HANUŠOVICKÉ NOVINY
Prosinec 2010

èíslo 12

roèník 16

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,

do funkce starostky mìsta Hanušovice jsme nastoupila 9. 11. 2010.
Chtìla bych touto cestou podìkovat za projev velké dùvìry, které se mi od Vás dostalo. Je pro mì výzvou a zároveò velkým závazkem, který se budu snait svìdomitì a
zodpovìdnì plnit.
Jsem se vìdoma toho, e øídit a spravovat mìsto je nelehký úkol. Bohuel ijeme
v dobì, kdy se penìz nedostává nikde, a získat je bude asi tvrdý boj. Pevnì vìøím, e
s novì zvolenými zastupiteli budeme schopni spoleènì fungovat jak ve prospìch našeho mìsta, tak i ve prospìch našich obèanù.
Váení obèané
mìsta Hanušovice a
místních èástí, ještì
jednou Vám dìkuji
za dùvìru, které si
velice váím, a pøeji
Vám, aby Vaše volba
byla šastná.

Ivana Vokurková,
starostka mìsta
Hanušovice
á

Obèanské sdruení K2 Hynèice, o. s. poøádá dne 4. 12. 2010

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Zaèátek v 16.00 hod., místo konání jídelna ZŠ Hanušovice.
O obèerstvení a zábavu je postaráno. Srdeènì zvou poøadatelé.
Radostné Vánoce,
dìtem pìkné
prázdniny pøi zimních
radovánkách a všem
úspìšné vykroèení do
nového roku 2011
pøejí
redakce
Hanušovických novin
a zamìstnanci MÚ
Hanušovice

Mìsto Hanušovice se Základní školou Hanušovice Vás
zve na tradièní

Štìdrý den a vánoèní svátky
Mílovými kroky se nám blíí nejkrásnìjší svátky v roce, a tak si spoleènì pøipomeneme nìkolik známých i ménì známých
obyèejù, zvykù a povìr, je tento køesanský
svátek provází.
Štìdrý den je posledním dnem pøípravy na nejvìtší køesanské svátky
v roce. Málo známý je fakt, e to ve
støedovìku byl poslední kalendáøní
den konèícího roku. V den slavnosti
Narození Pánì, tedy 25. prosince, tehdy zaèínal nový kalendáøní rok.
Štìdrý den zaèínal poslední jitøní mší
(roráty), pøi nich byly poehnány ozdoby
z pøírodních materiálù, kterými se zdobila
domácnost. Obìd mìl a má stále ještì postní charakter, krajovì je nazýván hubník,
kuba èi muzika. Vánoèní stromeèek nemá
v našich zemích dlouhé tradice, nebo se
v mìšanských rodinách zaèal prosazovat
a ve 40. letech 19. století, na vesnicích o
nìkolik let pozdìji. Zdobil se peèeným
cukrovím, figurkami z perníku a peèiva, nìkde i ozdobami vyøezanými ze døeva. Po
slavnostní veèeøi se zpívaly koledy a rozdávaly dárky.
(pokraèování na 4. stranì)

Zveme Vás na

Pøedvánoèní charitativní
koncert
10. 12. 2010 v 18.00 hod.
v Domì kultury v Hanušovicích.
Více informací uvnitø novin

Vánoèní zpívání

Mìsto Hanušovice
Vás zve na

Souèástí bude ivý Betlém

Mikulášování

22. 12. 2009 v 17.00 hod.
u jídelny za školou
Bude se rozdávat Betlémské svìtlo.
Obèerstvení zajištìno. Srdeènì zvou poøadatelé!
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pro malé i velké
v DK Hanušovice
5. 12. 2009 v 17.30 hod.
Vstup zdarma
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Vzácná návštìva
u starostky
Dne 12. 11. 2010 starostka Ivana Vokurková pøijala pana Jana
Jankù a poblahopøála mu ke vzácnému vyznamenání, které
obdrel od prezidenta republiky Václava Klause.

Jan Jankù celý ivot pracoval s mládeí v organizaci Junák.
Za okupace se mu podaøil z totálního nasazení v Nìmecku útìk
na Západ, kde vstoupil do øad èeskoslovenské zahranièní armády. Po únoru 1948 byl jako èlen skautské odbojové skupiny
„Svìtlana“ zatèen, krutì vyslýchán povìstnými vyšetøovateli
v Uherském Hradišti a odsouzen k trestu smrti, který mu byl
poté zmìnìn na 20 let tìkého aláøe. Po roce 1989 se stal aktivním èlenem Konfederace politických vìzòù a stále je èinný v Junáku.
- mú
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podatelna@mu-hanusovice.cz

