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

Mohlo by vás zajímat…
Od 2. února 2013 se po více jak roèní pauze podaøilo po sloitých jednáních na
úrovni krajù obnovit alespoò víkendový provoz na eleznièní trati z Hanušovic do
Dolní Lipky. Nemalou zásluhu na tom má i KLUB MORAVSKÁ POHRANIÈNÍ.
Rozjezd pìti párù osobních vlakù na této trati však má pokraèování v dalších
aktivitách.
Dva èlenové Klubu Arnošt Juránek a Ondøej Chmelík ve spolupráci se zainteresovanými
obcemi vypracovali studii, kterou nazvali: „Zmìna infrastruktury na eleznièních tratích
Hanušovice – Dolní Lipka a Dolní Lipka - Štíty, která se zabývá návrhem vybudování
nových a pøemístìní stávajících zastávek do míst vyhovující cestujícím pouívajícím vlak
jako dopravní prostøedek. V dokumentu, jen je pøístupný na internetu
(www.moravska-pohranicni.cz), se doèteme, e pøed 140 lety projektanti mìli úplnì jiné
podklady pro umístìní zastávek a poètech obyvatel vesnic podél trati. Ty se za ta léta radikálnì
zmìnily, a tak je nutné je pøemístit, aby co nejlépe vyhovovaly dnešním poadavkùm. Obèany
tohoto regionu jistì bude zajímat, jestli budou mít zastávku od domova nebo zamìstnání pìt
minut chùze, nebo patnáct jako v souèasnosti.
Ve struènosti bych vás seznámil s nìkolika navrenými zmìnami:
- zastávka Vlaské – souèasnou zastávku posunout na úroveò køiovatky na Vysokou
- novì vybudovat zastávku Vojtíškov v blízkosti køiovatky do obce
- zastávku Podlesí vybudovat u køiovatky do obce Podlesí
- stávající zastávku Podlesí ponechat pouze pro nákladní dopravu
- vybudovat novou zastávku Malá Morava u rozcestí do obcí Malá Morava
a Vysoký Potok
- vybudovat novou zastávku Zlatý Potok v blízkosti silnice do této obce
- zastávku Èervený Potok posunout zpìt ke køiovatce na Dolní Moravu
a ponechat stávající zastávku pro nákladní dopravu
- vybudovat novou zastávku Horní Lipka poblí jmenované obce
Studie se týká i zmìn na trati z Dolní Lipky do Štítù.
Návrh posunutí stávajících zastávek a vybudování nových má plnou podporu
zainteresovaných obcí, Èeských drah a Správy eleznièní dopravní cesty i orgánù
krajù. Vše ale záleí na tom, zda na to budou finanèní prostøedky. Vybudování a
pøemístìní zastávek by toti hradily èásteènì ze svých rozpoètù i samotné obce.
Autoøi studie vìøí, e spoleènými silami tyto návrhy prosadí a uspokojí poadavky
obyèejných lidí, ijících a pracujících v tomto regionu.
- hp

Mateøská škola ve spolupráci s DK Hanušovice
poøádají od 1. 7. do 30. 7. 2013

Výstavu kreseb dìtí z mateøské školky
Výstava je umístìna ve vývìsních skøíòkách u pošty

Upozornìní ZŠ a MŠ Hanušovice!
Uzavøení MŠ v období velkých prázdnin: 15. 7.-11. 8. 2013
Uzavøení školní jídelny: 22.-29. 7. 2013
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Milé dìti, váení ètenáøi,
pøejeme Vám klidné prázdniny,
pohodovou dovolenou
a sluneèné léto.
Redakce HN a zamìstnanci
MÚ Hanušovice

