HANUŠOVICKÉ NOVINY
Prosinec 2012

èíslo 12

roèník 18

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,

Vánoèní medové perníèky
Perníèky upeèené z tohoto tìsta se dají jíst hned, nemusí se nechat uleet, ale i tak
vydrí dlouho – dokud se nesní.
Rozpis: 80 dkg hladké mouky, 15 dkg másla nebo Hery, 4 celá vejce, 28 dkg cukru
(jemné krupice), 4 líce rozpuštìného medu, 2 kávové lièky jedlé sody, perníkové
koøení - 14 tluèených høebíèkù, 1 kávová lièka mleté skoøice, 2 lièky tluèeného
anýzu a kousek tluèeného badyánu. Mùeme pøidat líci kakaa, aby byly perníèky
tmavší.
Utøeme tuk s cukrem, poté pøidáme vajíèka. Do smìsi zamícháme med, sodu,
koøení, popøípadì kakao. Nakonec postupnì pøidáváme mouku.
Vypracujeme tìsto a necháme ho pøes noc odpoèinout v chladu, zabalené do
igelitové folie. Druhý den tìsto vyválíme, vykrajujeme rùzné vánoèní tvary a peèeme.
Hned po upeèení, ještì horké, perníèky mašlovaèkou potøeme rozšlehaným bílkem,
budou tak pìknì lesklé.
Perníèky mùeme nechat jen tak anebo ozdobit bílkovou èi èokoládovou polevou.
Dobrou chu!
-mf

vánoèní èas, který je tak oblíbený, zaèíná adventem. Letos je trošku pozdìji,
ne tomu bylo minulý rok. Advent 2012
zaèíná v nedìli 2.12. Podstata adventu
vychází z køesanství, nemìli bychom
ani lenošit, ani bìhat po nákupech a
shánìt dárky. Bìhem adventu, nebo alespoò o adventních nedìlích, bychom
mìli být se svými blízkými a vìnovat se
jeden druhému.
Krásné proití svátkù vánoèních a mnoho štìstí, lásky, osobních a pracovních
úspìchù a pøedevším pevné zdraví v novém roce pøeje
Ivana Vokurková, starostka.

Redakce Hanušovických
novin a zamìstnanci
úøadu pøejí všem
ètenáøùm krásné
Vánoce a hodnì sil do
nového roku.
informuje své ètenáøe, e
ve dnech 22. 12. 2012–1. 1. 2013

Informace pro obèany

bude knihovna UZAVØENA!

Mìstský úøad Hanušovice sdìluje
obèanùm, e ve dnech
27., 28. a 31. 12. 2012
bude Mìstský úøad uzavøen

Všem ètenáøùm dìkujeme za pøízeò bìhem roku a
pøejeme pøíjemné a klidné proití vánoèních svátkù.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2012

www.hanusovice.info

1

Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
48. jednání - 22. 10. 2012
- schválila program 48. zasedání RM dne 22. 10. 2012
- schválila zaøadit pozemky pè. 986 a 1919/2 v kú. Hanušovice do
Územního plánu mìsta Hanušovice jako plochy veøejného
prostranství s vyuitím pro zeleò a pozemní komunikaci
- doporuèila ZM Hanušovice schválit nabytí nemovitostí –
2
pozemku pè. 986, ostatní plocha o výmìøe 133 m , a pozemku pè.
2
1919/2 TTP o výmìøe 608 m od státu ÈR
- nedoporuèila ZM Hanušovice prodej pozemku pè. 856/1 ostatní
plocha v kú. Hanušovice
- schválila pronajmout èást pozemku pè. st. 159/1 v kú. Hanušovice
- doporuèila projednat a schválit ZM Hanušovice nabídku na
odkoupení pè. 846/34 v kú. Hanušovice za cenu znaleckého posudku
- schválila Smìrnici è. 8/2012 k provádìní inventarizace a závazkù
- schválila výbìrovou komisi pro výbìr z øady zájemcù o veøejnou
zakázku k podání nabídek na zpracování Územního plánu mìsta
Hanušovice
- souhlasila se stanoviskem mìsta Hanušovice ke stavebnímu øízení
– výstavba výrobny energie, Pod Hradem 291, Hanušovice
- schválila nabídku pojištìní – produkt NAMÍRU pojišovny
Kooperativa – pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem
vozidla
- schválila prodlouení servisní Smlouvy programového vybavení
CODEXIS
- vyslovila souhlas k uití znaku mìsta Hanušovice pro vytvoøení
sbìratelské kolekce „Erby mìst a obcí ÈR“
- schválila uskuteènìní divadelního pøedstavení pro dìti dne 12. 4.
2013 v DK Hanušovice
- schválila stanovení nájemného za pronájem sálu v DK
Hanušovice pro cvièení taj-èi pro obèany Hanušovice
- schválila uskuteènìní vystoupení seskupení Moravští muzikanti
na 10. Mìstském plese
- schválila ádost o navýšení kapitoly poární ochrany na
zakoupení výjezdového vozidla pro JSDH Hanušovice, které bylo
schváleno ZM dne 27. 6. 2012
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí soukromý dopis
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice ve
školním roce 2011/2012
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