Prezident republiky
propùjèuje

Øád
Tomáše Garrigua Masaryka
Janovi Jankù
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie
a lidská práva
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Informace ZŠ a MŠ Hanušovice
Úspìšný projekt
Projekt „Aktivní motivace ákù ZŠ = jistota pro budoucnost
øemesel neboli Otevøi se dovednostem neboli Olomoucká øemesla“ se umístil na prvním místì mezi 32 soutìícími projekty ve
veøejném hlasování v šestém roèníku prestiní celostátní soutìe
Dobrá rada nad zlato 2010, kterou kadoroènì vyhlašuje Národní vzdìlávací fond na www.topregion.cz.
Projekt byl dále ocenìn odbornou porotou Národního vzdìlávacího fondu a dne 15. listopadu 2010 mu byla v Praze slavnostnì udìlena CENA ZA PØÍNOS PRO ROZVOJ
REGIONÁLNÍHO PARTNERSTVÍ, kterou osobnì pøevzaly H.
Malíková, H. Houšová, senior projektový manaer a koordinátor projektu spoleènì se zástupcem Rady pro rozvoj lidských
zdrojù Olomouckého kraje.
Za 10 let Olomouckého hejtmanství se jedná o první takové
ocenìní. Obdobná ocenìní odborných porot a souèasnì i veøejnosti nezískal zatím ani ádný projekt realizovaný Asistenèním
centrem, a. s., ani projekt partnerù Svazu prùmyslu a dopravy ÈR
a Asociace energetického vzdìlávání.
Certifikát s udìlenou cenou projektu, vlastnoruènì podepsaný øeditelkou Národního vzdìlávacího fondu p. Kopicovou,
pøedsedkyní Správní rady Tomáše Bati - p. Pignal-Bata, øeditelkou Otevøené spoleènosti - p. Smolíkovou a øeditelem British
Council - p. Bellinghamem, naleznete na www.otevrisedovednostem.cz vèetnì fotografií a videa ze slavnostního pøedávání
cen.

Váení obèané, rodièe a áci,
pøejeme Vám pokojné svátky a
naèerpání nových sil do roku 2011.
ZŠ a MŠ Hanušovice

Dílna prvních tøíd
Dílna prvních tøíd s názvem „Uèíme se, jak se uèit s prvòáèkem“ probìhla 3. 11. 2010. Rozdìlena byla do dvou èástí. V první èásti zhlédli rodièe dramatické pøedstavení dìtí pohádku „O veliké øepì“ a v druhé si mohli prakticky vyzkoušet metodiku prvopoèáteèního ètení.
Anna Janoèková

Vladimíra ídková,èlenka realizaèního týmu projektu

Švihadlová princezna – princ
Naše dìti ve škole se baví i o pøestávkách
Nìkdy je toho èasu ve škole málo, nìkdy ani nestiháme opsat
úkoly o pøestávkách, ale naši mladší áci se potøebují odreagovat. Proto se áci 9. roèníku naší školy rozhodli ji 4. rokem pracovat jako peer aktivisté.
Peer program je odvozen od anglického slova, které znamená
vrstevník, ale také nìkoho, s kým se cílová skupina našeho pùsobení mùe ztotonit. Celý tento projekt je postavený na aktivním
zapojení.
15. ákù z 9. roèníku se zamìøuje na hlavní problémy naší
doby, které se dotýkají nejen školy, ale celé spoleènosti. Prvním
velkým námìtem je boj proti šikanì ve škole a za bezpeèné chování ákù ve škole i mino ni. Velkou pozornost budeme vìnovat
problematice záškoláctví a šikanování, pøestoe tyto dva
závané nebezpeèné jevy jsou velmi tìsnì propojeny.
Naši áci 9. roèníku ji od mìsíce øíjna nabídli pomoc uèitelùm 1. stupnì. Pøipravují o pøestávkách pro dìti v rámci tohoto
projektu povídání, ale i soutìe a motivují je i výtvarnì rùznými
omalovánkami nebo pøedlohami. Dìti tak navazují nová pøátelství a kamarádské vztahy.
Metodièka prevence ZŠ a MŠ Jana Winklerová

V úterý 9. 11. 2010 probìhla soutì ve skákání pøes švihadlo, zúèastnilo se jí 19 soutìících a 15 pøihlíejících,
kteøí pomáhali poèítat.
1. tøída
1. místo – Adéla Adamcová
2. místo - Nikola Zaèalová
3. místo - Marie Mikulièová
2. tøída
1. místo – Nina Kremlièková
2. místo - Matìj Procházka
3. místo – Šárka Dvoøáková
3. tøída
1. místo - Beata Fluxová
2. místo - Klára Sedlaèíková
3. místo - Natálie Lasnovská
5. tøída
1. místo - Dagmar Tihlaøíková
2. místo - Boena Muszyòská
3. místo - Pavlína Jelínková
Rekordmankou se stala Beata Fluxová, která skoèila 318
pøeskokù.
-jp

