HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2011

èíslo 10

roèník 17

cena 2 Kè

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

Podìkování
sponzorùm
Kino Mír Hanušovice dìkuje sponzorùm: Døevostav Hanušovice,
Krovstav, s. r. o. Hanušovice,
Marešová Jana, Hanušovice,
MARWIN, v. o. s. Hynèice nad Moravou, Mìsto Hanušovice, Oèní optika
Rolinková,Hanušovice, Pokrývaèství
Novák, Hanušovice, Schwarzerová
Olga, Hanušovice, Václav Jokl,
Hanušovice, Vobus, Hanušovice,
elezáøství Indra Oldøich, Hanušovice
za poskytnutý finanèní pøíspìvek díky
kterému se mohl uskuteèni ji 30.
Dìtský filmový festival, který se konal
od 22 do 25 srpna 2011. Na ètyøi pøedstavení pøišlo 281 divákù. -jš

Lidé ze Šumperska líèí své
osudy v knize

Pøeili svou dobu
Nakladatelství Pavel Ševèík - VEDUTA vydává knihu historika Víta Lucuka
z Vikýøovic. Kniha vypráví osudy jednaètyøiceti lidí ze Šumperska, kteøí byli
v prùbìhu 20. století postieni totalitními reimy (nacismus, komunismus). Pøíbìhy jsou o lidech, kteøí ijí mezi námi.
Jsou mezi nimi legionáøi, partyzáni,
úèastníci domácího odboje, volyòští
Èeši, sudetští Nìmci, lidé, kteøí prošli
koncentraèními tábory nebo komunistickými lágry, ale také disidenti. Pøíbìhy
vychází z autentických výpovìdí pamìtníkù, které navazují na projekt obèanského sdruení Post Bellum. Jedním
z tìchto pamìtníkù je také Jan Jankù z Hanušovic.

-vl

RAMZOVÁ 2011
V pondìlí 5. 9. 2011 se naše tøída 7. A vydala v rámci turistického dne, který mìla celá naše škola, na ,,turistický pochod" z Ramzové na Èeròavu.
Sraz jsme mìli v 8:00 hodin na vlakovém nádraí v Hanušovicích. Pøišli jsme všichni a na jednu spoluaèku, která se z rodinných dùvodu nemohla dostavit. Nìkteøí naši spoluáci nastoupili v Jindøichovì (bylo to pro nì výhodnìjší, protoe tam bydlí).
Bohuel, byla výluka, tak jsme museli jet náhradní autobusovou dopravou.
Krátce po pùl deváté jsme dorazili na Ramzovou a vydali jsme se smìrem k lanové dráze, kde jsme si zakoupili ,,jízdenky" na
Èeròavu. Ponìvad lanová dráha zaèínala a v 9:00 hodin,
mìli jsme 10 minut èas a mohli jsme se domluvit, kdo s kým
pojede na ètyøsedaèce.
Koneènì se lanová dráha rozjela. Cca za 15 minut jsme
vyjeli na Èeròavu, kde jsme museli bohuel vystoupit.
Hned po výstupu z lanové dráhy jsme si udìlali spoleèné
foto, po kterém následovala pìší cesta zpátky lesním terénem na Ramzovou. Šli jsme pomalu, klidným krokem, jeliko jsme nikam nemuseli spìchat. Asi za 40 minut jsme
dorazili pod lanovou dráhu, kde jsme nastupovali.
Ale tímto náš den ještì neskonèil! Pøešli jsme kousek
pole a nedaleko od lanové dráhy byly horské minikáry, na
které jsme samozøejmì museli jít a poøádnì je otestovat!
Øekla bych, e jsme si minikáry poøádnì uili, a navíc vyšlo
i poèasí, take nádhera!
(pokraèování na 3. stranì)
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
21. jednání - 29. 8. 2011