49. jednání RM - 5. 11. 2012
- schválila program 49. zasedání RM dne 5. 11. 2012
- zamítla poskytnout finanèní pøíspìvek na provoz nestátní
neziskové organizace
- schválila nabídku realizace varhanního koncertu v kostele
v Hanušovicích v záøí 2013
- schválila Smlouvu o umístìní a provozování kontejnerù - jedná se
o sbìr odìvù, obuvi, textilu prostøednictvím kontejnerù
- schválila podepsat Smlouvu o právu provést stavbu – umístìní
bezpeènostní tabule na pozemku pè. 892/1 v kú. Hanušovice

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ÈR Krajská
organizace Olomoucký kraj, Gen. Svobody 2800/68,
787 01 Šumperk
Rozpis
poradních dnù Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ÈR
se sídlem v Šumperku pro oblast Hanušovicka na rok 2012
Místo konání:
Kino Hanušovice – zasedaèka, Hlavní ulice, Hanušovice
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- rozhodla vypovìdìt nájemní smlouvu o uívání pozemku pè.
2126/2 v kú. Hanušovice
- doporuèila ZM Hanušovice zveøejnit oznámení o zámìru prodeje
bytové jednotky è. 240/2 na úøední desce mìsta Hanušovice za cenu
znaleckého posudku, kdy kupující uhradí veškeré náklady související
s prodejem
- doporuèila ZM Hanušovice prodej pozemku pè. 52 v kú. Hynèice
nad Moravou
- rozhodla zahrnout do rozpoètu mìsta Hanušovice èástku dle
pøedloeného návrhu kulturních akcí v DK Hanušovice na r. 2013
- schválila Smlouvu o poskytování servisních slueb na vùz Škoda
Yetti
- schválila návrh V. rozpoètové zmìny a jeho zapracování do úèetní
závìrky 10/2012
- schválila zveøejnit zámìr mìsta Hanušovice pronajmout èásti
pozemkù pè. 866/9, 866/11 a 886/11 v kú. Hanušovice na úøední desce
mìsta Hanušovice
- rozhodla poadavky o potøebách oprav v DK Hanušovice
zapracovat do rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2013
- schválila pøíkaz è. 1/2012 starostky mìsta Hanušovice
k provedení øádné inventarizace majetku a závazkù za rok 2012
- schválila návrh H. O., s. r. o. na neprodlouení nájemní smlouvy
k bytu
- rozhodla, e o nabízený pozemek pè. 182 v kú. Vysoké
2
ibøidovice o výmìøe 2 m nemá mìsto Hanušovice zájem
- schválila Smlouvu o výpùjèce o bezúplatném uívání movité vìci
- uloila zajistit plynulý pøevod bytové a nebytové agendy od H.O.,
s. r. o. na mìsto Hanušovice od 1. 1. 2013
- rozhodla delegovat navrenou osobu jako zástupce za zøizovatele
do školské rady ZŠ a MŠ Hanušovice
- vyslovila souhlas s aktivním zapojením kulturní komise mìsta
Hanušovice a H. O., s. r. o. do pøíprav akce „Adventní trhy 2012“
- schválila bezplatný pronájem KD Hanušovice pro JSDH
Hanušovice
- rozhodla ve vìci pøidìlení bytu 2+1 na ul. Hlavní 115, Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí informaci o Tøíkrálové sbírce ve dne 4.-13. 1.
2013
- vzala na vìdomí vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby
vodního díla ÈOV typu SILT 20 Comfort pro bytové domy Mìstským
úøadem Šumperk, odbor P
- vzala na vìdomí uzavøení pojistné smlouvy
- vzala na vìdomí sdìlení H. O., s. r. o. o uvolnìní garáe
k pronájmu na ul. Hlavní
- vzala na vìdomí vyrozumìní KÚ Olomouc o doplnìní podkladù
pro rozhodnutí ve vìci o umístìní stavby
- vzala na vìdomí vyrozumìní o podaném odvolání obèanù
týkajícího se usnesení - zastavení øízení o povolení stavby
- vzala na vìdomí Pøíkaz øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice k provedení
inventarizace k 31. 12. 2012
- vzala na vìdomí informace starostky mìsta