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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Zpráva z ustavujícího zasedání ZM Hanušovice dne 8. 11. 2010
Jednání ustavujícího zasedání zahájil starosta mìsta, který pøivítal novì zvolené zastupitele. Starosta urèil jako zapisovatele
p. Mrázka a jako ovìøovatele zápisu p. R. Suchodola a p. I. Vokurku.
Noví zastupitelé v souladu se zákonem o obcích sloili slib v souladu s ustanovením § 69 citovaného zákona.
ZM schválilo program a zpùsob hlasování,
hlasování bude veøejné. Dále schválilo návrhovou komisi ve sloení: pøedseda p. Václav Jokl,
èlenové p. František Felner a p. František Šupák.
ZM schválilo, e bude volen jeden místostarosta. Starostou mìsta Hanušovice ZM zvolilo
p. Ivanu Vokurkovou, místostarostou p. Františka Wintera. Jako èleny RM ZM zvolilo p. Vlastu
Halfarovou, p. Radomíra Suchodola, a p. Václava Jokla.
V souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k), zákona o
obcích, ZM urèilo, e pro výkon funkce starosty
mìsta bude èlen ZM dlouhodobì uvolnìn.
ZM v souladu s ust. § 117 odst. 2, zákona o obcích, zøídilo finanèní a kontrolní výbor. Pøedsedou finanèního výboru ZM zvolilo p. Vlastu
Halfarovou, pøedsedou kontrolního výboru p. Pavlu Sedlaèíkovou. Èleny finanèního
výboru ZM zvolilo p. Hanièku
Lanèovou a p. Annu Kiffelovou, èleny kontrolního výboru
ZM volí p. Jiøího Fialu a p. Jitku Šolcovou.
Zastupitelstvo mìsta Hanušovice v souladu s § 72 a 84,
odst. 2 stanovilo odmìny za
výkon funkce neuvolnìným
èlenùm zastupitelstva.
Pan Petr Malcharczik popøál novì zvoleným zastupitelùm hodnì úspìchù v další
práci.
-mú

Štìdrý den a vánoèní svátky

(dokonèení z 1. strany)
Málo se ví, e nadìlování dárkù svým nejbliším bylo pùvodnì spjato s datem 6. prosince, tedy se svátkem sv. Mikuláše. Postupnì
se tento zvyk pøesunul na Vánoce, i kdy i na Mikuláše jsou hlavnì dìti obdarovány menšími dárky. Tradiènì je ten, kdo nadìluje,
nazýván Jeíškem, èím se zøejmì vyjadøuje víra, e vše dobré, co èlovìk dostává, má od Boha.
K štìdrému veèeru se pojí také øada tradièních obyèejù, pomocí nich se naši pøedkové snaili odhadnout prùbìh nadcházejícího
roku. Mezi tyto zvyklosti patøí tradièní pouštìní lodièek, rozkrajování jablka, házení støevícem, øezání barborek, lití olova a málo
známé klepání støevícem na kurník (aby slepice lépe nesly).
Po veèeøi musel hospodáø s hospodyní podìlit i domácí zvíøectvo. Houser dostával èesnek, aby dobøe bránil housata, slepice dostaly hrách, pšenici a jeèmen, aby nesly hodnì vajec, krávy dostaly vánoèku, aby dobøe dojily, konì zase dostali posolený chléb, aby
dobøe tahali. Hospodynì po obdarování vzala kohouta, kaèera a housera po jednom do náruèe, tøikrát s nimi obešla kuchyò a pak je
pozpátku vystrèila oknem ven. Vìøilo se, e se potom nebudou se svým hejnem toulat a budou se dret stavení. Koza dostala jablko,
aby mìla sladké mléko. Kousek vánoèky, pùl oøechu a nìkdy i drobné mince se házely do studánky, aby mìla èistou vodu. Dìti zase
házely drobky, skoøápky a kosti od veèeøe pod stromy na zahradì, aby se urodilo hodnì ovoce. Hospodáø ještì pøed veèeøí ovazoval
stromy slámou, pak s nimi zatøásl. Tím je probudil ze zimního spánku a symbolicky je pozval ke štìdroveèernímu stolu. Pár drobkù se
hodilo i Meluzínì, aby nebyla krutá zima a studené vìtry.
Po provedení všech tìchto zvyklostí následovala pùlnoèní mše.V místních svatostáncích se jich zúèastnili témìø všichni køesané.
Zpívaly se koledy a za hlasù pùlnoèních zvonù, které prý mají kouzelnou moc, tak zaèínaly oslavy narození Jeíše Krista. -hp
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Tøíkrálová sbírka 2011
Tak jako tradiènì bude zaèínat nadcházející rok na
mnoha místech Tøíkrálovou sbírkou, kterou organizuje
Charita Šumperk.
Tøíkráloví koledníci vyjdou do ulic v období mezi
2. a 9. lednem 2011 (celostátní koledování potrvá o
tøi dny déle), aby pøinášeli do všech domovù
poehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potøebují.
Výtìek Tøíkrálové sbírky je urèen pøedevším na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorùm, matkám s dìtmi v tísni a dalším jinak sociálnì potøebným
skupinám lidí ijícím zejména v dìkanátu Šumperk.
Èást výnosu sbírky je urèena na humanitární pomoc
do zahranièí.

