MìÚ Hanušovice.
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Zlatnictví Radek Urc
Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, tel. 777 659 952

Dále provádíme:

Nabízí:

- zakázkovou výrobu (i z vlastního materiálu)

- zlaté a støíbrné šperky

- výrobu snubních prstenù (zlatých i støíbrných)

- bohatý výbìr piercingù a zboí z chirurgické oceli

- opravy a èištìní zlatých a støíbrných šperkù

- zboí z minerálù a polodrahokamù

- výmìnu baterií do hodinek

(ametyst, køišál, rùenín atd.)
- sklenìné vánoèní svícny a ozdoby

Otevøeno:
Po-Pá 9.00-16.00 hod.

Autoškola
Staré Mìsto
Pavel Franìk
Výuka ØP skupiny B
Školení øidièù
referentské, profesní

Monost i na splátky.
Tel.: 776 845 673
4

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2013

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

Jak na inzerci?
SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

737 274 331
Pro pojišovací kanceláø na Zábøesko, Šumpersko hledáme

schopné a samostatné obchodníky
na pozici pojišovacího poradce.
Oèekáváme aktivní pøístup k práci, spolehlivost, práci na L.
Nabízíme volnou pracovní dobu. Vzdìlání nerozhoduje.
Pavel Lenhart, tel. 602 515 666.

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

Koupím
poštovní známky,
pohledy, obálky,
staré bankovky,
tuzexové bony,
losy, staré akcie,
jízdenky ÈSD,
celé sbírky - vìtší
mnoství - pozùstalost
po sbìrateli.
Platím v hotovosti
nejvyšší moné ceny.
Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92
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Jubilea
V mìsíci lednu 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Veronika Temòáková,
Anna Kotrašová, Iveta
Baslerová a Vladimíra
ídková;
pánové Ladislav Molèan,
Dušan Svora a Josef
Vokurka.
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

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme uèitelkám ZŠ Hanušovice za pomoc a úèast pøi poøádání akcí v knihovnì
v roce 2012. S áky se zapojily do ankety „Bøezen - mìsíc ètenáøù“ a do výtvarné soutìe „Není drak jako drak…“.
Za Mìstskou knihovnu Hanušovice, L. Tomíèková a D. Šmotková.

Vánoce v DPS v Hanušovicích
Vánoce jsou èasem nadìje a rozehøívají lidská srdce. Štìdrý den je oslavou zrození a
mimo jiné je urèen k obdarování všech blízkých. Nemusíme dávat drahé dárky, potìší i
malièkost.
Dne 13. 12. 2012 probìhla v DPS v Hanušovicích vánoèní besídka. O kulturní program se postaraly dìti ze ZŠ v Hanušovicích. Klientùm popøála a dárky rozdala paní
starostka.

Pokojný nový rok 2013 naplnìný láskou pøejí všem
klienti DPS Hanušovice s peèovatelkami.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za listopad 2012

Váení ètenáøi,
upozoròujeme, e všechny pøíspìvky do
novin, vèetnì vzpomínek na Vaše blízké a
blahopøání, musí být psané strojopisem, ne
ruènì. Pøedejdeme tak nedorozumìní a
chybám pøi jejich pøepisu. Dìkujeme za
pochopení. -redakce