Rozlouèení se školou
Pro nìkoho škola byla a stále je místem útrap, úkolù, uèení, testù, písemek,
poznámek a hádek s uèiteli, ale jak se
øíká „èlovìk si nièeho dost neváí, dokud to neztratí“, a tak si a v posledním
roce devítileté etapy vìtšina lidí uvìdomí, e ji pøíští rok se stane frekventované místo pouze budovou, kterou budou
míjet, a devìt let pouze minulostí, která
uzavírá jednu velkou ivotní èást.
Neexistuje odpovìï na otázku, proè
vlastnì vidíme zprvu celých devìt let
jako úmorné a nudné roky plné uèení,
které mnohdy ani vlastnì v budoucnu
nevyuijeme? Je to pro nás neznámé
prostøedí, do kterého vstupujeme se
strachem a kadé odpoledne odcházíme
s lehkou euforií. Postupem èasu si ale
jak k budovì, tak k lidem v ní vytvoøíme
pøátelské vztahy, a to nejenom se spoluáky a kamarády z jiných tøíd. Jak èas
ubíhá, formální povrch rozhovorù s uèiteli také oslabuje a po urèitém èase u
pro nás nejsou jen nenávidìní nadøízení,
kteøí nám nechají dát spousty písemek a
úkolù, ale i lidí, kteøí nám jsou ochotni
pomoci a vyhovìt v nouzi.
Mnoho lidí vdy øíká, jak u si pøeje,
aby základní docházka mohla skonèit a
jejich cesta se zaèala ubírat jiným smìrem, který si sami zvolí, ale dìtství
proíváme jen jednou, dìtství se nedá
vrátit stejnì jako ostatní etapy, aneb „èas
se znovu opakovat nebude“. Nemìli bychom se hrnout pryè, právì základní
škola nás nauèila veškeré primární dovednosti, které bychom mìli ovládnout
pøi proplouvání ostatními etapami ivota.
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
62. jednání - 20. 5. 2013
- schválila program 62. jednání RM dne 20. 5. 2013
- vyslovila souhlas s udìlením licence pro linku 930216 Šumperk-Hanušovice-Malá Morava-Sklené
- vyslovila souhlas s udìlením licence pro linku 930209 Šumperk–Hanušovice
- schválila uzavøení smlouvy è. IV-128008037/2 – „Smlouvy
o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene a o právu provést stavbu“ na pozemcích pè. 2315 a pè. 866/9 v kú. Hanušovice
- nemìla pøipomínky k projektové dokumentaci plánované
demolice objektù v areálu „Slezan Hanušovice“ v kú. Hanušovice pøi dodrení konkrétnì stanovených podmínek ze strany
mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí vydané rozhodnutí Krajského úøadu Ol.
kraje o povolení úplné uzavírky silnice I/4 v obci Rapotín v termínu 13. 5. 2013 - 30. 9. 2013
- vzala na vìdomí oznámení o uvolnìní bytu 2+1 v Potùèníku
- schválila zprostøedkovatelskou smlouvu è. 188/013 na poøad Jak víla Modrovláska splnila tøi pøání – DK Hanušovice 6.
11. 2013
- schválila smlouvu o výpùjèce nádob na separovaný odpad –
zmìna systému výpùjèek
- schválila úhradu 1 mobilního WC na akci dìtský den 1. 6.
2013
- schválila podat ádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
na úpravu veøejného prostranství
- projednala zapojení mìsta Hanušovice do významného
projektu Ol. kraje – tøígeneraèní høištì
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci místostarosty mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci pøedsedkynì finanèního výboru

63. jednání - 3. 6. 2013
- schválila program 63. jednání RM dne 3. 6. 2013
- vzala na vìdomí informaci o výsledku výbìrového øízení
„Zajištìní dopravní obslunosti územního obvodu mìsta Hanušovice linkovou dopravou“
- vzala na vìdomí vydané rozhodnutí MÚ Šumperk o povolení zvláštní uívání silnice II/446

Váení spoluobèané,

mìsto Hanušovice se zapojilo do ekologického programu
týkajícího se sbìru pouitých inkoustových cartridgí a
laserových tonerù z tiskáren. Sbìrný box pro recyklaci je
umístìn v I. patøe u kanceláøe è. 206 našeho mìstského
úøadu. Myslete ekologicky a pouité cartridge a tonery
odevzdejte do pøipraveného boxu. -af
(více informací uvnitø novin)