A ještì ohlédnutí za sbírkou loòskou. V našem dìkanátu
se vykoledovalo 556 120,-Kè, pøièem podíl, který byl urèen pro vyuití Charitou Šumperk èinil 272 550 Kè. Tato finanèní èástka byla pouita na podporu èinnosti Charity
Šumperk a Centra pro rodinu Šumperk, humanitární pomoc zemìtøesením postienému Haiti a povodním postieným oblastem v Èeské republice, na nákup
rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek, na nákup
pomùcek a zaøízení pro terénní hospicovou péèi a na pøímou pomoc obèanùm v hmotné nouzi.
Charita Šumperk poskytuje na území dìkanátu
Šumperk terénní zdravotní a peèovatelskou slubu,
osobní asistenci a pùjèuje rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky.
-dl

Otevøení dìtského høištì
V mìsíci listopadu bylo koneènì otevøeno dìtské høištì, na které naši nejmenší
dlouhou dobu èekali. Po roce usilovné práce s výbìrem vhodného místa se dìtem koneènì splnil jejich sen.
Tímto jsme se opìt o kruèek priblíili našemu cíli, a to vytvoøit pøíjemné prostøedí
pro aktivní trávení volného èasu našich dìtí a celé rodiny.
Dìkujeme všem, kteøí se pøièinili o vznik dìtského hrištì, zvlášte pak Pivovaru
Holba, který byl hlavním sponzorem a vìnoval nemalou finanèní èástku, stejnì jako
Mìsto Hanušovice a Hanušovická obchodní, s. r. o, která celou výstavbu realizovala a
technicky zabezpeèovala. Snaili jsme se spoleènì se zadavateli najít ideální øešení,
které bylo pro danou lokalitu nejvhodnìjší. Veøíme, e se nám podaøilo naplnit oèekávání v oèích tìch nejmenších. Radomír Suchodol, Olga Schwarzerová, foto: Václav Jokl

Fotopøíspìvky našich ètenáøù
Dìkujeme za velmi povedené fotografie paní Janì Vinklerové z Hanušovic. Pokud se chcete o podobné „úlovky“ také podìlit,
zasílejte na podatelnu MÚ Hanušovice nebo elektronicky na adresu noviny@hanusovice.info.

Okurka, šneèí kamarádka.

e by nová odrùda? Ušatá rajèata.
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Jak na inzerci?

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
Kadeønictví Vanessa
Hlavní tøída 20/3061, Šumperk
(nad Baou)
Zdeòka Macková Tel.: 732 848 223
Provozní doba:
Lichý týden: 8.00 - 14.00
Sudý týden: 14.00 - 19.00

Sháním ke koupi chalupu nebo rodinný domek se zahradou, na pìkném místì
v okolí Hanušovic. Tel: 777 114 004

Koupím zemìdìlské pozemky.
KDEKOLIV. Tel: 602 308 774

Prodám byt 3+1 do osobního vlast. na
sídlišti Na Holbì. Nízké provozní náklady. Ihned k nastìhování. Cena 550 tis.
Tel. 732933867

Novì otevøeno
Obèerstvení U Nádraí
PO-PÁ 9.00-16.00
SO 9.00-15.00

Nová zubní ordinace

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info 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

Prodej peletek z mìkkého døeva

MUDr. Libor Vik, MDDr. Veronika Tobolová
s provozem od 3. 1. 2011 registrují nové pacienty
tel.: 737 878 720, Námìstí Svobody 2824/1,
Šumperk, (budova AV dentu, bývalá obchodní banka)

Prùmìr peletek 6 mm,
baleno do 15 kg pytlù.
Informace na tel. 775 33 00 77.

Nabízím

vedení daòové evidence,
mzdové evidence,
úèetnictví, evidence DPH
a zpracování výkazù
vèetnì pøehledù
a daòového pøiznání.
V pøípadì zájmu mne
kontaktujte
na tel. 777 693 345
Ing. Jana Marešová

