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

Dùleité upozornìní pro obèany
V souvislosti s provedením obnovy centrálního informaèního systému cestovních dokladù s biometrickými prvky
bude nutná odstávka systému, a to:
17. 11. a 18. 11. 2011 – v této dobì nebude moné zpracovávat ádosti o vydání e-pasù, ani tyto pasy pøedávat.
Další technologická odstávka systému probìhne od 23. 12. 2011 do konce roku a provoz bude obnoven 2. 1. 2012.
Posledním dnem pro podání ádosti o e-pas je 19. 12. 2011, posledním dnem pro pøedání vyhotoveného e-pasu obèanovi
je 23. 12. 2011.
V souvislosti s uvedením nového systému elektronických obèanských prùkazù do provozu a odstávkou systému
cestovních dokladù s biometrickými prvky je posledním dnem pro podání ádosti o stávající typ obèanského prùkazu:
na Mìstském úøadì v Hanušovicích 30. 11. 2011!
na Mìstském úøadì v Šumperku 14. 12. 2011!

Pozvánka na koncert varhanní hudby a slova
k poctì svatého Mikuláše
30. 11. 2011 v 18.00 hod.
v kostele svatého Mikuláše v Hanušovicích

Zveme Vás na

Mikulášování
26. 11. 2011 v DK Hanušovice
v 17.30 hod.
Vstupné 10,- Kè
Jste srdeènì zváni

Doprava zajištìna firmou VOBUS, v. o. s, Hanušovice.
Odjezd od viaduktu v 17,30 hod. se zastávkami
autobusová zastávka u Penny a Hanušovické lesní, a. s.
Po koncertì zpìt.
SVATÝ MIKULÁŠ (øecky Nikolaos) il okolo r. 300 po Kristu. Narodil
se v mìsteèku Patara v hornaté Lykii na jiním pobøeí dnešního Turecka.
Stal se biskupem v nedaleké Myøe. Jeho podpis z r. 325 se dochoval pod
ustanoveními Nicejského koncilu, kterého se zúèastnil. Pochován byl v katedrále v Myøe, odkud byly jeho pozùstatky pozdìji pøevezeny do italského
mìsta Bari, kde jsou ve veliké úctì chovány dodnes.
Sv. Mikuláš je ochráncem dìtí. Z jeho legendárních skutkù se zrodila tradice tajemného vánoèního obdarovávání. Památka sv. Mikuláše je hluboce
uctívána v Øecku. V Rusku je národním svìtcem. Jako patron námoøníkù a
ochránce pøed vodním ivlem je široce oblíben v Nìmecku a v celé západní
Evropì. Ve Francii je pøezdíván Otec Vánoc (Pére Noel), jako Santa Claus
nebo Father Christmas je symbolem Vánoc v Americe a po celém svìtì.
V Èeských zemích, kde se odpradávna setkává duchovní van Západu a
Východu, je mikulášská tradice obdivuhodnì ivá. Kostely, katedrály a venkovské kostelíky zasvìcené sv. Mikuláši stojí v mnoha našich mìstech a vesnicích, vrostlé do krajiny jako nedílná souèást našeho duševního obzoru.
Tato legenda a tento koncert jsou skromným pøíspìvkem k oné vzácné tradici.

Obèanské sdruení K2 Hynèice, o. s.
poøádá dne 3. 12. 2011

SETKÁNÍ
S MIKUKLÁŠEM
Zaèátek v 16.00 hod.,
místo konání Dùm kultury Hanušovice.
Rodièe, kteøí chtìjí obdarovat své dìti, nech
do 25. 11. 2011 nahlásí jména dìtí v Mìstském
informaèním centru a pøinesou 50,- Kè,
které pokryjí hodnotu balíèku.
O obèerstvení a zábavu je postaráno.
Srdeènì zvou poøadatelé.