- program zasedání rady mìsta dne 29. 8. 2011
- schválila pøedloený návrh starostkou mìsta, aby se provedla oprava verandy u bytu v objektu MŠ Hanušovice
- schválila ádost o pøíspìvek MŠ a ZŠ Hanušovice na zakoupení lehátek, skøínì na lehátka, prostìradla a idlièky
s tím, e jeliko výše uvedené finanèní prostøedky nejsou zahrnuty do èerpání rozpoètu, bude øeditel ZŠ a MŠ Hanušovice øešit záleitost èerpáním dle nastaveného rozpoètu na rok
2011 a ádost o chybìjící finanèní prostøedky dle skuteènosti
bude øešena ve 4. ètvrtletí nákupu potøebného vybavení
- uloila vedoucímu H.O., s. r. o. zajistit poptávku po cenových relacích na opravu støešní krytiny prádelny
- schválila pøedloený návrh vnitøní smìrnice mìsta Hanušovice è. 2/2011- o kontrolním systému mìsta Hanušovice
dle zákona è. 320/2001 Sb., o finanèní kontrole a jeho provádìcí vyhlášky, s úèinností od 1. 9. 2011
- zrušila vnitøní smìrnici mìsta Hanušovice è. 5/2004 a její
dodatek è. 1 z r. 2008 k finanèní kontrole s úèinností od 1. 9.
2011
- schválila dodatek è. 1 Pracovního øádu z 1. 9. 2008, kterým se mìní v èásti IV. Pracovní doba, pøekáky v práci, dovolená
- schválila návrh vnitøní smìrnice è. 1/2011 – o provádìní
inventarizace, s úèinností od 29. 8. 2011
- schválila dodatek è. 4 Smlouvy è. 7720373788 uzavøené
mezi mìstem Hanušovice a pojišovnou Kooperativa, a. s.
s úèinností od 27. 8. 2011
- uloila starostce mìsta Hanušovice podepsat dodatek è. 4
Smlouvy è. 7720373788, uzavøené mezi mìstem Hanušovice
a pojišovnou Kooperativa, a. s. s úèinností od 27. 8. 2011
- schválila Smlouvu è. 1- 08/2011 mezi mìstem Hanušovice a JK Morava o nákupu nových sbìrných nádob na komunální odpad, zajišování jejich oprav a výmìny
- uloila starostce mìsta podepsat Smlouvu è. 1- 08/2011
mezi mìstem Hanušovice a JK Morava
- schválila ádost o prominutí poplatkù, které vzniknou
v souvislosti se zmìnou majitele se zapsáním zmìny do katastru nemovitostí v souvislosti s výmìnou pozemkù
- vzala na vìdomí kontrolu plnìní usnesení RM
- vzala na vìdomí zápis o pøedání a pøevzetí stavby dne
19. 8. 2011 – výmìna oken, byt MŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí hodnocení systému separovaného odpadu k 31. 7. 2011
- vzala na vìdomí informaci o rozpracované smìrnic obìh úèetních dokladù