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi

Dìti slunce Hanušovice
èinnost za mìsíc øíjen 2010
Hned první sobotu v mìsíci vedly naše kroky na klubové táboøištì, kde se uskuteènila výroba døevìného stolu do kuchyòky, a pak i jeho natøení luxolem. Právì zde, na táboøišti, se
èlenové klubu uèí v rámci zálesáckého programu zacházet s pilou, sekerou, kladivem apod.
Jednu schùzku jsme vìnovali výrobì kartonových létajících
talíøù-speciálù a v sobotu 9. øíjna pak probìhl 19. roèník Leteckého dne. Z pozvaných 11 klubù èi oddílù nikdo nepøijel, také
z hanušovických dìtí-neèlenù se nikdo nezapojil, take naši
klubáci soutìili za pìkného poèasí pouze mezi sebou. Alespoò
vítìzství zùstalo v klubu. V deseti disciplínách celkovì zvítìzil
Honza Donoval. Blahopøejeme.
Další sobotu se konala výprava do Lesního baru v Horní Lipové. Pùvodní plán byl jet na kole, ale s ohledem na chladnìjší
poèasí jsme nakonec jeli do Lipové vlakem. Na nádraí hoši navštívili malé muzeum, a pak se pokraèovalo po šipkách místního znaèení. Lesní bar provozuje myslivecké sdruení. Bar
s krbem, rùznými potravinami a tekutinami je zastøešen. V baru
si mùete vzít z daného zboí, co chcete, a do kasièky pak
vloíte peníze dle místního ceníku. Po obèerstvení jsme zahráli
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v okolí dvì hry. Matìj se tu potkal s bratrancem, pozdìji sem
pøijeli návštìvníci a z Frýdku Místku, dvì dìvèata si s námi zahrála další hru. Po dešti jsme vyrazili ještì k hornímu baru,
jene nízké mraky nedovolily rozhledy do širokého okolí. Dále
jsme putovali kus cesty po cyklistické trase a z ní odboèili po
modré turistické znaèce zpìt do Horní Lipové. Cestou jsme
pøekonávali mokøiny rozvodnìného potùèku, obdivovali krásu
rùzných vodopádkù a mohutnost starobylého smrku, vyèistili
jsme náhon k vodnímu mlýnku, sbírali spadané barevné listy a
bukové hùlky na ozdoby. Na nádraí chlapci soutìili v uhádnutí myšleného zvíøete a nìkteøí cestující mohutnì napovídali.
Pøes nepøízeò poèasí se výprava pìknì vydaøila.
Další schùzka klubu v úterý 19. 10. probíhala netradiènì
v Hanušovicích, na rùzných místech jsme zahráli hry s vršky,
kartièkami, vázáním uzlù atd.
Ve støedu 27. 10. jsme vyèistili malé ptaèí budky, které máme
vyvìšeny v lesích v okolí Hanušovic. Letos hnízdili ptáci v pìti
z deseti budek, naštìstí se do ádné tento rok nevetøeli plši.
Závìr mìsíce, podzimní prázdniny, patøil prodlouené víkendovce na chatì za Bohdíkovem. Akce se nazývala Pašování
pøes mexickou hranici. Poèasí i program se vydaøily, celkovì
vyhrál host Denis Iliadu ze Šumperku, blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Ondra Faltièko, který
také získal pochvalu za kamarádské chování. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci øediteli ZŠ Hanušovice
p. Felnerovi.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Podìkování

Jubilea

V mìsíci prosinci 2010
oslaví svá významná
jubilea tito naši
spoluobèané:
paní Margita Vaòová, Marie
Gablerová, Danuše
Notasová, Zdenka Davidová,
Markéta Postulková, Anna
Kadlecová, Magdalena
Skoumalová, Marie
Vojtìšková, Anna Zaèalová,
Milada Coufalová a Irena

Èlenové Zahrádkáøského svazu v Hanušovicích by chtìli touto formou podìkovat
odstupujícímu starostovi, panu Petru Malcharczikovi, za pøíkladnou spolupráci.
Po celou dobu, nejprve jako øadový èlen ZS, pozdìji, kdy pùsobil ve vedoucích
funkcích na radnici, nám vdy vycházel vstøíc a pomáhal naši organizaci øešit nemálo
problémù. Aktivnì se zúèastòoval našich schùzí a jednání a byl tak spojovacím èlánkem mezi námi a vedením mìsta.
Pane starosto, díky!
Za výbor Zahrádkáøského svazu Ernest Rajnoha, pøedseda

Poznejte Bibli
Chcete se seznámit s obsahem a poselstvím Bible? Sbor Církve adventistù sedmého
dne Vás zve k setkávání nad Biblí, které probíhá kadou sobotu od 9:00 v Domì kultury v Hanušovicích.

Hlavsová;
pánové Ladislav Ján,
František Winter, Pavel
Opletal a Petr Brázda.
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

Výbor Zahrádkáøského svazu
Hanušovice pøeje svým èlenùm, ale i
všem obyvatelùm mìsta Hanušovice
pøíjemné proití svátkù vánoèních a
do nového roku 2011 vše nejlepší,
hodnì zdraví, štìstí a osobní
spokojenosti.

Vzpomínka

Dne 30. prosince 2010 uctíme
památku podplukovníka Èes. lidové
armády
pana Rostislava Smutného,
v tento den by se doil 90 let.
Stále vzpomíná manelka Zdeòka a
dìti Rostislav a Zdenka s rodinami,
vnouèata, pravnouèata a známí.