- mh
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
23. jednání - 3. 10. 2011
- schválila program zasedání rady mìsta dne 3. 10. 2011
- rozhodla neprojednávat ádost Èeského zahrádkáøského
svazu ZO Hanušovice o povolení pro rozvod el. pøípojky
v zahrádkáøské kolonii z dùvodu, e v souèasné dobì ji probíhá pøevod celé zahrádkáøské kolonie na Hanušovickou obchodní s. r. o.
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice ke
stavbì – rekonstrukce pøejezdových zaøízení na trati Hanušovice–Mikulovice, za pøedpokladu, e stavba bude v souladu
s územním plánem a budou dodrena ustanovení pøíslušných
zákonù
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice ke
stavbì telekomunikaèních rozvodù na ul. Hlavní, Hanušovice, firmou K.V.Z., s. r. o., za pøedpokladu souladu s územním
plánem, dodrení pøíslušných zákonù a splnìní konkrétních
podmínek, které se uvedou v písemném sdìlení
- schválila smìrnici mìsta Hanušovice è. 5/2011 – Harmonogram úèetní závìrky
- schválila smìrnici mìsta Hanušovice è. 4/2011 – Evidence majetku
- schválila smìrnici mìsta Hanušovice è. 3/2011 – Podrozvaha a evidence pro zpracování pøílohy úèetní závìrky
- schválila zvýšení poplatku za vylepování plakátù a
schválila poplatek za slubu – rozvoz plakátù ve mìstì Hanušovice a jeho místních èástí pracovníkem úøadu
- schválila navrenou zmìnu pracovní doby Mìstské
knihovny Hanušovice od 3. 10. 2011, zmìna pracovní doby
bude zapracovaná do Pracovního øádu mìsta Hanušovice
jako dodatek è. 2 (výpùjèní doba pro veøejnost zùstává nezmìnìna)

- schválila platový výmìr øeditele ZŠ a MŠ Hanušovice
- schválila navýšení poètu ákù v 5. roèníku ZŠ Hanušovice
- schválila souhlasné stanovisko mìsta Hanušovice k udìlení licence vnitrostátní autobusové linky 700980 amberk–Hanušovice
- zamítla o pronájem pøidìleného nájemního bytu tøetí osobì v domì v Hanušovicích
- schválila vypovìdìt všechny smlouvy o nájmu bytu, které jsou uzavøeny na dobu neurèitou, a uzavøít nájemní smlouvy nové na dobu urèitou s uvedením podrobných podmínek
uívání dotèeného bytu
- schválila smlouvu o pronájmu pozemku pè.1469/102
TTP a 1471/101 TTP v kú. Hanušovice mezi mìstem Hanušovice a firmou RPS net, s. r. o.
- vzala na vìdomí kontrolu usnesení
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku kontroly na Hanušovické obchodní, s. r. o. ze strany VZP Šumperk
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice za školní rok 2010/2011
- vzala na vìdomí ádost MAS Horní Pomoraví, o. p. s. Hanušovice o nefinanèní podporu mìsta pøi adventních trzích
v Hanušovicích dne 16. 12. 2011
- vzala na vìdomí informaci o nutnosti stanovení termínù
pro fyzickou inventuru k 31. 12. 2011 ve spolupráci s finanèní úètárnou a sdìlení poadovaného termínu pøedání výroku
auditora v návaznosti na schválení Závìreèného úètu mìsta
Hanušovice
-mu