- rozhodla nevyhovìt ádosti o pronájem pozemku na pè.
856/49 v kú. Hanušovice pro umístìní reklamní informaèní tabule
- vyhovìla ádosti na zajištìní autobusové pøepravy na akci
„Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postiením“
- rozhodla, aby mìsto Hanušovice podalo podnìt pøíslušnému vodoprávnímu a stavební úøadu na provìøení kanalizaèní
pøípojky od bytových domù
- vyslovila souhlas se zveøejnìním návrhu Závìreèného úètu
mìsta Hanušovice za rok 2012 pøed projednáním na veøejném
zasedání zastupitelstva mìsta
- schválila Dodatek è. 4 o podnájmu nebytových prostor v budovì èp. 1, ul. Hynèická na dobu urèitou
- projednávala návrh na termín uskuteènìní mìstského plesu
v r. 2014 a zajištìní hudební taneèní skupiny
- vzala na vìdomí Oznámení o výbìru nejvhodnìjší nabídky
pro veøejnou zakázku „Studie proveditelnosti k realizaci pøírodì blízkých protipovodòových opatøení v obcích Jindøichov a
Hanušovice“
- vzala na vìdomí výroèní zprávu Vodohospodáøského zaøízení Šumperk, a. s. za rok 2012
- schválila sjednocení rozmìrù oken a zmìny zadních dveøí
v budovì a tím doplnìní projektu na zateplení budovy MÚ
- schválila návrh na uskuteènìní akce v obøadní síni MÚ u
pøíleitosti ukonèení povinné základní docházky ákù ZŠ Hanušovice
- zabývala se problematikou uívání a pronájmu garáe u
hasièské zbrojnice a u kotelny ve støedu mìsta
- uloila zajistit úpravu provozního øádu dìtského høištì u ZŠ
a zajistit revize všech herních prvkù
- schválila úhradu nákladù na výstavu Vzpomínky na dìtství
dne 3. 6. 2013 v DK Hanušovice
- schválila ádost o poskytnutí úlevy za pronájem DK Hanušovice na akci pro dìti dne 8. 6. 2013
- schválila pronajmout èást pozemku pè. 870/3 v kú. Hanušovice a podepsat smlouvu o pronájmu
- schválila ukonèení nájemní smlouvy dohodu o pronájmu
èásti pozemku pè. 870/3 vèetnì dodatku
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta
- schválila sníení poètu èlenù z devíti na sedm ve Statutu koordinaèní skupiny prevence kriminality a sociálních slueb

Obìdy a k Vám
Rozvoz obìdù ze školní jídelny Hanušovice
cena: 58,- Kè, dovoz: 13,- Kè
Dva obìdy v jídlonosièi:
obìdy: 116,- Kè, dovoz:13,- Kè

Kontakt: Jan Beer, tel.: 608 934 852
Informace pro obèany

Hanušovická obchodní, s. r. o. provádí sbìr prádla v prostorách bývalé prádelny pro prádelnu a èístírnu Sluko ulová.
Sbìr: pondìlí od 8:30 do 11:00 hod. Výdej: pondìlí od 13:00 do 15:30 hod.
Prádlo nemusí být oznaèeno. Informace na tel. 603 579 163.
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Historie hraèek a školství
V pondìlí 3. 6. 2013 se v DK Hanušovice uskuteènila pro áky ZŠ a odpoledne
i pro veøejnost pøednáška a výstava pojednávající o historii hraèek. Pøednášku
vedli pracovníci muzea hraèek z Rychnova nad Knìnou. V rámci pøednášky se
dìti dovìdìly, jakými smìry se ubíral trend v hraèkách v prùbìhu posledních
200 let, a mohly si také mnohé hraèky vyzkoušet. Kdo navštívil výstavu odpoledne, mohl si napøíklad zkusit, jak se psalo ve školní lavici pomocí pera s násadkou.
Pøednáška s
výstavou byla velmi
zajímavá a dìti se
dozvìdìly spoustu
nových zajímavých
vìcí.
-pj

Rozlouèení se školou
(dokonèení z 1. strany)
S pøáteli jsme si zde mohli sdìlit dùleité
události, pomáhali jsme si s úkoly a nejednou i s písemkami pøi nepozornosti uèitelù,
a není áka, který by to nikdy nezkusil. Aè
se to nezdá, v té budovì s poèetnými okny,
nìkolika poschodími a tøídami jsme strávili
nejménì jednu desetinu celého ivota, a teprve kdy se na konci celé „trasy“ ohlédneme, zjistíme, e nám tìch devìt let uteklo
pøíliš rychle, a teprve si zaèneme uvìdomovat, e pryè vlastnì nechceme do dalšího neznámého prostøedí, které nás mùe mnohem
více pøekvapit ne zprvu základní škola.
V dalších etapách bychom mìli vyuít
veškeré znalosti, je jsme nabyli na rùzných
uèilištích a støedních školách, ale základní
kámen vzdìlání nám poloila právì naše devítiletá docházka, která postavila pevné základy, a zda-li základy budou skuteènì
pevné a zbytek na nich bude pevnì stát, to u
bylo jen na nás.
Bohuel, u nikdy se nevrátíme do dob,
kdy jsme byli malými dìtmi a na uèitele a
jiné dospìlé osoby jsme se dívali s respektem a jako na nejvyšší osoby na svìtì. Mnozí u ani na první tøídu moc nepamatují, ale
jak rádi by se vrátili zpìt, ale nemohou…
Èas, který u ubyl, se nenavrátí, proto bychom si mìli váit let, které ještì na základní
škole strávit smíme, a nejenom let, také mìsícù, týdnù, dnù i tìch nìkdy hodin plných
uèení, které zanedlouho odvanou stejnì
jako èervnový vánek. Teprve a školu opustíme, zjistíme, e nám tam vlastnì bylo dobøe, a za tìch devìt let patøí všem uèitelkám,
uèitelùm a jiným nadøízeným velký,
ohromný dík.
Terezie Felnerová, 9. A