Pozvánka
Obèanské sdruení ivot a zdraví vás zve na cyklus semináøù vìnovaný úspìšnému
svìtovému programu zamìøenému na prevenci a léèbu civilizaèních onemocnìní. Semináøe budou probíhat v Domì kultury Hanušovice a jsou urèeny kadému, kdo chce
zlepšit svùj zdravotní stav, psychickou a fyzickou kondici. Cyklus byl zahájen 13. 10.
2010 v 17:00 semináøem Osm cest ke zdraví. Další semináøe jsou:
8. 12. 2010 Mezilidské vztahy a pozitivní myšlení
12. 1. 2011 O pohybu a odpoèinku
9. 2. 2011 Nejlevnìjší „terapie“ teèe z kohoutku Vstup na semináøe je zdarma.

Poehnané vánoèní svátky plné klidu a pohody a do nového roku
hodnì zdraví a úspìchù pøeje MO KDU-ÈSL Hanušovice.

Podìkování
Základní organizace KSÈM Hanušovice dìkuje touto cestou všem kandidátùm do
voleb mìstského zastupitelstva, kteøí se nebáli za naši stranu kandidovat.
Dìkujeme také všem obèanùm mìsta i okolí, kteøí naši kandidátku podpoøili.
Našim novì zvoleným èlenùm zastupitelstva mìsta pøejeme hodnì zdaru a úspìchù
v jejich nelehké práci pro mìsto – zvláštì pak hodnì zdraví a pevné nervy.
ZO KSÈ Hanušovice

Vzpomínáme
Dne 17. 12. 2010 si pøipomeneme 40 let, od chvíle kdy tragicky zahynuli zamìstnanci Lesního závodu:

Jaroslav Schwan

Rudolf Macek

Antonín Chamlar

Èas ubíhá jako voda, ale vzpomínky zùstávají stále ivé.
Vzpomínají manelky, dìti s rodinami a ostatní pøíbuzní.
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Cestování po Evropì
Po delší dobì se podíváme k našim severním sousedùm do
Polska a navštívíme severovýchod zemì, kde se nachází známá Mazurská jezera.
Celá oblast je obdivována polskými a ve velkém mnoství i
evropskými milovníky „sladkovodního vodáctví“. Jedná se zde
vlastnì o soustavu nìkolika desítek jezer propojených dùmyslnì
vybudovaným systémem kanálù a prùplavù. Od jara do podzimu
je to ráj rybáøù, surfaøù, vodákù a majitelù motorových èlunù,
skútrù a plachetnic. Nechybí zde ani velké mnoství malých i velkých výletních lodí, které nabízí turistùm projíïky po
nádherných jezerech plných ryb a vodních ivoèichù a pìkné pøírody v okolí. V zimì, kdy jezera zamrznou, se zde zase prohání
bruslaøi, lyaøi na bìkách a psí spøeení. Po celý rok pak místní
podnikatelé nabízejí veškerý komfort pro návštìvníky – hotely,
kempy, restaurace, pùjèovny všeho potøebného a atrakce všeho
druhu.
A kdy vás omrzí pohled na vodu, mùete navštívit tøeba Vlèí
doupì. Ano, jedná se o povìstné Hitlerovo sídlo. Na ploše o velikosti vìtší ne 6 km ètvereèních zde 3 tisíce nìmeckých vojákù
postavily pøes 80 staveb vèetnì nádraí, letištì a rozsáhlých
minových polí. O paranoie „vùdce“, jen sem poprvé dorazil
23. èervna 1941 a strávil zde s pøestávkami více ne 800 dní,

TOULKY PO OKOLÍ
V dnešním a v nìkolika dalších vydáních našich novin si budeme povídat a historii a zajímavostech mìsta Mohelnice.
Musíme zaèít ji v mladší dobì kamenné (5 000 let pø. n. l.)
kdy byl katastr dnešního mìsta ji osídlen našimi pøedky. Dokládají to rozsáhlé archeologické výzkumy, které byly provádìny v prostoru dnešní štìrkovny. Další rozmach nastal v dobì
bronzové, kdy lid kultury luické intenzivnì vyuíval úrodnou
nivu øeky Moravy. Hustota osídlení se sníila v dobì keltské a
øímské, ale v 9. století byla na bøezích potùèku Újezdky
zaloena slovanská osada, kde ji v 11. a 12. století pracovali
zruèní hrnèíøi. Osadu i podle archeologických nálezù lze dnes
klidnì nazývat øemeslnicko-trním støediskem regionu.
Prvnì je Mohelnice výslovnì jmenována v listinì olomouckého biskupa Jindøicha Zdíka z roku 1141, kdy patøila olomoucké kapitule. Pùvodní osada leící podél jmenovaného
potoka nemohla být opevnìna, a tak biskup zaloil mìsto na nedaleké vyvýšeninì. Podle dochovaných dokumentù zde ji byl
v roce 1247 farní kostel a v roce 1275 i farní škola, v obou pøípadech vlastnì jako vùbec nejstarší na severozápadní Moravì.
Souèasnì byla v blízkosti kostela postavena tvrz, je slouila
podle potøeby i jako biskupské sídlo. Roku 1273 byla Mohelnice ji urèitì mìstem a pravomoc zdejšího fojta se z biskupského