Historie klubu dìtí a mládee Salix-SK
Záøí 1991 – záøí 2011, 20 let trvání
Po „nìné revoluci“ v roce 1989 zaèal opìt vycházet, i kdy
krátce, èasopis Mladý hlasatel a znovu se s nadšením zakládaly
dìtské kluby v duchu foglarovských tradic. To inspirovalo mì a
v záøí 1991 jsme zaloil v Jindøichovì u Šumperku podobný
klub. Jeho název se upøesnil a na jaøe dalšího roku na Salix-SK. Zakládající èlenové mìli toti vztah k protékající øece
Branná a kolem vod se vyskytují vrby, slovo Salix v latinì znamená právì vrbu. Zkratka SK vyjadøuje, e se jednalo o spojené
kluby dìtí z Jindøichova, Habartic, Pustých ibøidovic, pozdìji
té z Lipové a Potùèníku.
První dva roky jsme nemìli klubovnu, a proto i program se
nemohl rozvinout do takové šíøe. S odrùstajícími èleny ochaboval zájem a chybìli noví následovníci. Kdy nakonec zùstal
klub jen v Potùèníku a ani zde se nevytvoøila parta s perspektivou do budoucnosti, pøesunul jsem hlavní sídlo od záøí 1993 do
Hanušovic.
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Klubovny
Od prosince 1993 jsme mìli zapùjèenu jednu místnost od
skautù v bývalé ubytovnì Moravolenu. Tato pøízemní budova
za parkem však byla èasto terèem rùzných vandalù, rozbitá
okna mìla jen møíe a netekla voda. Zde jsme fungovali celý
rok. Z nouze nám na podzim 1994 pomohl tehdejší starosta
obce pan Zmeškal a zajistil pro naši èinnost místnost u pùdy
v domì na ulici Školní. V pøízemí tehdy sídlila i hudební škola.
Pozdìji pøešla bývalá ubytovna Moravolenu pod obec a my
jsme se mìli stìhovat nazpìt do ní. Jene tìsnì pøed tím ji znièila v roce 1997 povodeò. Nakonec nám klubovna na Školní ulici
slouila a do èervna 2006, kdy se dùm prodal soukromým majitelùm. Pak jsme se postupnì stìhovali na Dukelskou ulici, kde
se budovala nová klubovna, zde sídlí klub dodnes.
(pokraèování na 3. stranì)
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice

Taneèní krouek ve škole
v Hanušovicích
Taneèní krouek zaèal pracovat v mìsící øíjnu a otvírá sekci pro mladší dìti 6-11 let. Tréninky probíhají kadou støedu v
tìlocviènì MŠ Hanušovice od 17.00-18.00 hod. Tréninky pro
starší jsou od 18.00-19.30 hod.
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.

,,Šiškový støelec“
Ve ètvrtek 20. 10. 2011 probìhla soutì v házení šiškou v lese
za høištìm. Zúèastnilo se 21 ákù z 1.-5. tøídy. Pøálo nám i poèasí,
cestou jsme si nasbírali šišky a nejlepšími støelci se stali:
1. místo – Matìj Šastný z 3. A, Jakub Novák z 1. A
2. místo - Ondøej Hmelár z 2. A,
Kateøina Fedáková z 2. A,
Martin Èunta z 3. B
3. místo - Pavel Verner z 1. A, Klára Ludvíková z 2. A
Dìti obdrely sladké odmìny a diplomy za umístìní mezi
nejlepšími.
Jana Pitáková, Eva Kubíèková

Historie klubu dìtí a mládee Salix-SK
Záøí 1991 – záøí 2011, 20 let trvání
(dokonèení ze 2. strany)

Zastøešující organizace
Od roku 1995 nás zastøešuje dìtská nezisková nestátní organizace s celostátní pùsobností DUHA, sdruení dìtí a mládee
pro volný èas, pøírodu a recesi. Nìkdy se pouívá zkrácený název sdruení DUHA. V ÈR existuje asi dvacet dalších druhù
„duh“. Stanovy naší DUHY nám demokraticky umoòují tvorbu vlastního programu zaloeného na foglarovských a setonovských tradicích. A navíc neexistují mezi ústøedím a základními
èlánky ádné zbyteèné krajské a okresní mezièlánky, co znaènì šetøí finanèní prostøedky.
Klubový èasopis Pramínek
V bøeznu 2003 vyšlo první èíslo klubového èasopisu Pramínek, který jsem vydával a do øíjna 2006. Obsah tvoøily pravidelné rubriky: rady pro kutily, pøevzatá povídka èi reportá
z naší akce, hry, vtipy, zprávy z èinnosti klubu, soutìe... Vydání
kadého èísla bylo èasovì nároèné. Avšak dìti nepøispívaly do
obsahu, ani se vìtšinou nezapojovaly do soutìí, take jsem vydávání Pramínku po tøech letech ukonèil.
Organizaèní slouèení klubu DUHA, Salix-SK
Další významnou zmìnou se stala skuteènost, e jsme se museli z organizaèních dùvodù slouèit s DUHA, Dìti Kunovice.
Od ledna 2007 tedy vystupujeme pod spoleèným názvem
DUHA, Dìti slunce.
Naše tradièní akce
Náš program se neustále vyvíjí a zkvalitòuje, za ta léta máme
ji øadu tradièních akcí: na podzim pravidelné èištìní ptaèích
budek v lesích za Hanušovicemi, Letecký den – soutìe s kartonovými létajícími talíøi, Hlehes – hledání hesel odpoledne i ve-