Den policistou
Ve støedu 19. èervna 2013 se uskuteènila na Územním odboru Policie ÈR v Šumperku ve spolupráci se Støediskem volného èasu a
zaøízením pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Doris Šumperk ji tradièní- prezentaènì - soutìní aktivita: „Den policistou“. Naši Základní školu a Mateøskou školu v Hanušovicích
reprezentovalo tøíèlenné drustvo ákù 8. tøídy ve sloení Natálie
Bugnová, 8. A, Lenka Geistová, 8. A a Lukáš Køenek, 8. B.
áci soutìili v zastavování vozidel dle pokynù dopravní policie, snímali otisky prstù, støíleli ze vzduchovky, podrobili se nároènému fyzickému i znalostnímu testu. ákùm byla pøedstavena
práce Policie ÈR. Následovala ukázka výcviku psù. Dìti mìly
monost prohlédnout si operaèní støedisko Územního odboru Policie ÈR i cely pøedbìného zadrení. Úèastníci akce navštívili
kriminalistické pracovištì, laserovou støelnici, tìlocviènu, obvodní oddìlení, pracovištì sluební kynologie, atd.. Soutì probíhala formou testù.
Den policistou patøil k vydaøené akci, která si získala oblibu u
všech zúèastnìných. Úèastníci akce byli odmìnìni hodnotnými
cenami.
Vladimíra ídková, výchovná poradkynì školy
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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
Prodám DB 2+1 Na Holbì v panelovém revitalizovaném domì
(okna, zateplení, výtah), 4. patro. Nízké náklady za uívání bytu:
1500,- Kè + elektøina. Cena za pøevod dru. práv 315 tis. Kè + 145 tis. Kè
za revitalizaci. Tel.: 773 630 270.

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
100leté vody. V pøípadì zájmu volejte: 736 632 193.
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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

Sháním ke koupi rodinný dùm na
pìkném místì v okrese SU. Tel:
734 255 150
V Hanušovicích nebo blízkém okolí
koupím chalupu k rekreaci.
Tel: 734 622 739

Pøenechám pronájem zahrady v kú. Hanušovice, v èásti nad starou èistièkou odpadních vod (ulice Na
Holbì), za symbolické odstupné.
Nízké nájemné, zahradní altán, ovocné stromy. Vhodné pro zahrádkaøení,
chov hospodáøských zvíøat apod.
Informace na tel.: 608641635
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Jubilea
V mìsíci èervenci 2013 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Vlasta Kunertová, Jarmila
Pagáèová, Anna Hladilová, Mária
Demeterová, Marie Beerová,
Rùena Šolcová, Milada
Veèeøová, Anna Divišová, Jana
Doleelová, Lenka Zahradská,
Marie Mazáková, Helena
Trnková, Anna Bubelová
a Jana Kalábová;
pánové Václav Jílek, Rudolf
Schneider, Radomír Rec, Zdenìk
Dobeš, Josef Maslo, Zdenìk
Mièunda, Miroslav Pekaø,
Lubomír Jiøíèek a Jaroslav
Podhorný.
Blahopøejeme!

Vzpomínka

Blahopøání
Dne 18. 7. 2013 se doívá naše maminka,
babièka a prababièka,
paní Vlasta Kunertová
90 let.
Do dalších let hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti
pøejí dcera Vlasta s manelem, vnuèky Olga
a Jiøina s rodinami.