22. jednání - 12. 9. 2011

- schválila program zasedání rady mìsta konané dne
12. 9. 2011
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice
k ádosti o dìlení pozemkù pè. 794/1 a 799/1, kú. Hanušovice, pøi splnìní podmínek Územního plánu mìsta Hanušovice
- schválila návrh smlouvy o poskytování poradenské
sluby od 1. 9. 2011
- uloila starostce mìsta tuto smlouvu podepsat
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- schválila návrh místostarosty mìsta Hanušovice, aby zajištìní zimní údrby místních a úèelových komunikací vykonávala H.O., s. r. o.
- schválila návrh majitelù 6 RD k šetøení ohlednì zpùsobu
øešení pøíjezdové komunikace k jejich RD na Jesenické ul.
v Hanušovicích
- rozhodla, e mìsto Hanušovice pouije finanèní prostøedky z výtìku akce „Pivní slavnosti 2011“, které se konaly v areálu Pivovaru Hanušovice ve dnech 2. a 3. 9. 2011, pro
výstavbu malého dìtského høištì ve vytipované lokalitì Na
Holbì, Hanušovice
- schválila pøedloený návrh kupní smlouvy a návrh na zahájení øízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí – pè. 35/10, k.ú. Potùèník mezi mìstem
Hanušovice jako kupujícím a správcem konkurzní podstaty
úpadce LIGRA, a. s. jako prodávajícím
- uloila starostce mìsta tuto smlouvu podepsat
- schválila, aby se mìsto Hanušovice zapojilo do aktivit
Sdruení místních samospráv ve vìci podpory novely zákona
o rozpoètovém urèení daní, tè. se jedná o tzv. klíèový dopis
- schválila nejvýhodnìjší cenovou nabídku na opravu støechy objektu „Prádelny“, Hanušovice
- schválila ádost øeditele ZŠ a MŠ o pouití finanèních
prostøedkù pro mzdové úèely
- schválila ádost o zrušení a zmìny smlouvy o pronájmu
pozemku pè. 880/1 – zrušení, pè. 896 – zmìna od 1. 1. 2012
- schválila pøedloený návrh jednatele H.O., s. r. o., na
likvidaci døevní hmoty
- schválila povìøení starostky mìsta Hanušovice a souèasnì jednatelky H.O., s. r. o., ke všem úkonùm spojených se zápisem do obchodního rejstøíku
- schválila vklad do základního kapitálu H.O., s. r. o. a doporuèila projednat a schválit vklad majetku na veøejném zasedání Zastupitelstva mìsta Hanušovice dne 21. 9. 2011
- schválila návrh na odvolání jednatele H.O., s. r. o. a návrh
na jmenování nového jednatele k 1. 10. 2011
- schválila návrh na povìøení øízení H.O., s. r. o. od 1. 10.
do 31. 12. 2011 místostarostu mìsta Hanušovice
- uloila na základì ádosti o zaøazení pozemku p. 1263,
kú. Hanušovice do ÚP mìsta Hanušovice, k umístìní staveb
obytné zástavby, provést šetøení ohlednì pøístupové komunikace
- schválila návrh starostky mìsta, aby se mìsto Hanušovice finanènì podílelo na zpracování studie moné rekonstrukce vodovodního øádu na ul. Hynèická, Hanušovice
- schválila návrh na prodlouení smlouvy è. 450/2011, o
dodávce tepla a odbìru tepla a na dodávku teplé vody – fa SATEZA Šumperk k 30. 9. 2011, budova MÚ Hanušovice
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí petièní akci za pøímou volbu starostù,
primátorù, hejtmanù a prezidenta
- vzala na vìdomí informaci z Ol. kraje ohlednì problematiky øešení dopravní obslunosti a jejího rozpoètu
- vzala na vìdomí informaci o kontrole plnìní „Smlouvy o
zajištìní zpìtného odbìru a recyklace odpadù a obalù“ dne
17. 8. 2011 mezi EKO-KOM, a. s. a mìstem Hanušovice
- vzala na vìdomí informaci starostky mìsta Hanušovice o
obsahu projednávaného programu na veøejném jednání ZM
Hanušovice.
-mì
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Ramzová 2011
(dokonèení z 1. strany)
Co bych mìla k tomuto ještì dodat? Snad jen to, e to byl úasný den a
další super záitek s našimi spoluáky, tøídou a tøídním!!!
Pokud byste i vy, byste mìli zájem jet lanovkou z Ramzové na Èeròavu
èi a na Šerák, podívejte se na http://www.bonera.cz . A ti z vás, kteøí byste si chtìli vyzkoušet horské minikáry na Ramzové, se podívejte na
www.haltmar.cz/642-horske-minikary
Za tøídu 7. A, Lenka Jarošová

Jak jsme pracovali v minulém období v mateøské škole?
V minulém školním roce naše mateøská škola pracovala s programem, který nesl název „Hrajeme si celý rok“. Na tomto programu pracovalo 8 uèitelek ze všech tøíd MŠ. Ve školce bylo pøihlášeno po celý rok 100 dìtí, pro které byla pøipravena spousta
zábavných a pouèných èinností. Dìti si v celém roce osvojovaly základy morálních hodnot a pøátelství, získávaly osobní samostatnost a rozvíjely své pøedpoklady pro další uèení, myšlení a objevování všeho dùleitého pro jejich další ivot.
Pøíznivé atmosféøe pøispìla i nároèná rekonstrukce vnitøních prostor budovy, kterou si dìti zkrášlovaly svými výtvarnými
výrobky a tím se podílely na pøíjemném prostøedí školky.
V tomto roce jsme uskuteènili nìkolik výletù, napø. na westernovém ranèi si dìti mohly zajezdit na koni, støílet lukem, házet lasem nebo si povídat s indiány. Na 2denním výletì pøedškoláci poznávali krásu našich hor, pøírody, opékali si špekáèky a plnili
spoustu zábavných úkolù. Také se nìkteré z našich dìtí úspìšnì nauèily plavat na pøedplaveckém výcviku v Šumperku a pøekonaly
tím svùj strach z vody.
Nìkolik akcí se týkalo i kulturních záitkù – návštìva divadla v Šumperku, loutková, ale i herecká vystoupení divadelních souborù, které pøijely a k nám do MŠ, a dále také návštìva nìkolika filmových pøedstavení v DK Hanušovice. Pro rodièe jsme pøipravili a nacvièili dvì besídky, na kterých dìti ukázaly svou šikovnost, tvoøivost a smysl pro uèení a legraci.
Vìøím, e z minulého školního roku si dìti ze školky odnesly jen a jen pìkné vzpomínky, a našim malým školákùm, kteøí od nás
odcházejí do 1. tøídy základní školy, pøejeme mnoho jednièek a spokojenosti.
Vedoucí MŠ Pavla Sedlaèíková