èer, Veèer svìtel podle vontských tradic, vánoèní besídku, Hrmesva – hry mezi svátky; v zimì stopovaèku, turnaj v piškvorkách, stavbu snìhových soch, jízdu na snìhu na netradièních
vozítkách; na jaøe abí závody, netradièní kulièkiádu v místnosti, soutìe s velikonoèními vajíèky aj.
Bìhem roku poøádáme jednodenní výpravy na kolech, vlakem èi pìšky, tematicky zamìøené víkendovky. V minulosti
jsme sjezdili spoustu srazù s oddíly a kluby, s veselými i dobrodrunými záitky. Dìti se uèily základy táboøení, poznávaly
moudrosti pøírody, nacvièovaly rùzné dovednosti – ty si pak
klubáci ovìøovali pøi krátkodobých èi dlouhodobých etapových
hrách bìhem roku èi na letních táborech.
Tìká doba nepøeje i oddílùm a klubùm
pomozte pøetrvat!
Mnohdy bouølivá byla historie našeho klubu, podobnì jako
historie Stínadel ve Foglarových kníkách o Vontech a Rychlých šípech. Bylo mnoho tìkých období a krizí, ale klub je nakonec vdy pøekonal. Pøeil také díky pomoci mnoha kamarádù
a nìkterých nadšených rodièù, té za podpory mìstského úøadu
a školy. Jim všem patøí mùj velký dík!
Jene právì v posledních letech a hlavnì letos èelí klub hluboké èlenské krizi. Jsou potøeba nováèci! Dìti by mnohdy zájem mìly, o èem svìdèí jejich ohlasy pøi mých náborových
akcích na školách. Jene kdy rodièe nepodpoøí naši èinnost a
nepøihlásí dìti do klubu, zanikne jako mnoho dalších oddílù a
všechno pøijde vniveè. Co je lepší pro vaše dìti? Kdy se nudí
nìkde na ulici, nebo kdy u nás proijí smysluplnì a pod dohledem svùj volný èas?
Dìtství je krátké období, které se u nevrátí. Na co budou jednou vaše dìti vzpomínat? Dopøejte svým dìtem krásné dìtství a
pøijïte s nimi mezi nás.
Vedoucí klubu DUHA, Dìti slunce (Salix-SK) M. Pecho

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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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 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. Cena 400 000 Kè, tel. 583 231 709
Pronajmu øadovou zdìnou gará u viaduktu. Mìsíèní nájem 500,- Kè.
Tel.: 737 552 309

Pro rodinnou rekreaci koupím roubenku, vhodnou k celoroèní
rekreaci. Tel: 777 114 004

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

Nabízím
pùjèky
od 10.000,- Kè do 100.000,- Kè
pro zamìstnance, dùchodce,
OSVÈ a eny na MD.
Zprostøedkovatel pracuje pro 1 vìøitele

Tel.: 724 539 804
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Manelé Jiøina a Zdenìk ROUBALOVI
oslavili dne 13. 10. 2011
diamantovou svatbu.

Jubilea

V mìsíci listopadu 2011
oslaví svá významná ivotní
výroèí tito naši
spoluobèané:

Pøejeme Vám ještì hodnì pìkných, spoleènì proitých let,
pevné zdraví, vzájemnou toleranci a optimismus.
Dìkujeme Vám za Vaši obìtavou lásku a péèi,
s jakou jste nás vychovali.
Dcera Jiøa a syn Zdenìk s rodinami

paní Marie Chrudinová, Marie
Kiffelová, Jana Jelínková,
Uršula Suchodolová a
Boena Vrbová;
pánové Julius Kolár, Jan
Hanák, Ondrej Mészáros,
Miroslav Šmotek, Jiøí
Vondruška, Vladimír Šimek a
Jaromír Hlaváè.