Vzpomínka

„Pøedobré srdce na svìtì jsme mìli,
je dovedlo nás milovat,
i kdybychom láskou vzbudit je chtìli,
neozve se vícekrát.“
Dne 23. ledna 2013
si pøipomeneme
12. smutné výroèí úmrtí
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
bývalého øeditele závodu Moravolen.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Zaèátkem mìsíce jsme v rámci našeho programu ochrany pøírody zkontrolovali velkou soví budku, která je umístìna v lese za Hanušovicemi, asi v sedmimetrové výšce.
Kvùli bezpeènosti lezce zaberou pøípravy vdy dost èasu, proto ji kontrolujeme a èistíme samostatnì, oddìlenì od malých ptaèích budek. Letos tato velká budka nevykazovala známky osídlení.
V klubu jsme také probírali druhy ptaèích krmítek a jakou správnou potravu do nich
našim ptaèím pøátelùm sypat.
Nováèky jsme na schùzce seznamovali s historií našeho klubu a té s jeho zákony,
zvyklostmi a tradicemi. V zábavném programu si dìti zahrály hry venku i v klubovnì.
V úterý 20. 12. 2012 jsme spoleènými silami s mým bratrem sloili dovezené uhlí
pro náš klub.
Koncem listopadu se vydaøila pátrací hra Hlesym – hledání symbolù, je to úprava
naší tradièní hry Hlehes – hledání hesel. Letos hráèi pátrali po symbolech, aby se akce
mohly zúèastnit i mladší dìti, které ještì neumí dobøe èíst. Hrála se dvì kola za svìtla a
jedno za tmy s baterkami. Nakonec celkovì vyhrála Eliška, blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Pepík, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: starostce mìsta paní Vokurkové, øediteli
Hanušovické obchodní panu Bízovi, øediteli ZŠ panu Felnerovi, paní uèitelce Janoèkové, mému bratru Františkovi a kamarádu Miloslavu Gronychovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínka
Èas plyne, ale bolest v srdci stále zùstává.
Dne 10. 1. 2013 to u bude 15 smutných let,
kdy nás opustila naše drahá maminka a babièka,
paní Antonie Malinová.
S láskou a vdìkem vzpomínají
dcera a synové s rodinami.
Kdo jste ji znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
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Cestování po Evropì
V dnešním vydání našich novin navštívíme nejvìtší námoøní
pøístav našeho severního souseda, polský Gdaòsk.

jejich prohlídce budete pøipadat, jako byste navštívili bohatá
pøístavní mìsta Nizozemí nebo Belgie. Námìstí zakonèují histo-

Pøed tisíci lety byla tato èást Pobaltí osídlena Slovany a patøila

rické brány. Na stranì pøístavu je to Zelená brána, která spíše

pod Polské království. Díky své strategické poloze u ústí øeky

pøipomíná mìstský palác s širokým prùjezdem a pùvodnì mìla

Visly, která slouila jako dùleitá obchodní tepna spojující moøe

slouit jako rezidence královské rodiny pøi návštìvách mìsta.

se znaènou èástí vnitrozemí, ale pøitahovala nìmecké obchod-

K tomuto úèelu prý byla vyuita pouze jednou. Smìrem do vnit-

níky. Povedlo se to ale a øádu nìmeckých rytíøù na poèátku

rozemí zde pak stojí Vìzeòská vì se Zlatou a Výšinnou bránou.

14. století, kteøí po vyhrané bitvì ovládli široké okolí. Mìsto

Nedaleko námìstí také najdete pøipomínky významné námoøní

Gdaòsk po dobu své vlády pøejmenovali na Danzig. V polovinì

historie Gdaòsku. Na bøehu øeky Motlawy stojí výrazná dominan-

15. století se ale mìsto na základì mírové smlouvy vrátilo zpìt

ta pøevyšující všechny okolní budovy – Starý jeøáb. Je to v Evro-

polské korunì, ovšem se zaruèenou autonomií. Bohuel mìsto

pì ojedinìlá stavba pùvodnì pocházející ze 14. století. Unikátní

po dobì rozkvìtu a blahobytu pak nìkolikrát postihlo období

celodøevìný jeøáb, kterému souèasný vzhled vtisklo ji 15. stole-

okupace pruskými vojsky. Obyvatel slovanského pùvodu ubý-

tí, je toti pohánìn lidskou silou. Dokáe uzvednout zátì dvou

valo, a tak se mìsto stalo prakticky èistì nìmeckým. Osvoboze-

tun do výšky témìø 30 metrù. V tìchto místech se té nachází

ní od nìmecké nadvlády se natrvalo doèkalo a po II. svìtové

Ústøední námoøní muzeum. Jeho expozice jsou na obou stra-

válce. Hranice Polska se posunuly více na západ a došlo k odsu-

nách øeky a spojuje jej starodávný pøívoz. Souèástí muzea je i

nu nìmeckého obyvatelstva. Tak se Gdaòsk zbavil nìmeckého

první pováleèná zaoceánská loï s názvem Soldek, postavená

názvu a opìt se stalo slovanským sídlem.

v místních lodìnicích v roce 1948.

Historické jádro mìsta tvoøí námìstí Dlugi targ a ulice Dluga.