svìdèí fakt, e nechal domy obehnat a desetimetrovým
elezobetonem. Vlèí doupì bylo i dobøe utajeno a mìlo i dokonalé maskování. Sami spojenci pozdìji pøiznali, e o jeho existenci
nemìli po dlouhou dobu ani tušení. Pøed blíící se frontou pak
likvidaèní komando navezlo do kadého objektu nìkolik tun výbušnin a 24. ledna 1945 byly veškeré stavby vyhozeny do povìtøí. O síle výbuchu se mùeme pøesvìdèit ještì dnes. A
tunové kusy elezobetonu se nachází i nìkolik stovek metrù od
znièených objektù. V areálu se ještì nachází pomník nìkolika
desítek enistù, kteøí zde zahynuli pøi odminování tajného systému minových polí. Tato akce trvala dlouhých 10 let a podle dochovaných dokumentù bylo zlikvidováno pøes 20 tisíc min.
Jednalo se o asi 30 nejrafinovanìjších systémù této doby, proto
byly ztráty na ivotech tak veliké.
Na bøehu jednoho z jezer stojí další vzácný objekt. Jedná se o
hrad Malbork, pyšnící se velkým primátem. Je povaován za nejvìtší cihlový hrad v Evropì. S jeho stavbou zaèal øád nìmeckých
rytíøù ji v roce 1276 a stojí, vojensky øeèeno, na pøíhodném strategickém místì. Z vìtší èásti je obklopen vodou a jeho jediná pøístupová cesta se dala dobøe bránit. Proto nebyl nikdy nepøítelem
dobyt, a tak ho mùeme prakticky obdivovat v jeho pùvodní podobì.
-hp

povìøení vztahovala na 14 obcí od ádlovic po Skalièku u Zábøehu.Ve 2. polovinì 14. století pøevzal funkci lenní provincie
hrad Mírov, ale Mohelnice zùstala i nadále hlavním obchodním
a øemeslnickým støediskem. Roku 1322 dostalo mìsto také právo opevnit se hradbami. Za husitských válek bylo mìsto vìrno
biskupovi, a proto bylo r. 1424 vypáleno.
Po dlouhém váleèném období však zaèalo vzkvétat, mìšané
a øemeslníci bohatli. V polovinì 16. století ilo ve mìstì a na
pøedmìstích asi 1 500 obyvatel. Byl zde postaven velký pivovar,
tøi mlýny, pila, valcha a cihelna. Ve mìstì mìli své ivnosti kromì tradièních øemeslníkù i nejbohatší z nich – soukeníci.
I kdy se jednalo o „biskupské sídlo“, bylo zde i nemálo evangelíkù. Ti se sice pøidali v létech 1618-1620 ke vzbouøeným èeským stavùm, ale po jejich poráce jim bylo odpuštìno.
Jako kadé mìsto i Mohelnici postihlo nìkolik pohrom. Za
tøicetileté války bylo mìsto r. 1642 Švédy témìø beze zbytku vypáleno. Pak v r. 1715 zemøelo nìkolik stovek obyvatel na morovou nemoc, o 20 let pozdìji opìt lehla popelem témìø tøetina
mìsta. Za války o dìdictví slezské napadla mìsto pruská vojska
a dvakrát ho vyplenila.
V roce 1685 se mìsto stalo svìdkem upálení nejznámìjší
obìti šumperských a velkolosinských èarodìjnických procesù,
faráøe Kryštofa Aloise Lautnera.
-hpm