Poradní den:
pátek od 16.30 do 18 hodin, prosinec 2012 - 14. 12.
V tento poradní den bude pøítomen pracovník SNN v ÈR,
pracovištì Šumperk poskytující informace z oblasti sociálnì
právní, pracovnì právní problematiky obèanù se zdravotním
postiením (konzultace k vybraným pomùckám pro sluchovì a
tìlesnì postiené obèany – baterie do sluchadel, zesilovaèe,
signalizace pro SP, vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace k bezbariérovým stavbám
dle vyhlášky 398/2009 Sb.
Mojmír Jankù, SNN v ÈR, Šumperk
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Podzimní dílna ve 2. A
Ve støedu 31. 10. probìhla ve 2. A podzimní dílna pro rodièe s dìtmi. Sešlo se celkem 11 „rodinných skupinek“, uvaøili jsme si
kávièku, dìti dostaly pití a sladký mouèník, který donesla jedna z maminek, a potom jsme se vrhli do práce. Nejdøíve jsme z barevných javorových listù dìlali rùièky. Všem se kytièky povedly a odnesli si je domù. Potom jsme si udìlali rodinné slunce, kdy paprsky tvoøily otisky rukou rodiny. Také tento výrobek byl moc hezký a je vystaven ve vestibulu školy spolu se jmenovkami jejich
tvùrcù. Akce byla moc povedená a dìti se svými rodièi proily hezké odpoledne.
-hj

ZŠ a MŠ Hanušovice pøeje všem ákùm, rodièùm a obèanùm Hanušovic
krásné proití svátkù vánoèních a radostný vstup do nového roku 2013.
Zamìstnanci školy

Naše zdraví (9)
To, co jíme, ovlivòuje nejen naše zdraví, ale i to, jak vypadáme a jak se cítíme. Platí to zejména v tomto období, kdy se organismus pøipravuje na dlouhé zimní období. Naštìstí existují i potraviny, které dokáí podpoøit imunitu, zlepšit krevní obìh a kladnì
pùsobí i na naši náladu.
Asi nejsilnìjším bojovníkem proti nemocem je obyèejný èesnek, který se ne nadarmo oznaèuje jako pøírodní antibiotikum. Jeho
silice toti obsahuje látky, které spolehlivì znièí bakterie vyvolávající zánìty. Je výborný i jako prevence a dokáe posílit imunitu
u za pár dní. Ale pozor, mìl by se jíst syrový, co mùe dìlat trochu problémy. Díky jeho charakteristickému aroma ho radìji konzumujte jen tehdy, pokud se nechystáte mezi lidi. V takovém pøípadì jsou vám k dispozici kapsle s výtakem èesneku.
Jogurt, jen obsahuje bakterie kyseliny mléèné, zase podporuje tvorbu støevní mikroflóry, a to je jeden z nejdùleitìjších faktorù
dobrého stavu imunitního systému. Doporuèuje se jíst jogurty dennì, nejlépe ráno nalaèno. Ovšem ádné „dobarvované dobroty“,
musí to být ivý bílý jogurt, bez nadbyteèných konzervaèních látek, které naopak laktobakterie nièí. Pokud vám tento obyèejný jogurt nechutná, klidnì si do nìj pøidejte ovoce nebo cornflakes.
Ji naši pøedkové tvrdili, e polévka je grunt. Kuøecí nebo slepièí vývar je geniální posilovaè imunity a také silný lék na nachlazení, který vás brzy postaví na nohy. Vývar v tìle blokuje pohyb bacilù a udruje v nìm nízkou hladinu hlenu, stejnì jak to umí léky
proti kašli. I zde platí, e musí jít o poctivý babièkovský vývar z kuøecího nebo slepièiho masa.
I obyèejný èaj pøispívá k povzbuzení organizmu, zahání nervozitu a stres. Spolehlivì vás zahøeje a poskytne ochranu proti virovým onemocnìním. Doporuèuje se dennì vypít 750 ml zeleného nebo èerného èaje, který obsahuje látku L-theanin. Ta blahodárnì
pùsobí pøedevším na náš imunitní systém.
Skvìlým povzbuzovaèem imunity jsou houby. V lese je ji nenajdete, ale ve vybraných obchodech bìnì zakoupíte hlívu ústøiènou. Z ní získáte pøírodní koktejl vitamínù, stopových prvkù, enzymù, aminokyselin, tolik potøebných našemu tìlu. Látky zvané
glukany podporují imunitu, zvyšují tvorbu protilátek proti patogenním bakteriím, virùm a plísním.S pøípravou hlívy však opatrnì,
dlouhým vaøením a dušením se cenné látky ztrácejí.
Podobných látek starající se o naši zdravou výivu a imunitu vùèi nemocem je nepøeberné mnoství. Málokdo z nás také ví, e i
obyèejné brambory obsahující dùleité vitamíny C a B, blahodárnì pùsobí na naše støeva, která jsou jedním z nejdùleitìjších orgánù imunitního systému. To stejné platío èerstvém hovìzím mase a rybách.
-hp
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Zlatnictví Radek Urc
Hlavní 143, 788 33 Hanušovice, tel. 777 659 952

Nabízí:

- výmìnu baterií do hodinek

- zlaté a støíbrné šperky
- bohatý výbìr piercingù a zboí z chirurgické oceli
- zboí z minerálù a polodrahokamù
(ametyst, køišál, rùenín atd.)
- sklenìné vánoèní svícny a ozdoby

Sleva 50 % na vybrané druhy støíbrných šperkù
(náušnice, prsteny, pøívìsky...)