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

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

Vzpomínka
Dne 7. 11. 2011 si pøipomeneme smutné 10. výroèí
úmrtí našeho tatínka a dìdeèka,
pana Františka Mana.
Kdo jste ho mìli rádi, vzpomeòte s námi.
S láskou a úctou vìnuje dcera Marie s rodinou.

Toulky po okolí

lem bohatì zdobeným tesanými reliéfy a uzavøeným kovanou,
pùvodnì polychromovanou møíí. V roce 1966 provedla Mila-

Podruhé se dnes podíváme do Postøelmova a zamìøíme se na
nejznámìjší historickou památku obce.
Vedle místního farního kostela sv. Matouše stojí menší stavba ètvercového pùdorysu se stanovou støechou. Dojdete-li k ní,
upoutá vás výzdoba pískovcového portálu a kovaná møí. Tabule na boèní stìnì vás informuje, e stojíte pøed hrobkou vladycké rodiny Bukùvkù, jejich sídlem byla tvrz v sousední vesnici
Chromèi. Bukùvkové, jejich historie rodu sahá a do dvanactého století, pocházeli z malé vesnice Bukovky leící na Pardubicku západnì od Lázní Bohdaneè. Jejich pøedek, Jan Sezema,
našel v pohnuté dobì 15. století nový domov na Moravì, jeho
potomci pak koupili tøemešské panství u Šumperku a s ním i
vesnici Chromeè, kde vybudovali hospodáøský dvùr. K nìmu
patøil i rozlehlý rybník Zrcadlo pod Bludovem, chromeèský

da Lejsková Matyášová historicko umìlecký prùzkum portálu a
vysvìtlila jeho figurální symboliku. V nikách postranních pilíøù
najdeme alegorické postavy Síly a Lásky.
Hodnotným doplòkem postøelmovského portálu je i kovaná
møí, která se stala pøedlohou pseudorenesanèní kováøské práce
v centrálním chrámu Uher, v budapešské katedrále sv. Štìpána. Nadzemní prostora hrobky je uvnitø zaklenuta pro renesanci
typickou zrcadlovou klenbou.
Otvorem v podlaze sejdeme do krypty s valenou klenbou,
kde jsou umístìny ètyøi rakve. Traduje se, e zde vedle Zikmunda Bukùvky a jeho manelky Barbory odpoèívají ostatky neidentifikované dívky, snad dcery jmenovaných manelù, a
tìlesné pozùstatky Zikmundova synovce Bernarda (zemøel
roku 1631), posledního Bukùvky na Tøemešku.

mlýn a od roku 1585 pøikoupená ves Bohutín. V osmdesátých

A právì ten sepsal s obcí Postøelmov v únoru 1612 smlouvu.

letech šestnáctého století se jeho potomek Zikmund oenil

Postøelmovští se zavázali nejen o hrobku peèovat, v co spadaly

s Barborou Okrouhlickou z Knìnic, s ní mìl syna Albrechta a

opravy zdí a krovu, ale také hrobku chránit. Na nezbytné opravy

dceru neznámého jména. Poèátkem devadesátých let, snad

objektu obdrela obec kus chromeèské louky. Kadoroèní vý-

v souvislosti s úmrtím potomka, se rozhodl vystavìt na po-

nos z této louky tvoøil finanèní základnu budoucích oprav. Po-

støelmovském høbitovì naproti kostelní vìi rodinnou hrobku.

støelmovští svým závazkùm dostáli a dodnes se o památku

V nadzemní èásti hrobky snad bývala kaple slouící k poslední-

starají.