Taneèní krouek ve škole v Hanušovicích
Taneèní lekce rùzných taneèních stylù – od country, pøes základy latinsko-amerických a standardních tancù, rokenrol, po
moderní tance, dance hall apod.
Máš zájem se nauèit tancovat rùzné styly a uít si i legraci?
Chceš si protáhnout tìlo a zjistit, jak jsi na tom taneènì?
Pak tì zveme do novì se zakládajícího taneèního krouku pøi
ZŠ Hanušovice.
První informaèní schùzka ji probìhla v záøí, ale pokud máte
zájem, informujte se na internetových stránkách školy.
Pokud se podaøí získat zájemce z øad dìtí ZŠ a MŠ Hanušovice, otevøe se tato taneèní škola pøímo v budovì školy.
Zveme na ni všechny zájemce o tanec a jejich rodièe. -zš
informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
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 MìÚ Hanušovice. Šéfredaktor: Ing. František Felner. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Pozvánka do divadla

Ochotnický soubor ŠOK ze Starého Mìsta si Vás dovoluje pozvat
na divadelní úpravu velmi akèní a výpravné orientální pohádky.

ALIBABA A LOUPENÍCI
od Jiøího Tepera.

Loupeníkù u sice není ètyøicet, ale stále øádí jak za starých èasù. Naloupené poklady ukládají do jeskynì, která se otvírá jen tajným heslem. Jejich tajemství je náhodnì prozrazeno, kdy je vyslechne pøi sbírání palmového listí chudý nosiè Alibaba. Toho chce
zneuít pro vlastní prospìch jeho bohatý bratr Hamoun. Neváhá poslat svého bratra Alibabu zpìt k loupeníkùm i za cenu jeho ivota, jen aby si zachránil ten svùj. Všemu udìlá pøítr Aliho moudrá ena Mardána, která nastraí léèku na loupeníky i Hamouna. Ti
jsou nakonec po zásluze potrestáni. Opìt vítìzí dobro a poctivost nad zlem a hamiností, jako v kadé správné pohádce.
Dìj doplòují krásné a originální písnì, které nám sloili a nahráli èlenové hudební skupiny Koblíci ze Šumperku.
Pøedstavení se uskuteèní v Domì kultury v Hanušovicích dne 30. 10. 2011 (nedìle) se zaèátkem v 15.00 hod.
Je urèeno dìtem cca od 8 let, ale i dospìlému divákovi.
Za DS ŠOK všem, kteøí pøijdou, pøeje pøíjemný záitek Ruda Šmùla
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Èinnost
Sportovního klubu
Hanušovice
Zaèátkem mìsíce øíjna se v tìlocviènì ZŠ
Hanušovice opìt rozbíhají pravidelné hodiny Sportovního klubu Hanušovice (napø.
volejbal, halová kopaná, aerobik, florbal).
Rozvrh hodin je k nahlédnutí na www
stránkách sportovního klubu a také ve vitrínì u pošty.
Další informace na e-mailu
skhanusovice@seznam.cz.
Sportovní klub v letošním roce ještì
poøádá nìkolik akcí:

29. 10. 2011
Speedmintonový turnaj
pro zaèáteèníky i pokroèilé

Sbìr pneumatik osobních
automobilù
Dne 2. 11. 2011 (støeda) probìhne
sbìr pneu osobních automobilù
v prostorách hasièské zbrojnice na ulici Školní
od 9.00 do 16.00 hodin
Pneumatiky bez diskù je nutno
odevzdat osobnì ve výše uvedeném
termínu pøítomnému pracovníkovi,
a to pouze z osobních automobilù
obèanù, ne podnikajících fyzických
a právnických osob.