Dále provádíme:
- zakázkovou výrobu (i z vlastního materiálu)
- výrobu snubních prstenù (zlatých i støíbrných)
- opravy a èištìní zlatých a støíbrných šperkù

Akce na prosinec:

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
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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
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 prosinci 2012
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:
paní Josefa Nováková,
Ludmila Kašová, Irena
Borbélyová, Jana Maitnerová,
Alena Medková a Dana
Kovalèíková;
pánové Milan Schwarzer a
Miroslav Válek.
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

Anketa
Pokud jste neobdreli do poštovních schránek anketní lístky o televizním vysílání v
mìsíci listopadu - týká se Hanušovic mimo místní èásti, jsou k vyzvednutí a vyplnìní
na podatelnì MÚ Hanušovice do 14. 12. 2012.
-mú

Výbor Zahrádkáøského svazu Hanušovice

pøeje svým èlenùm a všem obyvatelùm mìsta Hanušovice a místních
èástí pøíjemné proití svátkù vánoèních
a do nového roku 2013 vše nejlepší, hodnì zdraví, štìstí a osobní
spokojenosti.

Podìkování
Pivovar Holba, a. s. Hanušovice poøádá, letos ji poosmé, setkání pivovarských dùchodcù. Je to v dnešní uspìchané dobì velice milé, a proto bych chtìla podìkovat øediteli pivovaru panu Zdeòku Koneènému, výkonnému øediteli panu Vladimíru Zikovi a
všem odborovým pracovníkùm, jmenovitì V. Lešingerové a B. Drexlerové.
Mnoho úspìchù ve Vaší práci.

Vzpomínka

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

Vzpomínáme
Dne 8. prosince 2012 uplyne
15 let, co nás navdy opustil
manel, tatínek, dìdeèek a
pradìdeèek,
pan Josef Chudý.

Jana Jelínková

Dne 28. 12 uplyne 25 let od úmrtí naší maminky
Antonie Vylíèilové.
Dne 3. 12. uplyne 9 let od úmrtí naší sestry
Zdeòky Maruškové,
rozené Vylíèilové.
S láskou vzpomíná dcera a sestra Jana s rodinou.

Vzpomínka
Dne 12. 12. 2012 vzpomeneme nedoité
75. narozeniny mého manela,
našeho tatínka a dìdeèka,
pana Jaroslava Lacušky
z Hanušovic.
Dìkujeme všem, kteøí si s námi vzpomenou.
Manelka Anna, dcera Jarka, synové Radek a Jarek s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 22. 12. 2012 uplyne 6 let od úmrtí
S láskou vzpomíná manelka,
dcera a synové s rodinami.
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paní Marie Sedlaèíkové.
S láskou vzpomíná manel Jan s rodinou.
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Cestování po Evropì
O „vìèném mìstì“, jak je nazýváno hlavní mìsto Itálie Øím,

Co se tak stalo s historickou památkou starou témìø 2000 let

jsme si u nìkolikrát povídali. Dnes si ale nìco øekneme o mostu

za nìkolik desítek let, si nedovedeme ani pøedstavit. Na kamen-

Milvio, který je nazýván „Mostem lásky“.

ném mostì, zábradlí ale i na lampách visí desetitisíce visacích
zámkù. A tak se radní mìsta Øíma rozhodli uèinit této tradièní zá-

Ale zaènìme pìknì od zaèátku. Kamenný most pøes øeku Ti-

bavì zamilovaných lidí nejen z Øíma, celé Itálie, ale témìø z celé-

beru stojí ji pøes 1800 let. Nejvíce se ale proslavil roku 312, kdy

ho svìta pøítr. Usnesli se, e ke slavnému výroèí budou

na nìm a v jeho okolí probìhla významná bitva, ve které byl

všechny zámky, které tu zamilovaní pøipevnili, odstranìny.

poraen tehdejší vládce Maxentius císaøem Konstantinem I.

Nejdøíve pøišel pan starosta a symbolicky pøeštípnul pár zámkù.

