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SLOVO STAROSTKY MÌSTA

Váení spoluobèané,

zima se nezadritelnì blíí ke svému konci a pro mnoho z nás
zaène nejkrásnìjší období roku, a to jarní mìsíce se svým kouzlem probouzející se pøírody. S pøicházejícím jarem nás èeká
také øada prací, které se kadoroènì opakují, jako napø. úklid
posypového materiálu z cest a chodníkù, údrba zelenì, èištìní
celého mìsta aj. Mimo tyto kadoroènì se opakující práce chystáme nìkolik dalších aktivit. Dovolte mi, abych Vás touto cestou ve struènosti informovala o tìchto èinnostech, abyste mìli
alespoò trochu pøehled o tom, na èem pracujeme a co pøipravujeme.
V kadém území se støetávají rùzné druhy spoleèenských,
ekonomických, podnikatelských a správních aktivit, dotaèních
moností a obèanských aktivit, které je tøeba trvale sjednocovat
a smìrovat k podpoøe rozvoje území. V souladu s touto skuteèností jsme se zaèali aktivnìji zabývat koordinovaným rozvojem
mìsta, zamìøili se zejména na vyuití dotaèních programù a
uskuteènili tyto èinnosti:

proutí, døevìné herní prvky se zachováním anomálií døeva,
zastøešené pískovištì, altán v pøírodním stylu, ovocné stromy,
originální prolézaèky, zahradní domek, pískovnièky aj. ádost
byla uplatnìna v rámci Operaèního programu ivotního
prostøedí, který podporuje dìtská høištì v pøírodním stylu.
ZŠ Hanušovice – Mezinárodní den zvíøat v Hanušovicích
Ve spolupráci se Základní školou v Hanušovicích jsme pøipravili ádost o dotaci v rámci Programu podpory environmentálního vzdìlávání výchovy a osvìty v Olomouckém kraji pro
rok 2013 na akci Mezinárodní den zvíøat, který se koná 4. 10.
2013. Celá akce je rozdìlena do ètyø blokù – Péèe o zvìø, Myslivost, Rybáøství a Ornitologie. Èást se uskuteèní v prostorách základní školy a èást na stanovištích v pøírodì, kde se dìti dozví
informace od odborníkù na jednotlivá témata.
(pokraèování na 4. stranì)

Podpora dobrovolných hasièù
Jako kadoroènì i letos jsme se zapojili do Krajského programu na podporu dobrovolných hasièù s ádosti o pøíspìvek
na poøízení poární techniky a nákup vìcného vybavení. V loòském roce jsme v rámci tohoto programu získali finanèní pøíspìvek na opravu hasièského vozu ve výši 200 000,- Kè.
V letošním roce jsme poádali o finanèní pøíspìvek v ponìkud
niší míøe, dle potøeb hasièù, a Olomoucký kraj nám vyhovìl
schválením èástky 15 000,- Kè.
Úspory energie – budova MÚ Hanušovice
Dne 12. 3. 2013 podepsal ministr ivotního prostøedí Tomáš
Chalupa, na základì doporuèení 29. øídicího výboru seznam
schválených a zamítnutých ádostí o podporu z Operaèního
programu ivotního prostøedí. Mezi podpoøenými projekty k financování bylo i mìsto Hanušovice s ádostí na zateplení budovy Mìstského úøadu v Hanušovicích.
MŠ Hanušovice – høištì v pøírodním stylu
V mìsíci únoru jsme uplatnili ádost o dotaci na posílení herních prvkù v zahradì mateøské školy. Souèástí projektu je odstranìní stávajících, ji nevyhovujících, kovových herních
prvkù a osazení nových. Prvky byly navreny ve spolupráci
mìsta a pedagogù MŠ. Nové herní prvky jsou navreny v pøírodním stylu a mají napomáhat k environmentální výchovì
pøedškolních dìtí. Souèástí je napøíklad zákoutí z vrbového
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
56. jednání - 18. 2. 2013
- schválila program 56. jednání RM dne 18. 2. 2013
- nesouhlasila s prodejem ani s pronájmem èásti pozemku pè.
2196/1 v kú. Hanušovice
- vyslovila souhlas s prodejem pozemkù pè. 800/3 a 757 v kú.
Hanušovice a v pøípadì zmìny Územního plánu mìsta Hanušovice
- schválila podíl mìsta na nákladech financování geometrického zamìøení vodojemu ve V
- schválila podpis kupní smlouvy pro odprodej nemovitostí pè. 744/22 a pè. 897/5 v kú. Hanušovice a uloila starostce mìsta smlouvu podepsat
- schválila podpis kupní smlouvy pro odprodej nemovitosti
pè. 52 v kú. Hynèice n/Mor. a uloila starostce mìsta smlouvu
podepsat
- schválila Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslunosti v roce 2013 a uloila starostce mìsta dohodu podepsat
- schválila Smlouvu o bìném úètu u ÈNB a uloila starostce
mìsta smlouvu podepsat
- schválila ádost o zasílání pøevodu výnosù daní nebo podílu
na nich na úèet vedený u KB
- schválila uhradit roèní èlenský pøíspìvek Spolku pro obnovu venkova ÈR na rok 2013
- schválila ádost o schválení prominutí úhrady pronájmu
DK Hanušovice na školní akce ZŠ a MŠ Hanušovice v r. 2013
- schválila ádost o zakoupení ètyø dotykových interaktivních tabulí ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila mandátní smlouvu na provedení èinnosti na stavbì
a uloila starostce smlouvu podepsat
- schválila nabídku dodávky elektøiny ÈEZ prodej, s. r. o. na
období 1. 3. 2013-31. 12. 2014
- rozhodla o úhradì vìcných nákladù na akci dne 16. 3. 2013
v DK Hanušovice na základì ádosti FK Hanušovice o bezplatný pronájem DK Hanušovice
- schválila nabídku divadelního souboru Tyl Králíky na uskuteènìní divadelního pøedstavení dne 27. 4. 2013
- schválila pouití znaku mìsta Hanušovice v rámci akce
„Králický motoráèek“ dne 9. 3. 2013
- schválila zapojení mìsta Hanušovice do projektu „Podpora
dìtských høiš“ - herní prvky do MŠ Hanušovice
- zamítla adateli ádost o pronájem pozemkù, které jsou
v souèasné dobì pronajaté jiné osobì, která øádnì plní smluvní
podmínky
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informaci KÚ Ol. kraje o zahájení správního øízení a naøízení ústního jednání dne 7. 3. 2013 ve vìci výjimky z ochranných podmínek zvláštì chránìného druhu ivoèicha
- vzala na vìdomí rozhodnutí MÚ Šumperk, Odboru P ve
vìci povolení nakládání s vodami a stavebního povolení na pè.
1948/1 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí odeslanou ádost o zmìnu jízdního øádu –
linky 930227 z dùvodu zajištìní dopravy dìtí do základní školy
- vzala na vìdomí uvolnìní bytu 2+kk v domì èp. 72, ul.
Hlavní, Hanušovice