30. 10. 2011
Volejbalový turnaj smíšených dvojic

26. 11. 2011
Florbalový turnaj muù a dorostencù

27. 11. 2011
Volejbalový turnaj smíšených dvojic

Èinnost SK Hanušovice
je v roce 2011 realizována
také za podpory Olomouckého kraje.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2011

www.hanusovice.info

5

Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce

SOUKROMOU INZERCI

Výroba a prodej døevìných briket,

prodej palivového døeva a tøísek na zátop

Telefon:

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

737 274 331
Prodám 3+1
v Hanušovicích Na Holbì,
krásný slunný 72 m2, zaøízený,
nová okna, zateplený, nízké energet.
náklady. Nová nepou. kuchynì
s vybavením v poøiz. cenì
55 tis., II. patro, výtah. Sklep.
Cena 520 000 Kè.
Tel. 605738579

Nabízím
pùjèky

Prodám v Hanušovicích
byt 3+1 v panelovém domì
na Zábøeské ulici.
Byt je ve 4. patøe bez výtahu,
dùm je zateplený a po celkové
rekonstrukci.

od 10.000,- Kè do 100.000,- Kè
pro zamìstnance, dùchodce,

Cena 400 000 Kè.
Tel. 583 231 709

OSVÈ a eny na MD.
Zprostøedkovatel pracuje pro 1 vìøitele

Tel.: 724 539 804

Koupím chalupu, nejlépe na Dolní Moravì. Do 1,5 mil. Tel: 777 114 004

Prodám byt 1+1

AUTOŠKOLA Pavel Lenhart,
Hanušovice

v centru Hanušovic.

Nabízíme výuku a výcvik potøebný pro získání øidièského oprávnìní skupiny B
(osobní automobil)
Našim ákùm poskytujeme uèebnice a výukový software
Výuka teorie na uèebnì kadé úterý v 16.00 hod.

Cena 250 000,- Kè.
Pøi rychlém jednání
monost slevy.

Adresa: ZŠ Hanušovice (jídelna)
Mobil: 605 934 218, 602 515 666
Email: lenhartp@seznam.cz

Tel. è. 733 767 227

Hudební škola

Yamaha
Hanušovice

pøijímá zaèáteèníky do oborù:
flétny a keyboard (klávesy).
Informace na tel. è.: 737 655 826.
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Omluva,

Jubilea

V mìsíci øíjnu 2011 oslaví
svá významná ivotní výroèí
tito naši spoluobèané:
paní Angela Fibichová, Marie
Hanáková, Marie Matysová a
Anna Anderlová;
pánové Jiøí Pøíhoda, Rostislav
Smutný a Josef Merèák.
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

Redakce Hanušovických novin se omlouvá za špatnì uvedené údaje ve vzpomínce
na pana Svatopluka Kotíka, kdy jsme si 24. 9. 2011 pøipomnìli 1. smutné výroèí jeho
úmrtí.
Za redakci, František Felner

Vzpomínka
Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.
Dne 23. 10. 2011 by se doil 70. narozenin
pan Zdenìk Jiøièek.
Se stálou vzpomínkou, manelka a dcery s rodinami.

Upozornìní
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

Toulky po okolí
V dnešním vydání poprvé navštívíme jednu z nejvìtších obcí v našem šumperském okrese – Postøelmov.
Území v okolí obce bylo osídleno ji v mladší dobì kamenné. Pùvodní vesnice ale vznikla pravdìpodobnì ve 13. století a nejpozdìji v první polovinì 14. století v ní byla vybudována zemanská tvrz, která záhy zanikla. Dochovaly se po ní terénní nerovnosti
v místní èásti zvané Kopec. Se stavbou tvrze souvisí i výstavba postøelmovského kostela. První písemná zmínka o Postøelmovu je
ale a z roku 1349. V osmdesátých a poèátkem devadesátých let 15. století vzniklo v sousedství Postøelmova významné vodní dílo,
na místì bývalé vsi Závoøice. Závoøický rybník byl ve své dobì nejvìtším na Moravì (mìl rozlohu asi 108 ha). Jeho dodnes zachovaná více ne tøíkilometrová hráz, která se táhne od bývalé postøelmovské pískovny a k Zábøehu, je vyhledávanou cykloturistickou
stezkou.Od svého vzniku patøil Postøelmov k nejvìtším obcím na severozápadní Moravì, ji v 15. století v nìm bylo pøes ètyøicet
poddanských usedlostí, vìtšinou patøících zámoným sedlákùm. V roce 1863 zde byl zaloen jeden z prvních hospodáøských spolkù na severní Moravì. Od roku 1893 platí pro obec i úøední název Postøelmov.
Rozvoj prùmyslového podnikání na sklonku 19. a ve 20. století výraznì pozmìnil podobu pøedtím zemìdìlské vesnice. Josef Vítek zde na poèátku 20. století rozvinul strojírenskou výrobu, od roku 1909 zaèali bratøi Scheinostové s výrobou zápalek (pozdìjší
firma Helios).
(dokonèení na 8. stranì)