Tím byla ukonèena éra øímské vlády ètyø konzulù a z vítìze se

Sám pøednesl projev v nìm obhajoval rozhodnutí radnice a

stal jediný vládce Øíma. Právì nedávno, v mìsíci øíjnu tomu

zdùraznil, e je nutné mostu vrátit jeho historickou hodnotu a

bylo 1700 let od bitvy a mìsto kromì velké slávy nachystalo také

zbavit ho „ohyzdných“ zámkù. Nechybìli ani nezbytní

jedno velké pøekvapení.

fotografové, desítky novináøù a nìkolik televizních štábù. Po pùl-

Teï se pøesuneme o nìkolik desítek let nazpìt. Kdo ví, zda
napadlo známého italského spisovatele Federika Mociiu pøi
psaní románu Tøi metry nad nebem, e rozpoutá takzvanou
„zámkovou mánii“. Nechal toti své románové hrdiny zpeèetit
vzájemnou lásku na øímském mostì Milvio scénou, kterou pak
v budoucnu napodobí tisíce mladých párù. Zamilované páry pøijdou ruku v ruce k mostu, z kapsy vytáhnou malý, velký, tlustý
nebo tenký visací zámek, všech moných barev a tvarù, nejlépe
popsaný jejich jmény. Pak najdou volné místo na mostì, zámek

hodinì mediálního kolotoèe pak zaèalo odstraòování vlastních
zámkù. Nechybìly ani protestní akce odpùrcù odstraòování
symbolù zamilovaných. Ti hluènì protestovali, ale nebylo jim to
nic platné. Pøišli i s návrhy, aby byly zámky, jako souèást souèasného ivota dvou zamilovanch lidí, umístìny do nìjakého muzea. I proti tomuto návrhu byl pan starosta, a tak byly stovky
kilogramù kovù prozatím diplomaticky umístìny v mìstském
skladu. O jejich osudu se prý rozhodne pozdìji, a mediální rozruch kolem odstraòování zámkù utichne.

-hp

zamknou, políbí se a spoleènì klíèek hodí do øeky.