Toulky po okolí
Nedaleký Pekaøov je sice malá vesnièka, ale díly nástroji zvaném flašinet je známá
nejen u nás, ale i po celé Evropì.
Zaèneme událostí, která se udála pøed deseti lety. O prázdninách roku 2003 pøišli
skauti praského oddílu Hiawatha s nápadem pokusit se zachránit kapli v Pekaøovì
pøed zkázou. Výsledkem vstøícné reakce duchovního otce farnosti Velké Losiny a
místních dobrovolníkù byla nìkolikadenní brigáda. Aby se zámìr opravy kostela dostal na veøejnost, byl uspoøádán 15. srpna koncert. Jen tak mimochodem dodateènì poøadatelé zjistili, e ona kaple je zasvìcena Nanebevzetí Panny Marie, které je slaveno
právì v tento den. A pak si èlenové obèanského sdruení Obnova kulturního dìdictví
v údolí Desné dali další cíl, obnovit zašlou slávu místních poutí. Poèet návštìvníkù
prodejcù a provozovatelù pouových atrakcí se kadoroènì zvyšoval. Od roku 2009
se pou rozšíøila o Mezinárodní setkání flašinetáøù. Tyto „hudební nástroje“ mají právì v Pekaøovì svoji dlouholetou tradici. Po mnoho desítek let a do zaèátku 2. svìtové
války se zde v dílnì Kolb a Söhne vyrábìly varhany a flašinety.
(pokraèování na 6. stranì)

Vzpomínka
Dne 10. 6. 2013 uplynulo 13 let od úmrtí
paní Ludmily Honesové.
Dne 13. 7. 2013 by se doil 90 let
náš manel, tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek,
pan Bohumil Mrázek.
Stále na Tebe s láskou vzpomínáme.
Manelka a dìti s rodinami.

Dne 30. 6. 2013 uplyne 18 let, co nás opustil
tatínek, dìdeèek a pradìdeèek,
pan František Šor,

Vzpomínáme

který by 5. 6. 2013 oslavil své 90. narozeniny.

V bøeznu by se doila 85 let
naše maminka, babièka a prababièka,
paní Irena Šorová.
V únoru uplynulo 1. smutné výroèí úmrtí.
Dne 16. 6. 2013 jsme si pøipomnìli
nedoité 85. narozeniny

Za celou rodinu, syn Jiøí.

paní Herty Drexlerové.
S láskou vzpomínají dcera Zdeòka
a syn Vladimír s rodinami.

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
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Cestování po Evropì
Dnes zavítáme do Španìlska a podíváme se na zajímavosti

nou technikou ji Maurové stavìli. Pøitom mnohý z kamenù v zá-

mìsta, která je právem nazýváno srdcem Andalusie. Moná jste

kladech pochází z øímských nebo vizigótských dob. Její vrchol

uhádli, e se jedná o Sevillu.

však u pøestavìli køesané. Pøibyla zvonice, socha a korouhviè-

V úvodu navštívíme místní katedrálu Panny Marie, o které ji

ka na vrcholu (španìlsky giraldilo). Po ní vì dostala i své jméno

po nìkolik staletí odborníci tvrdí, e je to „výbuch bohatství a pý-

– Giralda. Dnes mìøí 104,5 metru a je z ní krásný pohled na

chy“. Na stìnách tu toti visí plátna Goyi, Velazqueze, Murila a

chrám, ale i celou Sevillu.

dalších svìtových malíøù. Jedno slavné jméno zde stíhá druhé.

Naproti katedrále stojí druhý klenot mìsta – královský palác

Cítíte se zde, jako byste se ocitli ve špièkové galerii, a ne

Alcazár. Vypadá jako nedobytná pevnost. Mohutné hradby pa-

køesanském svatostánku. Je tu té místnost plná pøedmìtù

matují ještì arabské vládce, ale za valem z balvanù se pøed vámi

z ryzího zlata. Záøí v ní efektnì nasvícený køí, koruna vykláda-

objeví podivuhodnì zjemnìlý svìt. Jádro paláce toti muslimští

ná drahokamy, kalich, monstrance a spousta dalších drahocen-

øemeslníci postavili v mudéjarském stylu: kombinovali prvky ev-

ných pøedmìtù. Spolu se sochami a vyøezávanými oltáøi tak

ropské a islámské architektury i umìní. Dokonce se zde vyskytu-

vytváøí neuvìøitelný koktejl nádhery všeho druhu. Ale i kdyby ta-

jí i fragmenty kultury idovské. Kuriozitou paláce je „plavecký

hle stavba byla úplnì prázdná, prochází se v ní s tichým

bazén“ pod gotickými klenbami v podzemí. Prý se v nìm koupala

úasem. Je toti vùbec nejvìtším gotickým chrámem a tøetím

María de Padia, milenka køesanského krále Pedra I., který mìl

nejvìtším svatostánkem na svìtì. Vznikl na troskách muslim-

pøezdívku Krutý. Ta prý nutila mue ze svého okolí, aby pili vodu

ské modlitebny. Z mešity se však zachovala jenom vì, ve své

z jejích koupelí, a tím si nad nimi udrovala moc. Historická prav-

dobì nejvyšší na svìtì (96 metrù). Kdy Alfonso X. dobýval

da však bude trochu støízlivìjší. Obrovské bazény byly v první

mìsto, chtìli ji arabští obránci zbourat, aby se nedostala do ru-

øadì zásobárnou vody pro pøípad obléhání paláce.