PRONAJMU byt v os. vl. v Hanušovicích,
2+kk, 2 prosklené balkony, ve 3. p., v centru mìsta.
Cena 6.000,- Kè + elektøina.
Tel. 732101987
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- vzala na vìdomí rozbor èinnosti Mìstské knihovny Hanušovice za rok 2012
- vzala na vìdomí výsledky ankety
- vzala na vìdomí návrh zadání územního plánu Hanušovice
- vzala na vìdomí kritéria pro pøijetí dìtí do MŠ Hanušovice

57. jednání - 4. 3. 2013
- schválila program 57. jednání RM dne 4. 3. 2013
- rozhodla o pøidìlení bytu 2+kk v domì èp. 72, ul. Hlavní,
Hanušovice
- schválila ustanovení koordinaèní skupiny pro oblast prevence kriminality a sociálních slueb pro mìsto Hanušovice a
její sloení
- schválila poskytnutí finanèních prostøedkù mìsta Hanušovice na zajištìní akce „Snìnický motoráèek“ dne 9. 3. 2013
- schválila výzvu Moravské národní obce
- rozhodla o výši roèního poplatku za pronájem DK ke schùzové èinnosti ve vìci ádosti Klubu 60+ Hanušovice
- vyhovìla adatelce o odkoupení bytu - je nutné podat návrh
na revokaci usnesení zastupitelstva mìsta
- schválila vyøazení knihovních fondù z Mìstské knihovny
Hanušovice dle pøedloeného seznamu
- schválila ádost o poskytnutí finanèního pøíspìvku z rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2013 Klubu 60+ Hanušovice
- schválila vystavení objednávky na bøezen a duben 2013 na
zajištìní autobusové pøepravy v Hanušovicích a místních èástech Hanušovic firmì Vobus, v. o. s.
- revokovala usnesení Rady mìsta Hanušovice è. 926/52/2012 ze
dne 17. 12. 2012
- schválila výzvu – zateplení budov – týkající se budovy MÚ
- schválila podepsat smìnnou smlouvu o smìnì novì vytvoøených pozemkù v kú. Hanušovice a uloila starostce smlouvu
podepsat
- schválila uzavøení školní jídelny pøi ZŠ a MŠ Hanušovice
v období 15.-29. 7. 2013 z dùvodu èerpání dovolené
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- vzala na vìdomí dìkovný dopis Policie ÈR, OO Hanušovice
- vzala na vìdomí sdìlení KÚ Ol. kraje o nevyhovìní ádosti
o dotaci z programu kulturních aktivit v Ol. kraji
- vzala na vìdomí plán práce Finanèního výboru na r. 2013
- vzala na vìdomí zápis Finanèního výboru z kontroly
dne 20. 2. 2013
- vzala na vìdomí informaci o provedené kontrole Krajským
úøadem Ol. kraje
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku inventarizace majetku a
závazkù k 31. 12. 2013
- vzala na vìdomí Zprávu Policie ÈR OO Hanušovice o stavu
veøejného poøádku ve sluebním obvodì za rok 2012 a Zprávu o
nápadu trestné èinnosti