A na závìr si povíme o místním svatostánku, zasvìceném

Nacházejí se zde nejskvostnìjší domy obchodníkù a øemeslní-

Pannì Marii. Prùvodci o nìm tvrdí, e se jedná o nejvìtší cihlový

kù. Pøestoe byly za poslední války znaènì poškozeny, mnohým

støedovìký kostel v Evropì. Jeho základy byly poloeny v roce

se vrátila pùvodní zdobnost, ornamenty a erby. Místní domy jsou

1343 a stavba trvala dlouhých 150 let.

-hp

skuteènými symboly bohatství pùvodních obyvatel, a tak si pøi

Toulky po okolí
O historii šumperské vojenské posádky jsme si nedávno povídali. Dnes se dozvíme další informace o tom, co se u ní dìlo po
nešastném 21. srpnu 1968.
První tanky polské armády se na okraji Šumperka objevily
nad ránem ve støedu 21. srpna 1968. Zpráva o vstupu okupaèních vojsk pìti spojeneckých armád Varšavské smlouvy ale dorazila do mìsta u 20. srpna, hodinu pøed pùlnocí. Pøed sedmou
hodinou ranní se sešlo pøedsednictvo okresního výboru komunistické strany a vyjádøilo podporu vedení své strany, vládì a
prezidentovi a vyzvalo obèany ke klidu a rozvaze, k zamezení
provokací a k plnìní úkolù na pracovišti. U od noèních hodin
bylo pøerušeno telefonické spojení.
Velké napìtí panovalo i v šumperské posádce tankového pluku, který mìl tehdy sto pìt profesionálních vojákù a asi 450 vojákù základní sluby. Velení armády nefungovalo, a tak
rozhodnutí, jak postupovat, bylo na veliteli posádky, podplukovníkovi Josefu Veleckém. Ten nakonec dal povel pøipravit se
k obranì. Tanky vyjely z hangárù a zaujaly pozice v rozích areálu. I toto rozhodnutí moná pøispìlo k tomu, e o dva mìsíce
pozdìji byla èeská posádka mezi tìmi, které musely pøedat kasárna Rusùm. Polské tanky zùstaly nejprve na Holubím vrchu,
pak vjely do mìsta, ale do centra se nedostaly. Na køiovatce u
hotelu Grand jim cestu pøehradil dav lidí. Kolona zùstala v ulici
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Èeskoslovenské armády. Doprostøed køiovatky u Grandu nìkdo postavil velký mlékárenský vùz, aby tanky nemohly na
Hlavní tøídu, po ní se tehdy bìnì jezdilo. Lidé vojákùm nadávali a ptali se jich, co tu dìlají. Vojáci odpovídali, e mysleli, e
jedou na cvièení. Mezi polskými tanky se k pøekvapení obèanù
objevila i gymnastka Vìra Èáslavská. Ta byla v Šumperku na
soustøedìní reprezentace. Pøijela na kole, bosá a v teplákách,
byla rozèilená a snad dvì hodiny s okupanty ostøe diskutovala.
Poláci mìli rozkaz obsadit mìsto, ale vlastnì to neudìlali. Jejich
velitel s nìkolika lidmi ze svého štábu pøijel kolem poledne do
kasáren. S pplk. Veleckým se znal osobnì z vojenské školy v
Moskvì. Domluvili se, e polský pluk se usadí v areálu støelnice
v sousedním Rapotínì. Poláci se chovali slušnì, skoro jako by se
omlouvali za svou pøítomnost. Teprve na našem území se dovìdìli, e nejde o cvièení, ale e nás pøijeli okupovat. Podle
Našeho slova, tehdejšího týdeníku Okresního národního výboru v Šumperku, se 23. srpna nacházelo v okolí Šumperka 30 tankù, 40 obrnìných vozù a 200 jiných vozidel okupantù. Poláci
sice formálnì stanovili svého velitele mìsta, ten mìl kanceláø
v dnešní budovì hasièského sboru, ale do chodu Šumperka vùbec nezasahoval.
Na závìr ještì pøipomenu, e Sovìtská armáda obsadila kasárna koncem øíjna 1968 a její doèasný pobyt se protáhl na témìø
22 let. Odsun Rusù zaèal a 18. dubna 1990, poslední voják
opustil republiku 5. èervna tého roku.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Adventní trhy opìt nastartovaly vánoèní atmosféru v Hanušovicích
Místní akèní skupina Horní Pomoraví ve spolupráci s Mìstem Hanušovice uspoøádali v pátek 14. prosince vánoèní trhy spojené
s tradièním zpíváním s názvem „Adventní èas v Hanušovicích“. Tato akce se konala ji druhým rokem a letos nás opìt pøijeli podpoøit øemeslníci a prodejci z širokého okolí. Návštìvníci mohli nakupovat peèivo, delikatesy ve skle, zabíjaèkové speciality, drátìné
výrobky a svíèky, zákusky ze Starého Mìsta a spoustu dalších výrobkù a pochutin. Vìtšina tìchto výrobcù jsou zároveò driteli certifikátu „Jeseníky originální produkt“, který jsme v rámci této akce novì certifikovaným výrobcùm slavnostnì pøedali spoleènì
s paní starostkou mìsta Hanušovice paní Ivanou Vokurkovou. Zpestøením celého dne byla také úèast umìleckého kováøe pana Jakuba Kubíèka, který po celý den pøedvádìl návštìvníkùm akce svou kadodenní práci, nìkteøí se dokonce odváili a ukovali si malou podkovu pro štìstí. V odpoledních hodinách také probíhaly
v rámci této akce øemeslné dílnièky s názvem „Vánoèní snìní“,
kde si mohly dìti vyrobit vánoèní pøáníèka a rùzné vánoèní motivy z vizovického tìsta.
O vánoèní atmosféru se postaral ivý betlém, dìti z MŠ a ZŠ
Hanušovice se svým vystoupením, divadelní krouek z Hanušovic a Starého Mìsta pod vedením Báry Hubíkové a také koledy
v kytarovém podání Jana Doška a Hanky Vaškovièové.
Adventní trhy probìhly za podpory Olomouckého kraje ve
spolupráci Místní akèní skupiny Horní Pomoraví, o. p. s., Mìsta
Hanušovice, Hanušovické obchodní, s. r. o., ZŠ a MŠ Hanušovice, na pøípravì zázemí se dále podíleli: Lubomír Olbrich, Pivovar Holba, a. s., KROVSTAV, s. r. o.
Za spolupráci všem moc dìkujeme.
Andrea Merèáková, MAS Horní Pomoraví