-hp

kou nepøátel. Král jim vzkázal, e všem nechá setnout hlavy,
jestli to udìlají. Opravdu svérázný zpùsob, jak stavbì vyjádøit
svùj obdiv, a tím ji zachránit. Vì se tak zachovala do dnešní
doby a stala se jedním ze symbolù mìsta. Kdy v ní èlovìk stoupá nahoru a prohlíí si stìny chodby, uvìdomí si, jak pozoruhod-

Toulky po okolí
(dokonèení z 5. strany)
Pùvodem zemìdìlec Franz Kolb zde dokázal svojí pílí a hudebním talentem vybudovat svìtoznámou továrnu, která zásobovala svými výrobky celou Evropu i vzdálenou Ameriku. O
mnoství a kvalitì vyrobených nástrojù svìdèí velký poèet dochovaných nástrojù v muzejních i soukromých sbírkách.

Na závìr bych vás chtìl touto formou na pou srdeènì pozvat. Pøipomenu, e výroèní 10. pekaøovská pou se bude konat
ve dnech 16.–18. srpna, a to tradiènì na tøech místech. V Pekaøovì, u Ruèní papírny ve Velkých Losinách a v Hanušovicích u
hostince Na Rychtì. A opìt se tu mimo jiné pøedstaví flašinetáøi
z Francie, Nìmecka, Polska, Slovinska, Švýcarska a samozøejmì ti nejlepší z naší republiky.
-hp

Na své si v rámci pouti pøijdou i milovníci místní historie a
vlastivìdy. Organizátoøi tøeba popularizují historický kroj
„podlesní“, tedy døívìjší typický odìv obyvatel údolí øeky Desné. Historikové tvrdí, e je odrazem ivotních podmínek v podhùøí Jeseníkù a odráí se v nìm sociální postavení jejich
nositelù. Laicky øeèeno, je vyroben z toho, co dala místní pøíroda, a není pøíliš zdobený jako kroje z bohaté Hané. Zajímavý je
pøedevším kroj, který se nosil kolem roku 1900. Støídmé a
skromné obleèení mìly dámy doplnìno vysokým zlatým èepcem se dvìma dlouhými stuhami a pánové tøíhranným kloboukem.
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Vyhlášení soutìe ve nápojových kartonù
Dne 19. 6. 2013 probìhlo ve školní jídelnì ZŠ a MŠ Hanušovice za úèasti paní starostky Ivany Vokurkové a organizátora soutìe Františka Ambroze vyhlášení soutìe ve sbìru nápojových kartonù, kterou pro áky naší školy pøipravilo mìsto Hanušovice ve spolupráci se
Základní školou a Mateøskou školou Hanušovice a pod záštitou firem EKO-KOM, a. s. a
JK MORAVA, spol. s r. o. Výsledky soutìe jsou tyto:
1. místo D. Šmotek - 4. B - 158,00 kg
2. místo T. Havlín - 2. A - 93,00 kg
3. místo A. Kremlièková 2. A - 75,00 kg.
Srdeènì gratulujeme a budeme se tìšit na další soutì.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Ochutnejte tradièní jídla našich hor
Gastrofestival Chu Jeseníkù odstartoval
Jeseníky jsou regionem s pøetrhanými tradicemi, proto je
pùvodní jesenická kuchynì smìsicí nìmecké, slezské,
moravské i polské kuchynì. Moná e ani vy byste nedokázali
øíct, které jídlo je tradièní pro naše hory. Ta skuteènì poctivá,
tradièní jídla, pøipravená z regionálních surovin najdete a do
konce záøí na jídelních lístcích devíti podnikù. Poznáte je podle
samolepky Chu Jeseníkù zobrazující pøíbor zapíchnutý do
nejvyššího kopce našich hor. „Festivalové restaurace jsme
vybírali skuteènì peèlivì, a to na základì kladných referencí,
získaných certifikátù kvality nebo vlastní zkušenosti,“
vysvìtluje Tereza Schreiberová, poøadatelka festivalu.
„Menu sestavovali šéfkuchaøi festivalových restaurací.
Vycházeli pøitom ze souboru pùvodních receptù, které posbírali
historici nebo byly nalezeny v sešitcích babièek na pùdách,“