Pronajmu èásteènì zaøízený, drustevní byt
v Hanušovicích - 2+kk v panelovém domì, ve 3. p.
Cena 5 500,-Kè + elektøina
Tel. 604625748
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Exkurze
Miele technika, s. r. o.,
výrobní závod Unièov
a SPŠ a SOU Unièov
Ve støedu 20. 3. 2013 se zúèastnili áci se speciálními vzdìlávacími potøebami 2. stupnì naší Základní školy a Mateøské školy v Hanušovicích exkurze do strojírenského podniku Miele
technika, s. r. o., výrobní závod Unièov. áky zaujala pøedevším
výroba elektrických pøístrojù a zaøízení pøevánì pro domácnost - praèky, sušièky, kombinované pøístroje pro praní a sušení
prádla a myèky nádobí.
Nìmecká spoleènost Miele patøí od roku 1899 mezi nejvýznamnìjší výrobce špièkových spotøebièù pro domácnost a profesionální vyuití. Ji více ne 110 let se øídí ambiciózní zásadou
„Být stále lepší“, kterou kladou na sebe i své produkty. Neustále
zlepšovat sebe sama, a tím být lepší ne ostatní není pouhou frází, ale zpùsobem nazírání na svìt, který je tvoøen vedením firmy
i spolupracovníky. Tento závod disponuje technologicky vyspìlým výrobním zaøízením, moderním technickým vybavením
a svým zamìstnancùm poskytuje nadstandardní pracovní podmínky a podporu v profesním rozvoji. V souèasné dobì stojí
podnik pøed další významnou etapou svého rozvoje - výrobní
program se rozšíøí o oblast zpracování plastù, co pøinese lidem
v regionu nové pracovní pøíleitosti. Dìti ocenily velmi pouèný
a zajímavý výklad výrobního øeditele Josefa Havlíka, který provázel úèastníky exkurze.
V souvislosti s budoucí volbou povolání pokraèovala exkurze prohlídkou Støední prùmyslové školy a Støedního odborného
uèilištì v Unièovì, dritele certifikátu systému jakosti ISO
9001. Všechny zúèastnìné mile pøivítal øeditel tamìjší školy Pavel Nováèek se svou zástupkyní paní Bronislavou Šínovou. Seznámil áky se studijními a uèebními obory, které lze
absolvovat na jejich škole.
SPŠ a SOU Unièov poskytuje støední vzdìlání s maturitní
zkouškou v oborech: Strojírenství, Stavebnictví, Obchodní akademie, Ekonomika a podnikání, Mechanik seøizovaè.
Støední vzdìlání s výuèním listem získají áci v tøíletých oborech: Strojní mechanik, Obrábìè kovù, Mechanik opraváø motorových vozidel, Opraváø zemìdìlských strojù. Škola zajišuje
i dvouleté nástavbové studium v denní formì vzdìlávání: Provozní technika, Podnikání.
áci uvítali, e studium na této škole je bezplatné. Škola nabízí velmi dobré materiální zázemí. Výuka teorie i praxe probíhá
ve tøech pracovištích školy v Unièovì. Provozní praxi vykonávají áci ve více ne padesáti firmách regionu. Modernì jsou vybaveny všechny uèebny výpoèetní techniky, laboratoøe, dílny a
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ostatní prostory pro vyuèování, kudy nás doprovodil zástupce
øeditele pro odborný výcvik – pan Milan Surma. Dìti zaujaly
dvì tìlocvièny s posilovnami, horolezecká stìna, venkovní
høištì s umìlým a travnatým povrchem, domov mládee a školní
kuchynì s jídelnou. K dispozici je kantýna, svaèinový a nápojový automat.
Nad rámec výuky mohou áci školy získat mezinárodní certifikát poèítaèové gramotnosti ECDL, státní zkoušku z psaní na
klávesnici, øidièský prùkaz ABCT, sváøeèské prùkazy pro svaøování elektrickým obloukem, plamenem a v ochranné atmosféøe.
Absolventi této školy mohou pokraèovat ve studiu na vyšší
odborné škole nebo na vysoké škole. Jsou schopni samostatnì
programovat konvenèní a èíslicovì øízené obrábìcí stroje (NC a
CNS), navrhovat mechanismy a konstrukèní uzly strojù a tyto
modelovat na PC. Odstraòují poruchy na strojích a zaøízeních,
zajišují pøedávací a opravárenský servis. Dokáí obsluhovat,
seøizovat a kontrolovat pracovní zaøízení a prostøedky. Úètují
v programu STERO a UCTO, umí vyhotovovat obchodní dopisy, rozumí daòové problematice ÈR. V rámci studia získají také
jazykové znalosti. áci se mohou zapojit do rùzných soutìí
SOÈ (Velux, Tondach). Výuka odborných pøedmìtù probíhá
formou projektového vyuèování, v odborných uèebnách,
s vyuitím interaktivní tabule a hlasovacího zaøízení. Absolventi zpracovávají projektovou dokumentaci tradièním zpùsobem i
pomocí aplikaèního softwaru CAD systém a SW pro rozpoètování. V rámci výuky škola organizuje zahranièní zájezdy (vánoèní Vídeò, Francie, Itálie, Španìlsko, Turecko, Slovinsko…)
a exkurze do ÈNB v Praze, ke Krajskému soudu v Olomouci, na
Mezinárodní veletrhy v Brnì. áci organizují soutìe pro áky
základních škol, reprezentují školu v grafických disciplínách,
ve kterých dosahují výborných výsledkù.
Úspìšní absolventi najdou uplatnìní v obchodnì – podnikatelských funkcích ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodì, v penìnictví, cestovním ruchu a dalších
slubách, ve státní a veøejné správì, v marketingové èinnosti,
v oblasti provádìní staveb v pozici stavební technik, mistr nebo
stavbyvedoucí, v oblasti státní správy (stavební úøad). Mohou
pùsobit jako technologové, konstruktéøi, normovaèi, zásobovaèi. Uplatní se zejména v oblasti zemìdìlského opravárenství,
v dopravì, v oblasti údrby strojních zaøízení, v lesním hospodáøství a stavebnictví. Mají monost pracovat na vysoce kvalifikovaných pracovištích s dobrými výdìlkovými monostmi,
v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských
provozech.
Dny otevøených dveøí se na uvedené škole konají v prosinci a
únoru.
Zajímavá exkurze se uskuteènila v rámci projektu školy: „Na
správné cestì“ a byla pro áky se speciálními vzdìlávacími potøebami zdarma.
Vladimíra ídková, koordinátor školního projektu
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SLOVO STAROSTKY MÌSTA
(dokonèení z 1. strany)
Obnova staveb drobné architektury místního významu
V dùsledku monosti èerpání dotací na opravy drobných staveb místního významu jako jsou køíe, Boí muka, pomníky
apod., jsme se rozhodli zmapovat tyto stavby, které jsou v majetku mìsta, a budeme postupnì usilovat o jejich opravy. V letošním roce jsme ji poádali o finanèní pøíspìvek na opravu
pomníku padlým vojákùm z první svìtové války. Pomník je
znaènì narušený povìtrnostními podmínkami, dochází k rozpínání ve spojích jednotlivých kusù kamene, nápisy jsou ji neèitelné a úplnì schází køí v horní èásti pomníku. Opravy pomníku
by mìly probìhnout v létì letošního roku.