mu rozlouèení se zemøelým, do této prostory se vstupuje portá-
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Cestování po Evropì
Máme pøed sebou „dušièkové období“, a tak se hodí
navštívit jedno pozoruhodné muzeum, ve kterém mùete
vidìt vše, co se týká naší poslední cesty na tomto svìtì.
Zavítáme do Vídnì a podíváme se do Muzea pohøebnictví, údajnì jediného v Evropì. Nachází se ve 4. vídeòském okrese Wieden, kde sídlí i Mìstský pohøební ústav.
Bylo zaloeno pøed více jak 40 roky a jeho rozsáhlé sbírky
mají mimoøádnou atraktivní i informaèní hodnotu. Je zde
soustøedìno pøes 650 exponátù, které dokonale prezentují vývoj pohøebních zvyklostí ve Vídni od 18. století. Jde
zde sice o téma neradostné, pochmurné, ba morbidní,
avšak plnì koresponduje se zdejší mentalitou a dlouholetou tradicí za c. k. mocnáøství. Vídeòáci si toti vdy potrpìli na rùzné honosné akce, nevyjímaje pohøby. Tak
tøeba za c. k. Rakouska se pohøby odstupòovaly do šesti
tøíd, a to podle poètu koòských spøeení, svící, vìncù, hudebníkù a knìí.

úmrtních oznámení a reklamních letákù na pohøební
sluby.
Nejvíce však návštìvníky zajímají rarity a kuriozity.
Jsou zde tøeba vystaveny krátké dýky slouící k propíchnutí srdce zemøelého, aby se pøedešlo zdánlivé smrti –
zvyk uívaný pøedevším v aristokratických rodinách. Kuriozitou è. 1 je zde ale tzv. záchranný budík z jednoho místního høbitova z konce 19. století, slouící k tomu, aby
zdánlivì zemøelý po probuzení v hrobì, èi hrobce svým
dechem rozezvuèel hlasitý zvonek na náhrobku.
Jedním z nejstarších exponátù je zase úsporná vyklápìcí rakev, pouívaná z naøízení císaøe Josefa II. v 80. letech 18. století. Do této prosté døevìné rakve, mající
vyklápìcí dno, byl dán nebotík v pytli a po uloení do hrobu byla rakev vyjmuta a pouita k dalšímu pohøbu. Naštìstí tento projev josefovského osvícenectví narazil na
odmítavý postoj obyvatelstva a byl záhy zrušen.

A tak mezi exponáty zaujmou bohatì zdobené sváteèní livreje pohøebních zøízencù, rùzné šerpy, lucerny na
stojanech, smuteèní závìsy a velké mnoství stuh na
vìnce. Nechybí zde ani bohatì zdobené i obyèejné pohøební povozy, ruènì vyøezávané a zdobené rakve, vyšívané rubáše a mnoho párù bot pro nebotíky na poslední
cestu. K vidìní jsou zde i zajímavé urny rùzných tvarù,
vázy a pohøební nosítka. Nespoèetná je i zdejší sbírka

Bizarní muzeum, jeho mottem jsou slova „Smrt je nedílnou souèástí ivota“ si mohou zájemci prohlédnout
pouze s odborným výkladem prùvodce. Roènì jich je pøes
3 000, a to doslova z celého svìta. Pøed pohledem na
samé smutné exponáty však kadého návštìvníka potìší
fakt, e se zde jako v jediném muzeu ve Vídni neplatí
vstupné.

Toulky po okolí

ko v jiní zdi hrobky a jeho zchátralá møí nahrazena replikou.

(dokonèení ze 5. strany)
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Odbornì ošetøeny byly mumifikované ostatky zemøelých.
Ji tøetí rozšíøené vydání publikace o historii rodu Bukùvkù a

Hrobka byla ve dvacátém století opravována a byly na ní

jejich hrobky svìdèí o zájmu veøejnosti o tuto památku, která

provádìny dílèí restaurátorské práce. Ne vdy však byly sta-

bývá zpøístupòována s výkladem ve Dny evropského kulturní-

vební zásahy provedeny ve prospìch objektu. V letech 2004 a

ho dìdictví ji od roku 1997.

2005 pøistoupila obec Postøelmov ke generální opravì hrobky

-hp

Bukùvkù. Byly restaurovány portály a møí, odkryta pùvodní
omítka a dlaba v nadzemní èásti stavby, vlhká krypta byla
odizolována od zdrojù vlhkosti. Otevøeno bylo pùvodní okén-

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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