vysvìtlují èlenové sdruení Jeseníky pøes hranici, které akci
organizuje. V menu vybraných restaurací najdete skuteèné
gastronomické záitky: Kotletka s jeøabinovou omáèkou,
vaøený hovìzí jazyk s rozinkovou omáèkou, masové knedlíèky
v nudlovém tìstì, salátek z peèené kachny, slezské tvarohové
knedlíèky s jablky, sacher dort a mnoho dalšího najdete v
nabídkách festivalových podnikù.
A které restaurace se rozhodly podpoøit obnovu tradièní
gastronomie našich hor? V Jeseníku je to Vila Elis a Hotel Slunný Dvùr, v Rýmaøovì hotel Slunce, na Šumpersku pak Wellness
Hotel Diana ve Velkých Losinách, motorest Permoník v Sobotínì, Kolštejn v Branné. V Šumperku je nabídka také pestrá, do
festivalu je zapojena restaurace Arte, pivnice Holba a kavárna
PøedMìstí.
Oslava skvìlého jídla hor pod Pradìdem zaèíná 20. èervna a
potrvá a do konce záøí.
Všechny informace najdete na www.chutjeseniku.cz.

Pivem Èeské republiky je hanušovická Holba
Holba Premium je nejlepším leákem a stává se Pivem Èeské republiky 2013. Rozhodli o tom odborníci v rámci degustaèní soutìe 17. roèníku
Slavností piva v Èeských Budìjovicích. Pivo Holba si ze soutìe odváí celkem dvì medaile - zlato pro Holbu Premium a bronz pro Holbu Classic.
Jde o další v øadì ocenìní, která øadí Holbu mezi nejlepší piva u nás. V soutìi se utkalo celkem 284 vzorkù piv z 50 pivovarù, které posuzovalo celkem 70 pivovarnických odborníkù. Degustátoøi hodnotili nejen chu piva, kde Holba výraznì zabodovala, ale i jeho celkovou charakteristiku. U
ryzího piva z hor shodnì ocenili výborný øíz a vysokou pitelnost. Zpùsobuje ji celková vyladìnost hanušovického piva, take láká k dalšímu napití
a delšímu posezení. „Podaøilo se navázat na sérii medailí pro naše pivo, které potvrzují jeho jedineènost a špièkovou kvalitu. Tìší nás, e jsme v silné konkurenci pivních znaèek dokázali zvítìzit právì v prémiové kategorii leákù,“ k úspìchu se vyjadøuje øeditel pivovaru Holba Vladimír Zíka.
Holba se tìší velké oblibì nejen u degustátorù, ale pøedevším u konzumentù. Potvrdili to i jeho pøíznivci na jihu Èech, kde bylo u výèepu s Holbou stále plno.
Všichni chtìli ochutnat ryzí pivo z hor, které se po celých 139 let vyrábí podle tradièních receptur, a tím získává svoji jedineènost. Dnes je kvalita piva samozøejmostí,acokonzumentiádají,jechuováodlišnost.Aprávìdíky tomuzájemohanušovickouHolbukadýrokroste.
- hm
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Naše zdraví (16)
Špenát je u vìtšiny lidí velmi oblíbená
a známá zelenina, i kdy existují i tací,
kteøí by se zelené, pro nì nevábnì vyhlíející potraviny ani nedotkli.
Proslavila ho i písnièka z èeské filmové komedie Václava Vorlíèka a Pepek námoøník, který byl po jeho dávce
nepøemoitelný. Samozøejmì, takové
úèinky jako ve filmu èi dìtském seriálu
špenát nemá, není to toti zázraèný lék,
ale hospodáøsky velmi stará jednoletá
rostlina, která byla objevena ve staré Persii. Kolem roku 1100 se dostal do Španìlska a dále se pak šíøil po Evropì. První
recepty na jeho úpravu byly poprvé zveøejnìny v kuchaøské knize v roce 1390.
Navzdory všeobecnému mínìní není špenát bohatý na elezo. Tento mýtus vznikl
v roce 1870, kdy dr. von Wolf publikoval
práci, v ní tvrdil, e obsahuje desetkrát
víc eleza, ne ostatní listová zelenina. Po
padesáti letech však nìmeètí vìdci zjistili, e špenát má jen desetinu mnoství
eleza a tvrdili, e pan doktor zpùsobil
tento omyl posunem desetinné èárky,
take správnì neobsahuje 30 mg eleza,
ale jen 3 mg. Zajímavostí a zároveò špatnou zprávou je, e vzhledem k tomu, e