Snìnický motoráèek
eleznièní tra mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi, pøes velké úsilí všech obcí na trati, v prosinci roku 2011 osiøela a zdálo
se, e natrvalo. Naší snahou však bylo udret provoz na trati alespoò v minimálním rozsahu. V srpnu loòského roku jsme spoleènými silami s mìstem Králíky objednali nostalgickou
propagaèní jízdu historického motorového vlaku na 9. bøezna
2013. Tato aktivita probìhla ještì v dobì, kdy nikdo netušil, e
v únoru 2013 dojde k obnovení provozu na trati víkendovými
spoji.

Veøejné osvìtlení
V lednovém èísle zpravodaje jsme Vás informovali o provedených opravách veøejného osvìtlení, které se týkalo ulice
Praské a místní èásti leb. Zámìrem mìsta Hanušovice je však
kompletní revitalizace veøejného osvìtlení v celých Hanušovicích. Proto jsme nechali zpracovat kompletní pasport a energetický audit veøejného osvìtlení. Tento audit jasnì prokázal
monosti technického zhodnocení a ekonomické úspory po realizaci osvìtlení v budoucích letech. Protoe je tato revitalizace
finanènì velmi nákladná, budeme usilovat o získání dotace, na
její ádosti se v souèasné dobì pracuje. Energetický pasport
s auditem jsou její nedílnou souèástí.
Revitalizace zelenì a poøízení mobiliáøe
V mìsíci bøeznu jsme uplatnili ádost o dotaci v rámci Regionálního operaèního programu støední Moravy na revitalizaci zelenì v Hanušovicích. Souèástí projektu je také poøízení
mobiliáøe – lavièky, odpadkové koše, stojany na kola a kvìtináèe. Celý projekt by mìl výraznì zlepšit vzhled mìsta Hanušovice a v nìkterých místech by mìly vzniknout tzv. klidové zóny.
Jeliko mìsto doposud nedisponuje ádným námìstím, které
obèanùm tolik schází, mìly by tyto klidové zóny alespoò èásteènì vytvoøit alternativu námìstí a nabídnout místo pro odpoèinek, posezení a setkávání našich obyvatel, ale i turistù.
Internetové stránky a propagace mìsta
Veøejná správa ve své podstatì je pøedevším slubou obèanùm a jako veøejnou slubu je tøeba chápat i poskytování a pøedávání informací veøejnosti. Informace, které jsou poskytovány
i vyuívány veøejnou správou, musí být objektivní, dostupné a
vyuitelné jak v rozhodovacích procesech veøejné správy, tak
v rozhodování kadého obèana. Pøièem by mìly být respektovány potøeby, monosti a zvyklosti pøíjemce.
Souèasnì je velmi dùleité získávat zpìt informace a názory
veøejnosti na èinnost veøejné správy a na kvalitu poskytovaných
veøejných slueb a této zpìtné vazby vyuívat pøi rozhodovacích procesech veøejné správy a efektivnì tak spolupracovat
s veøejností.
Jednou z nejvýznamnìjších oblastí komunikace je prezentace mìsta. V souèasné dobì schází prezentaèní materiály v tištìné, elektronické èi jiné podobì. Primárním nedostatkem jsou
základní informace o mìstì (lokalizace, poèet obyvatel atd.)
Mimo tyto základní informace si klade vedení mìsta za cíl vytvoøení a pouívání uceleného konceptu jednotného vizuálního
stylu. V tomto jednotném stylu by mìly být vytvoøeny internetové stránky mìsta, propagaèní materiály a pøedmìty, zpravodaj
a ostatní komunikaèní prostøedky.
4
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Pøes tuto skuteènost, náš zámìr, pøiblíit ivot na regionální
trati široké veøejnosti, jsme neopustili. Naopak mìsto Hanušovice ve spolupráci s mìstem Králíky a obcí Malá Morava, dále
Klubem eleznièních cestovatelù, ostatními pøáteli eleznice a
pøíznivci kulturního dìní pro Vás zorganizovali v sobotu 9. bøezna
2013 bohatý kulturní program, který probíhal za jízdy ve vlaku,
ale i na všech vlakových zastávkách. Ráda bych touto cestou podìkovala všem zainteresovaným obèanùm mìsta Hanušovice,
kteøí se do této spoleèenské akce aktivnì zapojili. Zejména panu
Antonínu Zychovi za výteèný výkon toulavého harmonikáøe,
taneènicím kankánu, panu Janu Doškovi za dobové muzicírování, obèanskému sdruení K2 Hynèice v èele s paní Alenou Burianovou za uvítání v dobových kostýmech a chutné regionální
speciality, manelùm Pecháèkovým za stylovou výstavu dobových fotografií a poskytnuté obèerstvení na perónì i bìhem cesty ve vlaku. Dále manelùm Matìjíèkovým za výborné koláèky
a projev nezapomenutelného kamelota. V neposlední øadì bych
ráda podìkovala také za spolupráci místnímu Pivovaru Holba,
a. s. za ochutnávku piva, kterou bravurnì zabezpeèoval pan Bohuslav Hasoò.
Ivana Vokurková, starostka mìsta
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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
Nabízíme pronájem 2 vybavených kanceláøí v Hanušovicích.