Ètyøi ètvrtky - pozvánka k návštìvì kurzu
Mìsto Šumperk a Støední zdravotnická škola v Šumperku zvou,
nejen obèany Šumperka, k návštìvì akce civilní ochrany

Malý bezplatný kurz zdravotnické první pomoci
Je moné navštívit nìkteré nebo všechny èásti kurzu.
Akce se koná ve ètyøech ètvrtcích 14. února, 21. února, 28. února a 7. bøezna.
Kadý ètvrtek zahájení v 16.00 hod. a ukonèení v 18.00 hod
v budovì Støední zdravotnické školy, ul. Kladská, Šumperk.
Ing. Jiøí Skrbek, bezpeènostní rada mìsta Šumperk
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povrchu plodu. Dunina je lutavé barvy, jemné konzistence,
nadprùmìrnì šavnatá, støednì pevná. Chu je navinule sladká
a nasládlá, slabì aromatická, velmi dobrá. Rùst je nadprùmìrný, koruny vytváøí vzpøímené, pozdìji rozloité, støednì husté.
Plodnost je raná, velká a pøi probírce pravidelná. Sklizeò se provádí koncem záøí, konzumnì dozrává v øíjnu a dá se skladovat
do února. Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti
napadením padlím jabloòovým je vyšší. Podnoe lze pouít velmi zakrslé a støednì vzrùstné. Støednì nároèná na polohu, pùdy