má vysoký obsah kyseliny šavelové a
listové, nedokáe naše tìlo absorbovat ze
špenátu témìø ádný vápník a elezo. Nemusíme ho však zatracovat, protoe obsahuje cenné iviny, tøeba velké mnoství
vitamínu A, dále lutein, co je karotenový
pigment. Pojídání špenátu je pøíznivé pro
naše oèi, odborníci tvrdí, e èastìjší konzumace pomáhá pøedcházet degeneraci
oèní sítnice a vzniku šedého zákalu. Nechybí mu ani kyselina listová, jen se doporuèuje hlavnì v tìhotenství, nebo
pùsobí pozitivnì na vývoj plodu. Obsahuje také biotin, který blahodárnì ovlivòuje stav vlasù a nehtù. Podle nìkterých
zdrojù obsahuje také rostlinné látky, fytohormony, které napomáhají rozvoji svalstva, take nakonec je moné, e na
spojení Pepka námoøníka a špenátu je
kousek pravdy.
Rostlinu mùeme bìnì pìstovat na
zahrádce po celý rok. Má rád zásaditou
pùdu, dobré pøírodní hnojení a èastou zálivku. Pozor, špenát rychle vadne, ke
konzumaci je vhodný pouze tøi dny po
sklizni. Nespotøebované listy je dobré
zmrazit. V obchodech jej takto zpracovaný koupíte po celý rok.
-hp
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5 + 1 = Dìtský divadelní soubor Kostièka
Poslední otoèení klikou, opona se zavírá a s ní také první divadelní sezóna mladého
divadelního souboru, který si dal jméno „Kostièka“. 5 dívek a 1 mladý mu, áci 8. a
9. tøíd hanušovické základní školy, 6 odváných a kreativních mladých lidí, kteøí se
rozhodli vyzkoušet, co to obnáší, postavit se na prkna, která znamenají svìt.
Upøímnì, kdy jsme se v èervnu loòského roku poprvé setkali, vidìla jsem obrovský
potenciál, ale naprosto jsem netušila, zda se nám podaøí ho nìkam nasmìrovat. A tak
jsme se postupnì poznávali, objevovali své monosti, uèili se pohybovat na jevišti,
zdolávali nástrahy hereckých technik, zdokonalovali své vyjadøovací schopnosti a posouvali se krùèek po krùèku k základním divadelním formám. Nìkteøí èlenové souboru vyuili pøíleitost a zúèastnili se tøídenního workshopu, který pro staromìstské
náctileté herce poøádá Nezávislý divadelní soubor Staré Mìsto a o. s. HEKT.
Období hledání se náhle pøerodilo v období tvoøení a kde je vùle, je i výsledek. U na
adventních trzích jsme poprvé vystoupili na veøejnosti s autorským „mini“ pøedstavením na téma zima, abychom si prakticky vyzkoušeli, co jsme se za 2 mìsíce zkoušek
stihli nauèit, a ze své zkušenosti mùu øíct, e toho nebylo málo. A pak se z malých
krùèkù staly mílové kroky, kterými jsme se rozebìhli ke svému prvnímu „skuteènému“ pøedstavení.
A tak se 31. kvìtna premiérou pohádky O dvou sestrách rozrostly øady amatérských
hercù o mladé hanušovické divadelníky. Pøíbìh vypráví o tom, e kadý dostane, co si
zaslouí. Herci byli odmìnìni bouølivým potleskem a dortem, ti, kteøí si našli chvilku a
pøišli se podívat, snad pøíjemnì stráveným èasem. Kdo nìkdy divadlo zkusil, ví, e je
to poøádná døina, ale taky spousta legrace a nezapomenutelných záitkù. „Proè nebyl
divadelòák døív…?“ zaznìlo v zákulisí po posledním odehraném pøedstavení.
Po celou dobu, kdy jsme mohli vyuívat prostory domu kultury, se o nás staral a pomáhal nám nejprve organizaènì a pøi realizaci pøedstavení také jako svìtelný a jevištní
technik pan Šimek. Dìkujeme vedení mìsta Hanušovice, bez jeho podpory by nebylo
moné zajistit fungování krouku.
A Vám, milí herci, dìkujeme za spoleènì strávený èas.
Bára Hubíková, Jan Šimek
Fotogalerie na
http://hanusovice.info/index.php?id=program_dk_kina.html
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