SPV Hanušováèek úspìšnì zakonèil
prázdniny a zahájil nový školní rok
Obèanské sdruení SPV Hanušováèek zahajuje nový školní
rok „ovìnèen“ prázdninovými tituly z 24. Mistrovství ÈR v ringu (vítìzství v kategoriích dvojic, trojic a drustev a 2.místo
v kategorii jednotlivcù) a skvìlou úèastí ve výpravì Èeské republiky na historicky prvním MS v Berlínì ve stále se rozvíjejícím sportu – speedmintonu, kde díky SPV Hanušováèku získala
ÈR 33. místo ze 134 úèastníkù v nejprestinìjší kategorii „open
division“. Tohoto mistrovství se úèastnilo témìø 400 hráèù a hráèek z 29 zemí celého svìta. Kromì Evropy mìla zastoupení také
napø. Brazílie, Kanada èi USA. Velice úspìšná byla výprava Slovenska, která si domù odvezla celkem 8 medailí, z toho tøi zlaté.
Vìtšina z nich byla v mládenických kategoriích. Snad nìkdy
v blízké budoucnosti „zacinká“ nìjaká i pro ÈR. Bliší informace z MS napø. na www.speedminton.cz nebo speedminton.sk.
A také ringo a speedminton, stejnì jako celá øada dalších aktivit, jsou souèástí programu sportovního krouku mladších
ákù, který zahájil svoji èinnost ještì v mìsíci záøí. Zájemci o
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tento krouek se stále mùou pøijít podívat, vyzkoušet èi pøihlásit kadou støedu od 16.00 do 17.00 hodin v tìlocviènì ZŠ. Od
mìsíce øíjna zaèíná také florbal actva a cvièení pøedškolních
dìtí.
Bliší informace na tel. 732 264 952
nebo e-mailu hanusovacek@seznam.cz.
-pod

Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek
je v roce 2011 realizována
také za podpory Olomouckého kraje.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Jednou z mála zemí, které jsme za více ne patnáct let v našem Cestování nenavštívily, je Albánie. Dnes to napravíme a
projdeme se historií a souèasností jejího hlavního mìsta.
Tirana (Tiranë) je hlavní a nejvìtší mìsto Albánie. Podle oficiálních údajù má 353 400 obyvatel (2003), ale skuteèný poèet se
odhaduje na 700 000. Hlavním mìstem zemì je od roku 1920,
do té doby tuto funkci plnilaDraè. První zmínky o vlastnictví a pøidìlování pùdy pocházejí z let 1431 a 1432. Tehdy u celá dnešní
Albánie spadala pod Osmanskou øíši a rozvíjel se zde islám. V
této dobì tu bylo 60 sídel, okolo tisíce domù a 7 300 obyvatel. Bìhem následujících sto padesáti let se tato èísla ztrojnásobila.
Kdy místní feudál Sulejman Paša Mulleti zde zaloil osmanské
mìsto, vznikla první mešita, hammam (turecká sauna) a trištì.
Díky procházejícím obchodním trasám tak mìsto zaèalo pozvolnì rùst. V roce 1789 vznikla Edhem Beyova mešita, známá
mìstská pamìtihodnost a jedna z mála mešit, která pøeila kruté
protináboenské období v 2. polovinì 20. století. Zatímco na zaèátku 20. století byla Tirana nevýznamným osmanským mìstem, jakých existovaly stovky v celém impériu, rok 1912
(vyhlášení albánské nezávislosti) a pozdìji ještì 1920 (8. prosinec) se staly pøelomovým a Tirana se stala hlavním mìstem. Dùvodem byla pøedevším jeho poloha; dosavadní Draè byla
snadno napadnutelná z moøe a vnitrozemská Tirana se navíc
nachází relativnì ve støedu zemì. Tehdy mìlo mìsto jen kolem
10 a 20 000 obyvatel.
V období komunistické diktatury (1945 – 1992) zde ani nevznikla velká sídlištì, jako v ostatních socialistických zemích.