Tel.: 607 890 834.
V Hanušovicích nebo blízkém okolí koupím chalupu k rekreaci.
Tel: 734 255 150
Koupíme LES. Platíme hotovì. Tel: 773 585 290

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

5
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:

Vzpomínka
Kdo ve svém srdci tolik lásky mìl,
ten v myslích našich ije dál – ten nezemøel.
Dne 3. dubna 2013 by s námi oslavil 40. narozeniny

paní Marie Grivalská, Šarlota
Vilèková, Anna Rùièková,
Jiøina Beilová, Marie
Oulehlová, Jana Skuèková,
Jana Kubáníková, Irena
Baïurová a Iveta Šašurová;

pan Ludìk Brázda z Hanušovic.

S láskou a smutkem vzpomínají rodièe, dcerka Natali-Luïka s maminkou,
bratr Petr s Ondráškem a všichni, kteøí ho mìli rádi.

pánové Jan Fabiánek,
Antonín Kuèera, Jiøí Vyleík,
Vojtìch Mikulec, František
Pecho a Zdenìk Olejník.

Vzpomínka na rodièe

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

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

Dny, mìsíce, roky plynou,
nezacelí ránu bolestivou.
Ta rána v srdci stále bolí,
zapomenout nedovolí.

Dne 18. dubna a 16. srpna 2013 vzpomeneme na 9. výroèí úmrtí
našich stále milovaných rodièù,
Arnošta a Ladislavy Homolových.
S velkou láskou na Vás vzpomínají Vaše dcery Ladislava a Jana s rodinami.

Vzpomínáme
Odešla, ale zùstala v srdci tìch,
kteøí ji mìli rádi.
Dne 2. 4. 2013 by se doila
100 let moje maminka,
paní Gertruda Lakomá.

Vzpomínka
Dne 23. 4. 2013 by se doil 75 rokù
náš táta a dìdeèek,
pan Jiøí Fedák.
I kdy u není mezi námi,
stále vzpomínají manelka a dìti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 8. 5. 2013 vzpomeneme
6. výroèí úmrtí mého manela,
pana Štìpána Kotíka.
S úctou a milou vzpomínkou, dcera
Aneka a syn Miroslav s rodinami,
vnouèata a pravnouèata.
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S láskou vzpomínají manelka, syn,
dcera a vnouèata s rodinami.
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Cestování po Evropì
Dnes se podíváme na zajímavé místo uprostøed Itálie, kam se
v posledních týdnech upíraly oèi nejen vìøících lidí z celého svìta.
Sixtinská kaple (Cappella Sistina) je jedním z nejznámìjších
kulturních a umìleckých pokladù Vatikánu. Je souèástí komplexu Vatikánských muzeí a najdeme ji ve Vatikánském paláci. Po
celém svìtì je tato kaple známá nejen díky pøekrásným freskám
Michelangela, ale také jako místo, kde se ji po nìkolik století
koná konkláve a papeská korunovace. Byla postavena v letech
1475–1481 (na místì pùvodní kaple Magna) pod patronátem
papee Sixta IV., podle kterého také dostala svùj název. Základní kámen byl pod vedením stavitele Johna de‘ Dolci poloen
v roce 1475. Stavba byla dokonèena v roce 1483 a byla zasvìcena Pannì Marii. Pape se rozhodl nechat postavit kopii Šalamounova chrámu stojícího v Jeruzalémì. Architekt Bacio
Pontelli tak dostal jednoduše zformulovaný úkol. Na místì pùvodní papeské kaple vystavìt svatyni, která by se jeruzalémské
pøedloze co nejvíce podobala. V rozmìrech – délkou 40,9, šíøkou 13,4 a výškou 20,7 metru – údajnì dokonce Šalamounùv
chrám pøesnì kopíruje. Na freskách se podíleli významní florentští malíøi jako Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Perugian Pietro Perugino a Luca Signorelli. Celá
výzdoba freskami tìmto umìlcùm trvala pouhých 11 mìsícù.
Jak však uvádìjí kroniky, od prvního momentu stavbu Sixtinské
kaple provázela øada neštìstí. Pøi dokonèování oken byli usmrceni hned ètyøi okolojdoucí poutníci. Zabily je padající kameny.

Ztrouchnivìlý kmen, jen byl souèástí obøího lešení, se pak postaral o pád èásti obdivované konstrukce, kterou v kapli nechal
postavit sám velký Michelangelo pøed malbou stropu. Jeho dva
spolupracovníci zøícení zaplatili ivotem. Další problém pak nastal v roce 1504, kdy se ve stropì objevily trhliny a poškodily malbu „hvìzdami poseté nebe“ od Piera Matteo d’Amelia. Proto o
ètyøi roky pozdìji povolal pape Julius II. Michelangela, aby strop
opravil o znovu vymaloval. V té dobì Michelangelo pracoval na
výstavbì hrobky papee a zmìna se mu vùbec nelíbila, a to pøedevším proto, e byl sochaøem, a ne malíøem. Ironií na tom je, e
tahle zakázka, kterou zpoèátku tak nenávidìl, se stala jeho nejznámìjším dílem. Na freskách pracoval od roku 1508 do 31. øíjna
1512, ve stísnìných podmínkách, neustále na lešení a pod neustálým tlakem papee, který ho pobízel, aby si pospíšil. Výsledkem je velkolepé dílo, které zapoèal zobrazením tìla èlovìka a
dvanácti apoštolù a nakonec skonèil u vyobrazení více ne 300
postav. Na stropì mùete vidìt stvoøení svìta, prvotní høích, výjevy ze Starého a Nového zákona nebo Sibylu Libyjskou (pohanskou vìštkyni, která sahá po Knize poznání). Michelangelova
práce však zde stropem nekonèí. V roce 1534 povolal tehdy ji
šedesátiletého malíøe zpìt do Sixtinské kaple, opìt proti jeho
vùli, pape Klement VII., aby vytvoøil fresku Poslední soud na oltáøní stìnì. Pape však brzy nato zemøel a jeho nástupce, pape
Pavel III. opìt zaèal na Michelangela naléhat, aby svou práci
rychle dokonèil. Michelangelùv Poslední soud je nejvìtší freskou
století a dodnes nezpochybnitelným mistrovským dílem. -hp

Toulky po okolí

i tìlocvièné náøadí, døevìná lehátka na slunìní, v pánském oddìlení kuelna a k dispozici byly také pozinkované vany na
osvìení ve sluncem ohøáté vodì. Mimo pøevlékací kabiny zde
byl i prostor pro masáe a nìkolik sprch. O poøádek se staral lázeòský mistr, který zájemcùm prodával èerstvé mléko, ovocné
šávy a med. Èlenové spolku si mohli koupit roèní abonentky a
obdreli i klíè od vchodových vrátek, pro pøípad, e by mistr nebyl pøítomen.