Toulky po okolí
Dnes navštívíme Staré Mìsto pod Snìníkem a øekneme si
nìco o nešastné události, která toto mìsto postihla pøed více
ne 100 lety.
Ètrnáctého øíjna 1907 byl nevlídný deštivý den a veèer se
k tomu pøidal ještì silný jiní vítr, který se pozdìji zmìnil ve
vichøici. V døevìné stodole u usedlosti na levém bøehu øeky
Krupé byl uloen len. A pávì tam oheò o pùl desáté veèer vypukl. Vznik poáru nebyl objasnìn, ale soudilo se, e k zapálení
skladu došlo jiskrou z parní lokomotivy, která posunovala na
nedalekém nádraí. Poár zprvu nikdo nepovaoval za nebezpeèný, dokonce ho pøišli okukovat štamgasti z nedalekého hostince. Vítr se však zmìnil v orkán a jiskry zaèaly pøeskakovat
z jednoho domu na druhý a záhy se oheò valil v širokém pásu
mezi øekou a dnešní Hanušovickou ulicí a k námìstí. Místní
hasièi nestaèili hasit, nestaèila ani pomoc dobrovolníkù z okolních obcí. Díky telegrafu byly povolány posily z Hanušovic a
dokonce i ze Šumperka. Odtud byla dokonce vypravena zvláštní vlaková souprava, v ní byli hasièi a 75 vojákù místní posádky. Vlak na místo dorazil ve 3 hodiny ráno, právì vèas, nebo
lidé bojující s ivlem ji byli znaènì vyèerpáni. Nad ránem vítr
pojednou ustal a lidé dostali poár pod kontrolu. S nadcházejícím dnem se zaèaly zjišovat následky katastrofy. Zcela bylo
znièeno 33 obytných domù se stájemi a kùlnami a 18 stodol.
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Škody byly vyèísleny, na tehdejší dobu vysokou èástkou, 500 tisíc
korun, støechu nad hlavou ztratilo na 400 obyvatel mìsta. O
ivot pøišla naštìstí pouze jediná ena, 72letá Anna Koschová,
její ohoøelé tìlo bylo nalezeno v chlévì vedle krávy, kterou se
zøejmì pokoušela zachránit. Jako zázrakem zùstal ve spáleništi
zachován jediný dùm, který podle pamìtníkù zachránil majitel
tak, e navzdory kouøi a áru èerpal ruèní pumpou moèùvku ze
umpy a støíkal ji na støechu objektu.
Záhadou bylo i nenadálé ukonèení vichøice. Lidé prý v zoufalství bìeli k místnímu faráøi a prosili ho o pomoc. Duchovní
vynesl z kostela svátost oltáøní, postavil se pøed blíící oheò a za
modliteb proti nìmu vztáhl ruku s hostií a vítr prý údajnì rázem
ustal.
Starosta mìsta Herman Buhl okamitì poslal telegram císaøské kanceláøi do Vídnì a získal odtud zakrátko od Jejího Velièenstva 3 000 korun, kníe Lichtenštejn vìnoval postieným
5 000 korun. Mezi dárci byli i podnikatelé, spolky a obce ze širokého okolí, ale i jednotlivci z celého mocnáøství. Ji v následujícím roce 1908 byla vìtšina domù obnovena, co usnadnila také
pùjèka postieným ve výši 30 tisíc korun z mìstské pokladny.
Mìsto toti vykoupilo vìtšinu pozemkù, novì je rozparcelovalo
a díky tomu se mohly pùvodní úzké a køivolaké ulièky rozšíøit a
napøímit do dnešní podoby.
-hp
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Jak si pøedstavují rozvoj mìsta obyvatelé Hanušovic?
Na tuto otázku by mìl odpovìdìt dokument s názvem „Komunitní strategie rozvoje mìsta Hanušovice“, který je pro mìsto
pøipravován.
Mìsto Hanušovice bylo vybráno jako jedno ze ètyø mìst/obcí Olomouckého kraje, kterým je strategie zpracována v rámci
projektu financovaného z Evropských zdrojù zdarma, a to díky spolupráci s MAS Horní Pomoraví, o. p. s., na projektu, který se
zamìøil na rozvoj venkovských obcí.
Dokument vzniká na základì nejnovìjších poadavkù na podobu rozvojových dokumentù v obcích, a to tzv. komunitním
zpùsobem, co znamená, e do procesu pøípravy jsou aktivnì zapojení obyvatelé dané obce. Strukturu výsledného dokumentu sice
urèuje odborná firma, ale nápady a vìcný obsah – tedy myšlenky o rozvoji mìsta pøináší sami obèané Hanušovic.
Doposud probìhla ji tøi pracovní setkání.
Na první setkání byli pozváni všichni obyvatelé mìsta prostøednictvím pozvánky v èervnových Hanušovických novinách,
informace byla vyhlášena rozhlasem a pozvánka byla také vyvìšena ve výloze informaèního centra. Na tomto setkání byli pøítomní
obyvatelé Hanušovic rozdìleni do tøí menších skupin, kde mìli monost vyjádøit se k tomu, co se jim ve mìstì Hanušovice nelíbí.
Setkání se zúèastnilo 39 obyvatel a nejvíce se objevovala následující hesla:
V oblasti infrastruktury mìsta: chybí chodníky; cyklostezka; špatný stav chodníkù; chybí stavební pozemky; hrozí zrušení
kina; chybí lavièky ve mìstì – napø. na hrázi; mìsto má nezajímavý vzhled; zastaralé vybavení zahrady MŠ; problémové dojídìní
do místních èástí – špatná dopravní obslunost; dešová kanalizace.
V oblasti volnoèasových aktivit: chybí prostory pro taneèní krouek; chybí dìtská høištì; sportovní areál, multifunkèní høištì;
chybí volnoèasové aktivity pro dospìlé, ale i mláde a seniory; chybí klubovna pro skupinové aktivity; špatné provázání školy a
spolkù.
V oblasti bezpeènosti mìsta: nedostateèná bezpeènost ve mìstì, také dopravní bezpeènost - chybí zpomalovací ostrùvky;
kriminalita ve mìstì.
V oblasti sociálních vìcí: vysoká migrace sociálnì slabých
obyvatel; chybí sociální sluby pro romskou komunitu, bezdomovce
a problémové obèany; vysoký poèet nepøizpùsobivých obèanù.
V oblasti ivota ve mìstì a jeho obyvatel: nezájem obèanù o dìní
v Hanušovicích, nezájem o kulturu; mladí se chtìjí bavit bez
pøièinìní; málo aktivní obèané; chybí tradice – tradièní akce; chybí
komunikace spolky – úøad – obèan; problémové chování pejskaøù –
úklid psích exkrementù; obava z omezení podnikatelských aktivit ze
strany úøadù.
Druhé setkání bylo zamìøeno na vyhledání tzv. klíèových aktérù
rozvoje mìsta, tzn. osob, organizací a firem, které mohou mít výrazný
vliv na budoucí rozvoj mìsta a na vybudování spolupracujícího týmu
lidí, kteøí budou mít o rozvoj zájem.
Na základì vytipování klíèových aktérù dostali na tøetí setkání
kromì obèanù, kteøí na setkání zaèali chodit pravidelnì, a tìch, kteøí
se o setkávání dozvìdìli následnì a chtìli se zapojit, pozvání pøímo
od paní starostky zástupci firem a institucí pùsobících na území
Hanušovic. Na setkání byla vytvoøena tzv. SWOT analýza – tj.
analýza silných a slabých stránek mìsta, rozvojových pøíleitostí a
moných hrozeb pro rozvoj mìsta.
Setkání se konají pravidelnì v odpoledních hodinách, vìtšinou
v 17:00 hod., aby se mohli úèastnit i pracující. Prùmìrná úèast obèanù
na jednáních je 25-30 lidí, nìkteøí chodí pravidelnì, jiní se na
jednáních støídají. Úèastníci jednání v rámci aktivit vyjadøují své
názory k tématu, které je náplní daného setkání.
Setkávání spojená s tvorbou strategie pro mìsto budou probíhat i
nadále, nejbliší jednání, kde se bude tvoøit vize pro mìsto
Hanušovice – jak bychom chtìli, aby vypadalo mìsto v roce 2020, se
uskuteèní 3. prosince od 17:00 hod. v budovì jídelny ZŠ, kde
budou hledány zdroje rozvoje mìsta. Na dalších
setkáváních pak budou tvoøeny rozvojové priority mìsta
a jednotlivá opatøení, která by mìla vést k jejich naplnìní
a plán pro realizaci vytvoøené strategie.
Finální podoba strategie bude schvalována
Zastupitelstvem mìsta Hanušovice.
Tvorba strategie bude probíhat ještì minimálnì pùl
roku, a pokud jste aktivní obèané se zajímavými nápady,
budeme rádi, kdy se zapojíte a zúèastníte se dalších
spoleèných setkání. Pozvánky na setkávání se objevují ve
výloze informaèního centra, kde se také mùete
informovat o podrobnìjších aktivitách spojených
s pøípravou rozvojového dokumentu.
MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
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Volejbalové debly
Poslední letošní turnaje XV. roèníku hanušovických volejbalových smíšených deblù, které uspoøádal Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené, sportovních her a vodní turistiky,
pøilákaly v polovinì listopadu do Hanušovic velkou øadu týmù
(své zastoupení mìl Pøerov, Mikulovice, Zlaté Hory, Zábøeh,
Velká Lhota u Valašského Meziøíèí, Lanškroun, Moravièany,
Loštice, Èeská Ves, Staré Mìsto i Hanušovice). Odehráno bylo
na tøech høištích celkem 48 utkání ve dvou výkonnostních kategoriích. Neztratili se ani domácí. V jedné z kategorií si po skvìlých výkonech zahrál pár Matych, Hájková dokonce ve finále.
Tam sice na své soupeøe nestaèil, ale 2. místo je výborným
výsledkem.