Èeské jablonì
Blaník

Plody jsou støední a nadprùmìrné velikosti, kuelovitého
tvaru s malými ebry. Slupka je lesklá, ojínìná, støednì tlustá,
základní barvu pøekrývá èervené rozmyté líèko témìø na celém
povrchu plodu. Dunina je svìtle krémové barvy, støednì pevná, rozplývavá, støednì a více šavnatá. Chu je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá a výborná. Plodnost je brzká,
velká a pravidelná. Sklizeò se provádí koncem záøí, konzumnì
dozrává v listopadu, dá se skladovat do února a bøezna. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení padlím
jabloòovým je støední a vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám duniny. Odrùda je vhodná pro pøeroubování
zdravých stromù a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jablonì. Více o odrùdì na internetu - google Blaník nová perspektivní odrùda.
Petra
Plody jsou støední a nadprùmìrné velikosti, kulovitého a
kuelovitého, ménì pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabì mastná, støednì tlustá, základní barvu má zeleno lutou pøekrytou èerveným íháním pøecházející v rozmyté líèko v
rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dunina je bílé barvy, støednì
tuhá a mìkèí, støednì šavnatá. Chu je navinule sladká, slabì
aromatická, velmi dobrá, v teplejších lokalitách a výborná.
Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeò se provádí
koncem srpna a v polovinì záøí, konzumnì dozrává v záøí, dá
se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí jabloòovému je vyšší. Petra je nenároèná odrùda, kterou mùeme pìstovat ve všech polohách
vhodných pro jablonì.
Tábor
Plod je vìtší velikosti, kulovitého a ploše kulovitého tvaru.
Slupka je lesklá, hladká, støednì tlustá a slabší, základní barvu
má zeleno lutou pøekrytou èerveným líèkem vìtšinou ve formì íhání, èásteènì pøecházející v rozmyté líèko v rozsahu 3/4

vyaduje dobøe zásobené ivinami a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrùda pro pøímý konzum. Mùeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro pìstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují
plody ve støedních a teplejších polohách.
Vltava
Plody jsou nadprùmìrné velikosti, kulovitého a kulovitì
kuelovitého tvaru. Stopka je støednì dlouhá, silnìjší a støednì silná. Slupka hladká, støednì silná, slabì mastná základní
barvu má zeleno-lutou pøekrytou èervení ve formì íhání pøecházející v rozmyté líèko na 1/2 a ¾ povrchu plodu. Dunina je
støednì pevná, krémové barvy, jemná, støednì a více šavnatá.
Chu navinule sladká a nasládlá, aromatická, velmi dobrá a
výborná. Rùst je bujný, koruny vytváøí vzpøímené pozdìji rozloité, støednì husté. Plodnost raná dosti vysoká, pravidelná.
Sklizeò se provádí asi v polovinì záøí, konzumnì dozrává v øíjnu, skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloòovým je
vyšší. Podnoe lze pouít velmi zakrslé a polozakrslé, v horších pùdních podmínkách lze pìstovat i na bujných podnoích
na kterých té dobøe plodí. Poadavky – støednì nároèná na polohu, pùdy vyaduje dobøe zásobené ivinami a vláhou. Plody
jsou chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro pøímý konzum i
zpracování. Odrùdu lze pìstovat ve všech polohách vhodných
pro jablonì bez chemické ochrany proti houbovým chorobám.
Bliší informace o odrùdách mùete získat na kontaktech:
telefon: 317 814 354, 728 044 917,
e-mail: kumstapetr@seznam.cz

Prodám starší kotel (paøák),

Autoškola Pavel Lenhart, Hanušovice

ve vnitøku smaltovaný.
Kotel byl málo pouívaný
a je v dobrém stavu.

Adresa: jídelna ZŠ Hanušovice
Mobil: 605 934 218, 602 515 666
Email:

Tel.: 775 749 642

www.autoskola-hanusovice.eu
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Doporuèujeme
Zdenìk Gába

Vysoké ibøidovice,
promìny zemìdìlské vsi
V minulém roce vyšla v nakladatelství Pavel Ševèík - Veduta
kníka šumperského autora Zdeòka Gáby pod názvem Vysoké
ibøidovice, promìny zemìdìlské vsi.
Kniha o délce 80 stran je psána poutavou øeèí a vìnuje se dìní ve
zmiòované obci od prvních historických zmínek do souèasnosti.
Obsahuje velké mnoství èernobílých i barevných ilustrací a fotografií. Urèitì stojí za pøeètení a zaujme nejen místní obyvatele, ale i
pøíchozí, kteøí tak mají monost dozvìdìt se nìco zajímavého o našem kraji.
Kníku mùete zakoupit v Mìstském informaèním centru v Hanušovicích.