V dnešním pokraèování našeho seriálu se podíváme do Šumperka na historii dnes ji zaniklé stavby.
Koncem 19. století vzkvétala nejen v Evropì pøírodní léèba,
k ní patøila helioterapie, èesky øeèeno léèba sluncem. Souviselo s tím zøizování sluneèných lázní, které znali ji staøí Øekové a
Øímané. K obnovení této léèby docházelo poté, co na
konci 19. století prokázali zejména švýcarští lékaøi A. Rikli,
pøezdívaný „Sluneèní doktor“, a jeho kolega O. Bernard léèebné úèinky sluneèních paprskù na náš organizmus. V tomto smìru nezùstali pozadu ani v Šumperku, a tak se v hlavì
hanušovického rodáka Franze Schuberta (se slavným hudebním skladatelem mají pouze shodné jméno) zrodil nápad postavit takové láznì i zde. Vše zaèalo tím, e spoleènì s nìkolika
pøáteli a nadšenci pro vìc zaloili pøírodnì léèebný spolek, který zøejmì na samém poèátku 20. století postavil v severovýchodní èásti mìsta, tehdy ještì dosti daleko v polích, sluneèní
láznì. Výbìr jistì nebyl náhodný, protoe zde slunce svítilo
celý den a údolím, kde zaøízení stálo, proudil od severu svìí
vzduch. Tato lokalita byla pak pøíznaènì nazývána „Sibiø“, popøípadì „Rusko“. Budova lázní byla jednoduchou stavbou a
celá byla obehnána vysokým prkenným plotem proti zvìdavcùm. V roce 1906 zde vzniklo i dámské oddìlení, poøízeno bylo
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V roce 1925 byl zpracován projekt na nové sluneèní láznì,
zámìr se však nerealizoval. Kdy první sluneèní láznì v Šumperku zanikly, není známo. Patrnì se tak stalo tìsnì po 2. svìtové válce. Zakladatel lázní Franz Schubert, který mìl té nìkolik
pøezdívek (Sluneèní Bùh, Vodní Schubert), se doil úctyhodných 85 let. Nutno pøipomenout, e za svých studií onemocnìl
závanou nervovou chorobou, kvùli které byl nìkolik let upoután na lùko. Lékaøi si s ním nevìdìli rady a tak se sám zaèal zajímat o pøírodní léèbu. Podaøilo se mu najít pøírodního léèitele a
ten ho za pomoci Rikliho sluneèných koupelí vyléèil. A do své
smrti bydlel u farního kostela a mìl po celý ivot svoje rituály.
Kadé ráno v parèíku intenzivnì cvièil, v létì chodil bos, pøestoe nosil oblek s kravatou a klobouk. Jedl pouze zdravou stravu, nekouøil a nepil alkoholické nápoje.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Naše zdraví (13)
Pro své záøivé barvy a roztodivné tvary se u nás dýnì tìší
znaèné oblibì jako dekorace. Popularitu jim pøinesl i svátek
Halloween, obdoba našich Dušièek. Pøitom tykev obecná, do
její rozsáhlé rodiny dýnì patøí, má mnoho variant a je pøedevším výteènou a zdravou zeleninou.
Tykvovité rostliny jsou u po staletí souèástí jídelníèku
v Asii, znaèné oblibì se tìší v Japonsku, Èínì, Turecku, ale také
v anglosaských zemích. U nás jsou stále opomíjené, protoe
spotøebitelé si s jejich úpravou pøíliš nevìdí rady. Dá-li se mluvit
o pøíslušnosti k rodu tykví, pak to jsou pøedevším cukety, které
spolu s patizony patøí k letním druhùm a konzervují se èerstvé.
Patison ovšem stejnì jako dýnì v èeských kuchyních zatím velký úspìch nezaznamenal, aèkoliv se nabízí k zavaøování stejnì
jako okurky. Pøitom se dýnì dají upravovat na mnoho zpùsobù.
Škoda e je neumíme v jídelníèku vyuít, nehledì na jejich prospìšnost zdravé výivì. Semena tykví jsou navíc bohatá na zinek, mangan, hoøèík, mìï a elezo, obsahují té vitamíny
skupiny B, mají i protinádorové úèinky.
U nás je nejznámìjší dýnì velkoplodá. Pìstuje se pro duinu
oranové barvy s obsahem vlákniny a beta karotenù. U naše

babièky z ní pøipravovaly kompoty, pøidávaly ji do marmelády
nebo ji proslazenou sušily. Dnes se zaèíná prosazovat jako surovina na skvìlou dýòovou polévku a ve vybraných restauracích ji
najdete coby pøílohu pod názvem dýòové zelí. Bohuel mnohé
strávníky odrazuje její barva, ale vìzte, e s peèenou kachnou
chutná skvìle a lahodí oku.
Tykve sklízíme poèátkem podzimu, protoe první mrazíky
by je poškodily. V té dobì u mají tvrdou a pevnou slupku. Ponecháme jim delší stopky, tak vydrí delší dobu. Za pìkného poèasí je mùeme nechat venku, ale na noc a v chladném poèasí je
pøeneseme do vzdušné místnosti s teplotou 10–18°C. Dýnì by
se nemìly dotýkat, prospívá jim zavìšení v síce nebo uloení
na polici se slámovou podlokou. Pøi takovém dobrém uloení
vydrí èerstvé a do jara.
A co s dýòovými semínky? Zbavíme je zbytkù duiny a propláchneme je na cedníku. Pak je šetrnì sušíme pøi maximální
teplotì 42° C, abychom v nich zachovaly cenné látky. Konzumujeme je takto sušené, a nebo je mùeme oprait na oleji a pøidávat jako pøídavek do jakékoliv polévky.
-hp