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

moderní sportovní karate
Cvièení probíhá kadou støedu 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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Florbalový turnaj „O pohár OZP“
V sobotu 20. 11. 2010 poøádal SPV Hanušováèek ji IV. roèník florbalového turnaje „O pohár OZP“. Tentokrát byly obsazeny kategorie mladších a starších ákù, dorostencù a muù.
Zájem o turnaj byl ještì vìtší, ale 24 týmù (12 mláde, 12 dospìlí) bylo opravdu maximem, take na nìkolik tradièních drustev
u bohuel místo nezbylo. Nìkteré týmy váily do Hanušovic
opravdu dalekou cestu, napø. Olomouc, Pardubice a Kundratice
(Semily). Celkem 200 hráèù i hráèek (dìvèata hrála v ákovských týmech) svádìlo urputné souboje od brzkých ranních a
do pozdních veèerních hodin. Pøedevším v kategorii muù byl
k vidìní opravdu pìkný florbal.
Neztratili se ani domácí hráèi. V kategorii dorostencù se o
koneèném poøadí rozhodovalo a v posledních sekundách závìreèného zápasu a nakonec rozhodlo pøi stejném bodovém zisku
prvních tøí týmù a celkové skóre. Toto kritérium rozhodlo, e
pohár nezùstane v Hanušovicích, ale poputuje do Mistrovic.
Oba hanušovické týmy obsadily 2. a 3. místo se stejným bodovým ziskem. O poøadí mezi nimi muselo rozhodnout další kritérium – vìtší poèet vstøelených branek. V kategorii muù se
domácím nepodaøilo proniknout do semifinále. V zápase s Moravskou Tøebovou o postup mezi nejlepší ètyøi týmy rozhodl jeden jediný a smolný gól. I tak je celkové 5.-8. místo
v konkurenci 12 kvalitních týmù, z nich minimálnì polovina
hrává v rùzných soutìích a ligách, úspìchem. U našich starších
ákù jistì neprospìlo rozptýlení do dvou týmù, mladší áèci dìlají teprve své první florbalové krùèky a sehráli na turnaji, na
rozdíl od Pardubic a Èervené Vody, své premiérové zápasy.
Pro zájemce z øad hráèù, trenérù a hostù byl za pøispìní a ochoty
vedení a zamìstnancù Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice a provozovatele nové restaurace pøipraven také doplòkový program – exkurze
v pivovaru a návštìva Pivovarského muzea. Turnaj se konal také za
podpory Oborové zdravotní pojišovny zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví a firmy Stavoprogres Brno, spol. s r. o., jejich
zástupci se turnaje také osobnì zúèastnili jako hosté a diváci. Všem
poøadatelé dìkují za podporu.

2. Minimax Šumperk
3. Vèelky Medulky Šumperk
4. ASPV Moravská Tøebová
5.-8. SK Hanušovice
5.-8. FBC Fsteklá fèela Jeseník
5.-8. TJ Olomouc - mìsto
5.-8. King Size Šumperk
9.-12. FBC Mistrovice
9.-12. Vychlazená 11 Šumperk
9.-12. Sokol Kundratice
9.-12. Hrabenov Extra
Kategorie dorost:
1. FBC Mistrovice
2. Hanušovice B
3. Hanušovice A
4. Sokol Kundratice
Kategorie starší áci:
1. ZŠ ulová
2. Èervená Voda
3. Klub SPV Pardubice
4. Hanušovice A
5. Hanušovice B
Kategorie mladší áci:
1. Èervená Voda
2. Klub SPV Pardubice
3. Hanušovice
Èinnost obèanského sdruení SPV Hanušováèek je v roce
2010 realizována také za podpory Olomouckého kraje.

Kategorie mui:
1. Párci za 13,- Jablunkov

Speedminton
Po srpnovém speedmintonovém turnaji v kategoriích muù a en, který se
z dùvodu nepøíznivého poèasí odehrál v hanušovické tìlocviènì, se konaly
další tøi turnaje. V mìsíci záøí v Praze i v øíjnu v Pardubicích opìt „zacinkaly“
medaile i pro Hanušovice za druhé a tøetí místo v kategorii muù. Listopad ji
patøil opìt hanušovickému turnaji. Tentokrát byl vyhlášen také pro kategorie
mládee a zaèáteèníkù. Zájem sice nenaplnil oèekávání, ale úèast prvních dìtí
na turnaji snad bude pøedzvìstí rozvoje tohoto sportu v Hanušovicích. Dalšího, praského speedmintonového turnaje ve ètyøhøe se domácí hráèi nezúèastní. Další domácí turnaj ve dvouhrách se bude konat a v pøíštím roce.
-pod
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SPV Hanušováèek a SK Hanušovice
pøejí svým èlenùm i ostatním
spoluobèanùm,
partnerùm, pøíznivcùm a jejich rodinám
prima Vánoce a vše nej v roce 2011.
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Kavárna u sv. Josefa
Obèasná dobroèinná kavárna s dìtským koutkem
Dukelská 112, Hanušovice

12. 12. 2010 v 15.00 hod.

Znáte Haiti?
...tentokrát nedìlní posezení u kávy s P. Františkem
Eliášem a jeho pøáteli. Promítání filmu a povídání o ivotì a
misiích na Haiti.
Vstupné dobrovolné.

Kavárna u sv. Josefa
Obèasná dobroèinná kavárna s dìtským koutkem
Dukelská 112, Hanušovice

27. 12. 2010 v 15.00 hod.

Vánoèní kavárna
...tentokrát vánoèní zpívání a hraní s Janem Doškem (kytara),
nevidomou dívkou Michaelou (klávesy, klarinet)
a jejich hosty. Pøipojit se mùe kadý hraním èi zpìvem nebo jen
tak poslouchat a kromì dobrého èaje nasávat i krásnou vánoèní
atmosféru.
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