Nové nádoby na odpad v našem mìstì
Jak jste jistì zaregistrovali, objevily se na ulicích Školní a Zábøeská nové
kontejnery. Zde je mono odkládat odìvy, obuv a textil, které budou oprávnìnou firmou dále roztøídìny, a pokud to jejich stav dovolí, ekologicky zuitkovány. Vývoz tìchto kontejnerù bude probíhat jednou týdnì a umoní nám bez
nákladù vynaloených mìstem Hanušovice sniovat objem odpadù vyvezených na skládku.
Jako další se v jarních mìsících objeví v nìkterých lokalitách hnìdé nádoby
s polepy urèenými pro biologicky rozloitelný odpad. Tento odpad se bude
pravidelnì vyváet autorizovanou firmou pøímo do kompostárny, a proto Vás
ádáme, o ukládání pouze odpadu, na který jsou nádoby urèeny (viz polepy).
Pokud se tento svoz osvìdèí, bude samozøejmì sí tìchto hnìdých nádob
rozšiøována.
Vzhledem k uzávìrce Hanušovických novin budete s pøesnými èísly o nakládání s odpady seznámeni v dalším èísle.
-af

Prodej brambor
Zemìdìlská farma Jandrt, Hanušovice
Konzumní brambory
Odrùda: Rosára - lutomasá, pøílohová, varný typ BA
Princess - lutomasá, pøílohová, varný typ AB
Balení: 10 kg, 25 kg
Krmné brambory
Kontakt: 583 231 374, 604 204 905
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PEDIKÚRA – MANIKÚRA EWA
Nabízí tyto sluby
Pøístrojová (suchá) pedikúra
Modelace nehtù akrylem – gelem
Potahování nehtù na nohou, vydrí a 2. mìsíce
Manikúra - P-shine, dárkové poukazy
Kontakt: p. Krahulová, Staré Mìsto pod Snìníkem,
Dùm s peèovatelskou slubou, ul. Hanušovická 159
tel.: 607 949 628, kadé úterý objednávky
dle tel. domluvy. Tìším se na Vaši návštìvu.

www.hanusovice.info
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Hanušoviètí zahrádkáøi schùzovali
V sobotu 17. listopadu se v Domì kultury v Hanušovicích uskuteènila slavnostní schùze místní organizace Zahrádkáøského svazu.
Za hojné úèasti èlenù všechny pøítomné, vèetnì starostky mìsta paní Ivany Vokurkové, jménem výboru ZS pøivítal pøedseda pan
Ernest Rajnoha. Jako kadý rok pak byli pøítomní seznámeni s èinností Svazu za uplynulý rok, pokladní a revizní zprávou.
Nechybìlo ani pøedstavení 6 nových èlenù, kterým byly v letošním roce pøidìleny zahrady na jedné z osad. Dále byl pøednesen plán
práce a akcí na pøíští rok. Pøítomní souhlasili s návrhem na uspoøádání zájezdu na zahrádkáøskou výstavu, která se tradiènì koná v èervnu
v nedalekém polském mìstì Otmuchowì. Hovoøilo se zde i o oslavách významného jubilea. Místní zahrádkáøi toti v roce 2013 oslaví
50. let od svého zaloení a chtìli by toto výroèí náleitì oslavit.
Jak jsme se ji v našich novinách doèetli, ZS Hanušovice byla na
jarním okresním plenárním zasedání v Šumperku pøedána støíbrná
medaile Za zásluhy o Èeský zahrádkáøský svaz, kterou udìlila Republiková rada v Praze. Jeliko medaile patøí všem èlenùm, pøi
nepøítomnosti èlena okresního výboru pøipnul ocenìní pøedsedovi
p. Rajnohovi v zastoupení místopøedseda Svazu. Nutno ještì dodat,
e naše organizace byla za dobrou práci ohodnocena jako jediná za
okresy Šumperk a Jeseník.
Na závìr schùze byli dárkovými koši odmìnìni døíve narození jubilanti z øad zahrádkáøù. Letos to byli paní Boena Dobešová a pánové Josef Diòa, Jiøí Michl
a Ernest Rajnoha.
K tanci a poslechu hrál
zahrádkáøùm po celý veèer pan Weiser. Nechybìla ani bohatá tombola, do
které svými dary pøispìly
místní podniky, firmy,
podnikatelé a soukromé
osoby. Výbor ZS Hanušovice ještì jednou touto
formou za dary do tomboly dìkuje.
Za poøadatele -hp