HOVÌZÍ A SKOPOVÉ MASO Z MÍSTNÍCH ZDROJÙ
Zemìdìlská spoleènost M A R W I N, v. o. s. zahájila provoz bio jatek ve Vysokých ibøidovicích, kde poráíme a bouráme
skot a ovce chované v ekologickém reimu na místních pastvinách. Podej masa bude zahájen 12. 4. 2013.
Balíèkované maso je mono zakoupit kadý ètvrtek pøímo v provozovnì jatek ve Vysokých ibøidovicích,
nebo si je lze objednat prostøednictvím webové prezentace spoleènosti
a vyzvednout kadý ètvrtek od 13:30 do 15:00 hod. na informaèním centru v Hanušovicích.
Více na www.marwin-pretoria.cz

K V ALI TN Í

M AS O

ZA ROZUMNOU

CENU

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

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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Kino Mír Hanušovice informuje
Historie
V tøicátých letech se promítalo v místní sokolovnì. V roce 1947 podalo vedení Sokola kinu výpovìï. V roce 1950 bylo otevøeno
16mm kino v Odborovém domì, které pro špatný technický stav ukonèilo promítání v roce 1971.V divadelním sále Domu kultury
bylo vybudováno šiøokoúhlé kino spolu s pøístavbou promítací kabiny. První slavnostní promítání se uskuteènilo 8. 5. 1974 filmem
Osvobození. Promítalo se na strojích Meopton 4. V roce 1982 navštívilo 289 pøedstavení 20 113 divákù s prùmìrnou návštìvností
70 divákù. Hrací profil kina a do roku 1992 nedìle, pondìlí, søeda a pátek, od roku 1993 úterý a ètvrtek a od roku 1994 støeda a pátek a od roku 1996 pátek. V roce l99l byla provedena výmìna promitacich strojù za moderni Meopton 5XB. Od roku 1982 se poøádá
poslední srpnový týden Dìtský filmový festival. Prùmìrná návštìvnost v letech 2001 a 2010 byla 52 divákù na pøedstavení.

Souèasnost
Vlivem postupující digitalizace kin se omezil poèet 35mm kopií, které mùe kino promítat. V roce 2012 bylo uvedeno cca 26 titulù a v letošním roce se dají spoèítat na prstech jedné ruky, a to pouze v 1 ks. Proto byl omezem hrací profil na dva filmy v mìsíci pøesto v letošním roce jsme nuceni pro zachování provozu reprízovat divácky úspìšné tituly minulých let. Prùmìrná návštìvnost v roce
2011 a 2012 byla 31 divákù.
Budoucnost je závislá na postoji distribuèní spoleèností zda uvolní „blockbustery“ na DVD a Blu-ray, které kinùm plní sály i pokladny. Kino s hracím profilem jednoho pøedstavení do týdne nemùe stavìt program pouze na umìleckých filmech, sbírajících
ceny kritiky na festivalech, tedy alespoò pokud nemá pravidelné dotace z místní radnice.
-js

Mìsto Hanušovice vás zve do DK
v sobotu 27. dubna v 19.00 hod.

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

VE STÁTNÍM ZÁJMU
Divadelní komedie o lásce a politicích, kteøí svoji
bezcharakternost vysvìtlují státními zájmy. Lehce
potrhlý vynálezce, vdova po majiteli ropovodu
Druba, záletný politik napøíè politickým spektrem,
sportovní komentátorka, která zjistila, e u ani ve
sportu se nehraje fair play, a mladý dokumentarista
touící po èisté lásce (nebo aspoò po sponzorech)
jsou protagonisty souèasné komedie oblíbeného autora Antonína Procházky.
Na rozdíl od svých pøedchozích komedií se autor
tentokrát nezabývá jen partnerskými krizemi, ale
pøivádí na jevištì i antihrdiny dneška: bezskrupulózního politika zaklínajícího se státním zájmem a zástupce novodobého a morálnì minimálnì
problematického povolání – lobbistu. Dokazuje tak,
e aè je to k nevíøe, mùe souèasná politická situace i
dobøe pobavit. Ovšem jen na divadle, kde je moné
se - na rozdíl od reality - doèkat happyendu.
V reii Zdeòka Nìmeèka hrají èlenové divadelního souboru TYL Králíky – Iva Musilová, Kamila
Uhlíøová, Alena Pinkasová, Hanka Stará, Kateøina
Michalièková, Líba Opravilová, Martin Hejkrlík,
Vladimír Hejtmanský, Miroslav Èernohous a Martin
Kos.
Vstupné 50,- Kè
Pøedprodej v TIC Hanušovice od 22. 4. 2013
Informace také na plakátu uvnitø novin.