Kategorie II:
1. Lysák, Lysáková (Staré Mìsto)
2. Matych, Hájková (Hanušovice)
3. Lysák, Faturová
(Valašské Meziøíèí - Velká Lhota, Staré Mìsto)
- pod
Èinnost obèanského sdruení SK Hanušovice je v roce 2012
realizována také za podpory Olomouckého kraje a Mìsta
Hanušovice.

Kategorie I:
1. Raška, Volèková (Pøerov)
2. Jankù, Rybková (Lanškroun)
3. Marks, Hennerová (Loštice)

Florbalový turnaj
„O pohár OZP“

Kategorie starší áci:
1. DDM Heømanùv Mìstec
2. ZŠ Snìník Staré Mìsto
3. SPV Hanušováèek „B“
- pod

SPV Hanušováèek poøádal v mìsíci listopadu ji VI. roèník
florbalového turnaje „O pohár OZP“ v kategoriích starších
ákù, muù a dorostencù. Stejnì jako v pøedchozích letech se i
letošního turnaje zúèastnily týmy z Olomouckého i Pardubického kraje. Domácím drustvùm se daøilo, mui získali støíbro,
áci bronz a ètvrté místo.

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2012 realizována
také za podpory Olomouckého kraje a mìsta Hanušovice.

Kategorie mui a dorost:
1. Puzzlers Staré Mìsto
2. SK Hanušovice „A“
3. FBC FZTEKLÁ VÈELA Jeseník

SPV Hanušováèek a SK Hanušovice
pøejí svým èlenùm i ostatním
spoluobèanùm,partnerùm,
pøíznivcùm a jejich rodinám
prima Vánoce.

Podìkování
Chtìla bych podìkovat Obèanskému sdruení K2 Hynèice za aktivitu v roce 2012. Hlavní náplní sdruení je poøádání kulturních
akcí jak pro dìti, tak pro dospìlé, které dodávají potøebnou pestrost našemu spoleèenskému vyití. Tímto podìkováním bych chtìla
dodat kolektivu K2 novou energii a odhodlání poøádat akce podobného rázu i v nadcházejícím roce.
Ivana Vokurková, starostka
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Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce - Inzerce
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 a pod. Informace na tel.: 608641635.

PEDIKÚRA – MANIKÚRA EWA

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

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.