Navíc Tirana do 90. let vùbec nepoznala jinde bìnou mìstskou
automobilovou dopravu. Vedle nuzných èinovních domù ale vyrostly moderní a luxusní paláce vládnoucí kliky. Mezi budovy
vzniklé ve stylu socialistického realismu patøí napø. i Národní muzeum.
V souvislosti s revolucí z roku 1992 se mìsto zaèalo pomalu a
pozvolnì otevírat okolnímu svìtu. Rozvíjela se doprava a cestovní ruch, sluby, vyrostly nové mešity a kostely. Objevili se rovnì i zahranièní investoøi. V posledních letech se mìstu daøí
renovovat centrum i nìkteré pøedmìstské oblasti. Existují velkolepé plány na modernizaci hlavnì centra mìsta; pøibýt mají napøíklad pìší zóny, více bude také i zelenì a výškových budov.
Souèasné zastupitelstvo mìsta chce barvami, širokými bulváry a
rùznými parky pro odpoèinek zlepšit kulturní vyití obyvatel mìsta, které v pøedešlých letech nebylo vùbec øešeno.
Na závìr bych se zmínil o tøech osobnostech, které proslavily
Albánii. U nás neznámý hrdina Skandberg v 15. století èelil
osmanským nájezdùm a oddálil tím tureckou invazi do Evropy.
Druhou osobností byla Agnes Gonxha Bojaxhiu, známá jako
Matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny za mír. Narodila se sice v
makedonské Skopje, ale mìla albánské obèanství. Tøetím, ale
záporným „hrdinou“ byl Enver Hoda, komunistický diktátor, který za své vlády zakázal vše pokrokové a proslavil se tím, e vyhlásil „první ateistický stát svìta“, tedy stát bez náboenství.

Toulky po okolí

Nyní ji zaniklý lihovar, zaloený v roce 1900, nám dnes pøipomíná pouze název Lihovarské ulice.
Obec má i nìkolik státem chránìných památek, nejvýznamnìjší z nich je hrobka Bukùvkù z r.1592. Cenná je i ranì barokní
kaple sv. Prokopa u silnice k Chromèi z roku 1696.
A jednu raritu na závìr. Pøi výstavbì silnièního obchvatu
v roce 2003 byl proveden záchranný archeologický prùzkum.
Unikátním nálezem byla úchytka misky ve tvaru lidské hlavy,
pozdìji nazvaná „Postøelmovský Venoušek“, a èást misky
ètvercovitého pùdorysu. Pravdìpodobnì se jednalo o kultovní
pøedmìty šamana, které jsou uloeny v depozitáøi Okresního
vlastivìdného muzea v Šumperku spolu s ostatními pøedmìty
z archeologického prùzkumu.

(dokonèení ze 7. strany)
Jiøí Vanìk zde zaloil výrobnu dehtového a pozdìji pøevánì
cementového zboí. Na místì továrny na zápalky zakládá v roce
1936 olomoucký podnikatel Jan Wagner akciovou spoleènost
Elektrotechnické závody. Podnik byl v prosinci 1945 znárodnìn a zaèlenìn do národního podniku Moravskoslezské elektrotechnické závody (MEZ). Do poèátku roku 1950 podléhal tento
závod podnikovému øeditelství v Olomouci, potom bylo v Postøelmovì zøízeno øeditelství samostatného národního podniku.
V roce 1994 vzniká MEP, a. s., Postøelmov, který je v souèasné
dobì závodem 07 Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod.

-hp

-hp

ZŠ a MŠ Hanušovice stále pøijímá zájemce všech kategorií 6-99 let o

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu ve školním roce od 17.00 do 18.00 hod. v tìlocviènì ZŠ.
Cena je 200,- Kè za pololetí.
Styl karate, kde si kadý najde svou cestu, bez rozdílu vìku nebo pohlaví. Výrazné zlepšení fyzické kondice.
Cvièení v pøátelské atmosféøe. Pøípadné informace na http://www.mska-spk.estranky.cz/
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