Èinnost za únor 2013
V únoru se uskuteènil generální úklid klubovny, dále probìhla klubová rada, pøi ní jsme plánovali program na další mìsíc.
V sobotu 16. 2. jsme uspoøádali pro dìti i dospìlé akci Stavba barevných snìhových soch. V nejmladší kategorii do 7 let dìti modelovaly spoleènì se svými maminkami. Zvítìzila Barborka se sochou hlemýdì.
Druhé místo patøilo Danielovi za sochu skøítka a tøetí místo obsadil Matìj
se stonokou. V kategorii 12-15 let zvítìzila Maruška se sochou veverky.
Druhé místo získala její sestøenice Vendula s modelem sedící koèky a tøetí
místo obsadil Ondra se sochou jezevce. Všem blahopøejeme. Sochy natøené potravináøskými barvami byly díky barevnému zvýraznìní nádherné a autoøi mohou být na sebe hrdí. Kvalita snìhu i samotné poèasí pìknì
vyšlo, take soutìící mohou dlouho vzpomínat na vydaøenou akci.
Dìkuji za pomoc s organizací akce paní Dohnalové a mému bratrovi za
krásné snímky.
V sobotu 23. 2. se opìt Na Kolonce konaly závody na bobech. Ve dvou
kolech chlapci soutìili ve sbìru krabièek za jízdy, dále házeli PET láhev
do kruhu se síkou. Prohození láhve vìtším kruhem a její opìtovné chycení za jízdy nešlo, a tak nakonec závodili, kdo dojede na bobech s kopce
dolù nejdál. Celkovì vyhrál Lukáš, druhý byl Daniel a tøetí Pepík.
Blahopøejeme.
V úterý 26. 2. chlapci soutìili ve stavbì nejvyššího snìhového sloupu
v limitu 10 minut. Pak na nì støíleli z rùzných vzdáleností snìhové koule,
daøilo se Lukášovi. Pak se všichni probìhli a zahøáli pøi Eskymácké honièce. Po návratu do klubovny se hoši seznámili s plánem èinnosti klubu
na bøezen. Na závìr schùzky si pak všichni zahráli Kostkovou hru kmene
Keres, která je pùvodnì urèena na venek. Já pro ni vytvoøil herní plánek,
take se u nás dá pouít i jako stolní hra. V ní nakonec po „vytrvalé jízdì
na bujném mustangovi“ zvítìzil Daniel.
V mìsíèním bodování jednotlivcù celkovì zvítìzil Daniel, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: øediteli ZŠ p. Felnerovi, paní
Kalábové a paní Dohnalové.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Exkurze – Mìstská knihovna v Hanušovicích
„Knihovna není jen vìda, umìní, hledání, nalézání, studium, pùjèování kníek, je to také místo setkávání,
rozcházení, místo radostí.“ Roman Rá
Ve dnech 19. 3. 2013 a 26. 3. 2013 navštívili áci 6. roèníkù naší základní školy v doprovodu svých vyuèujících èeského jazyka a literatury
– paní uèitelky Vladimíry ídkové a pana uèitele Zdeòka Zerzánì Mìstskou knihovnu v Hanušovicích.
Po pøíchodu všechny mile pøivítala paní vedoucí knihovny Lenka Tomíèková spolu s paní Dášou Šmotkovou, která dìti seznámila se souèasnou kniní nabídkou. Zvídavým ákùm pøiblíila novinky pro dìtské
ètenáøe, které si mìli monost prohlédnout na vlastní oèi. Zdravá soutìivost mezi skupinami spoluákù se projevila pøi práci s on-line katalogem knihovny, z nìho èerpali potøebné informace pro zadaný kvíz.
Rychlost v hledání a správné odpovìdi pøinesly vítìzství skupinì ákù
pod vedením Jaroslava Blíhala. Velkou radost dìtem uèinila sladká odmìna v podobì výkaèek a lízátek. áci pak zavítali do jednotlivých
koutù knihovny, kde se setkali s rùznými ánry a literárními smìry významných autorù èeské a svìtové literatury. Paní Lenka Tomíèková
uvedla dìtem webové stránky knihovny, kde mohou získávat aktuální
informace o akcích poøádaných knihovnou.
Dìtem se exkurze v Mìstské knihovnì v Hanušovicích velmi líbila,
mnozí z nich budou i nadále pokraèovat v pravidelných návštìvách a
pùjèování knih. Pochvala patøí i tìm
ákùm, kteøí se zúèastòují pøipravených
akcí knihovny, napø. hlasité pøedèítání
knih, charitativní projekt: Ètení pomáhá
atd. V závìru exkurze paní knihovnice
pochválily zúèastnìné áky 6. roèníkù za
kázeò, literární i poèítaèové znalosti i zájem o èetbu a zajímavou pøednášku. Nabídly dìtem monost pøihlásit se do
mìstské knihovny.
Vladimíra ídková,
uèitelka èeského jazyka a literatury

Velký úspìch naší recitátorky
Ve ètvrtek 21. bøezna 2013 se uskuteènilo v Šumperku okrskové kolo
recitaèní soutìe. Ve 4. kategorii, ákù 8.-9. tøíd, v silném konkurenèním
boji soutìících šumperského regionu získala 2. místo Romana Winterová
z 9. A tøídy. Naší talentované recitátorce gratulujeme a pøejeme jí mnoho úspìchù
pøi reprezentaci školy v okresním kole v recitaci
ve ètvrtek 4. 4. 2013 v Šumperku.
Vladimíra ídková, uèitelka èeského jazyka

Výhodná nabídka
Prodám samostatnì stojící cihlový RD 6+1 s garáí,
hospodáøskou budovou s vinným sklepem
s velkou zahradou v klidné èásti Hanušovic,
mimo záplavovou zónu 100 leté vody.
V pøípadì zájmu volejte: 736 632 193.
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Kadeønictví
Veronika Horáèková a Petra Štefancová
Školní 252, Hanušovice
(RELAX CENTRUM ANDÌLKA)
Objednávky mohou být i telefonicky.
tel. Veronika – 605082707
tel. Petra – 777126163
Tìšíme se na Vaši náštìvu.
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