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Dìti slunce – tábornický klub Hanušovice
Èinnost za øíjen 2012
Ani na zaèátku letošního øíjna nenastal dostateèný pøíliv nováèkù a èinnost klubu se nerozjela, jak by bylo tøeba. Teprve a v pùli
mìsíce se situace èásteènì zlepšila. Koneènì také nepøízeò poèasí zapùsobila v náš prospìch. Zatopili jsem v kamnech a s pøítomnými dìtmi probrali nìkteré organizaèní záleitosti klubu (historie klubu, èlenství, bodování, signál pro ticho, pochvaly, pokárání, jednodenní výprava a nácvik lodního uzlu). Mezi tím jsme zahráli hry Na sedavou babu, Divoký západ, Na krále, Na zvíøata, Zahánìní
pírka, Boj o uzlovaèku na stole.
V sobotu 20. øíjna se uskuteènila výprava na jednu chatu za Bohdíkovem. Akce Vetøelci z Lipodaru byla vesmírnì motivovaná.
Zahrálo se mnoho her, vidìli jsme stádo srnek a pozdìji i stádo muflonù, našel se i ztracený nù a poèasí perfektnì vyšlo. Vetøelci
z vesmíru byli poraeni a celkové vyhrál Kája, blahopøejeme. Chlapci mají vskutku na co vzpomínat!
V druhé pùlce øíjna si dìti té zahrály pøes chladnìjší poèasí pohybové hry s papírovými míèky (únik pøed støelou), s míèem na
Krále, prince a sluhu, s èíslovanými hùlkami Boj o hùlky a s ringo kroukem boj drustev na pìt pøihrávek.
V sobotu 27. øíjna jsme èistili malé døevìné ptaèí budky, které máme v rámci dlouhodobého projektu o ochranì pøírody vyvìšeny
v lesích za Hanušovicemi. Dvì z nich bylo nutno opravit. V nedìli pak byly opìt vyvìšeny v lese. Z devíti budek letos ptáci hnízdili
ve ètyøech. Ještì nám zbývá vyèistit velkou soví budku, na kterou u nedošlo kvùli deštivému poèasí.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Kája, blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ panu Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2012

www.hanusovice.info

10

1

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2011

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2011

www.hanusovice.info

2

4

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2011

PODKOVÁNÍ
Obanské sdružení K2 Hynice uspoádalo za podpory Olomouckého kraje
podzimní dílniky ,,Dýování“ a ,,Vánoní dílniky“, které potšily nejen dti.
Pi první si dti vydlabaly dýn podle svých pedstav a na dalších dílnikách
vyrábly obrázky, šperky, svíky a zdobily kvtináky ubrouskovou metodou.
K2 Hynice, o. s. dkuje Rad msta Hanušovice za bezplatný pronájem prostor
Domu kultury v Hanušovicích na poádání akcí Dýování, Vánoní dílniky a
Setkání s Mikulášem. Také za finanní píspvek pi poádání sportovního
odpoledne a Mikuláše.
Touto cestou chci také podkovat aktivním lenm K2 Hynice, kteí
dobrovoln a bezplatn odpracovali v roce 2012 pi píprav a poádání akcí pro
Hanušovice 375 hodin.
Pipojuji také podkování dobrovolníkm, kteí nám pi konání našich akcí
pomáhali, odpracovali 155 hodin.
Peji nám všem v novém roce hodn sil, aby se i nadále akce poádané naší
nezisknou organizací obanm msta i okolí líbily.
Lenka Raušová, lenka K2 Hynice, o. s.
DÝOVÁNÍ

VÁNONÍ DÍLNIKY

HRAVÉ TVOENÍ PRO VŠECHNA STVOENÍ
Skupina mladých lidí z Hanušovic ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví, o. p. s.
Vás zve na

emeslné dílniky
s tématem

„Vánoní snní“
Dti si budou moci vyrobit výrobky z VIZOVICKÉHO TSTA a VÁNONÍ DEKORACE.
Pro dti bude pipraveno malé pekvapení.
Konání 14. 12. 2012, zaátek ve 14:30 hod. v prostorách jídelny Základní školy v
Hanušovicích
V rámci dílniek se uskutení výstava výrobk klient z Domova Paprsek Olšany.
Prosíme o nahlášení dtí do prosincové dílniky v Turistickém informaním centru (TIC)
v Hanušovicích do 7. 12. 2012

„projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone eská republika“

Základní umlecká škola Šumperk, Žerotínova 11, Šumperk
poboka Hanušovice,
ve spolupráci
s mstem Hanušovice a VI. ZŠ v Šumperku,

uvádí adventní koncerty:

Vánoní kaple
4. prosince 2012, v 17.30 hodin,
v hanušovické kapli

Píbh o Ježíškovi
17. prosince 2012, v 18.00 hodin,
v Dom kultury v Hanušovicích
as Vánoc se již pibližuje mílovými kroky...

Srden Vás zveme k adventnímu zastavení.
V hanušovické kapli Vám, mimo jiné zahrajeme i vánoní skladby.
Vánoní hru "Píbh o Ježíškovi" jsme pipravili ve spolupráci s dtmi z první tídy
VI. Základní školy v Šumperku.
Víme, že Vám naše koncerty zpíjemní adventní as.
Na setkání s Vámi se tší žáci a uitelé ZUŠ Hanušovice.

V letošním roce byla provedena oprava vozidla CAS 24 T 815
JSDH města Hanušovice
za výrazné podpory Olomouckého kraje a města Hanušovice.

Na vozidle byla provedena mimo jiné výměna nádrže, instalace dveří nástaveb,
oplechování a uložení vybavení. Dále pak oprava elektroinstalace a osvětlení vozidla
a nástaveb a olakovaní celého vozidla.
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