Turistické informaèní centrum
V letošním roce jsme v našem turistickém informaèním centru zaznamenali dle pøedešlých statistik daleko více návštìvníkù, ne tomu bylo
v pøedchozích letech. Nárùst návštìvníkù jsme zaznamenávali zejména v letních mìsících, velkou èást návštìvníkù tvoøí cykloturisté. Nejádanìjším materiálem jsou zejména rùzné mapy a informace o atraktivitách regionu. Od loòského roku je statistika návštìvnosti zaznamenána elektronicky, kdy máme spoleèný monitorovací systém v rámci certifikovaných informaèních center. Systém je daleko jednodušší ne bìné
zaznamenávání do tabulek, jak tomu bylo v pøedchozích letech, a také pøesnìjší. (Údaje o návštìvnosti a poadavcích mùete porovnat v pøiloených pøehledech, kde vidíme zejména nárùst poadavkù v oblasti slueb za poslední rok - strana è. 12).
TIC Hanušovice mìlo monost, díky finanèním prostøedkùm z Olomouckého kraje, vytvoøit na webových stránkách virtuální mapy, díky kterým si mohou návštìvníci stránek prohlédnout Hanušovice a okolí tak, jako by stáli pøímo v reálu, více na www.ichanusovice.cz. Dále jsme z projektu poøídili LCD televizor a DVD pøehrávaè, který je v infocentru umístìn ve vnitøních prostorách a návštìvníci mohou shlédnout ukázky, které
je lákají k návštìvì nejen Hanušovicka , ale i celého regionu. Mezi novinky v infocentru patøí také prodej Hanušovických oplatek, které sklízí stále
velký úspìch nejen u turistù, ale také u místních obyvatel. Tento výrobek je certifikován znaèkou „Jeseníky originální produkt“. Prodej tìchto výrobkù se snaíme stále rozšiøovat a mezi novì prodávané výrobky patøí delikatesy ve skle od firmy Designfoods, s. r. o. a lázeòské likéry od pana
Jašše z Maršíkova. Výrobky jsou populární hlavnì u turistù, kteøí rádi nakupují výrobky nebo upomínky spjaté s navštíveným místem. V poslední
dobì jsme v našem infocentru zaznamenali nárùst návštìvníkù nìmecké národnosti, kteøí hledají své dávné koøeny. V nìkolika pøípadech se nám
podaøilo tìchto údajù se dopátrat, se ádostí o pomoc se obracíme i na místní pamìtníky, kteøí nám vdy ochotnì vyjdou vstøíc.
Informaèní centrum ale neslouí jen turistùm, je hojnì vyuíváno i místními obyvateli, kteøí pøicházejí vìtšinou s poadavky na kopírování,
scanování a odeslání e-mailu a také na veøejný internet, který je vyuíván spoleènì s kopírováním nejvíce. Obèas se ale stane, e k nám pøicházejí
povìtšinou starší obèané Hanušovic a potøebují poradit s podvodnými smlouvami, s pøepisem èi sestavením dopisù, v tomto pøípadì se jedná pøedevším o odstoupení od smlouvy, kterou pod nátlakem, èi nevìdomky uzavøeli. V tomto pøípadì máme vdy velkou radost, kdy mùeme pomoci
a vìc se podaøí, potom dává naše práce smysl.
V letošním roce jsme se zúèastnili celorepublikové akce„ Den proti rakovinì“, která se v našem mìstì setkala s velkým úspìchem a porozumìním u místních obyvatel. Tuto tradici bychom chtìli udret a doufám, e se nám podaøí opìt prodat všechny kvítky mìsíèku lékaøského a tímto pøispìt na výzkum rakoviny.
V pøíštím roce bude muset infocentrum podrait nìkteré sluby, jedná se zejména o kopírování, kroukovou vazbu, laminování a scanování +
odeslání e-mailu. Bohuel nás k tomuto kroku vede neustálé zdraování vstupù a stoupající DPH. Pøesto doufám, e nám všichni zachováte pøízeò
a nadále budete vyuívat naše sluby.
Andrea Merèáková, vedoucí TIC Hanušovice
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