HANUŠOVICKÉ NOVINY
Kvìten 2010

èíslo 5

roèník 16

cena 2 Kè

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

Oznámení o dobì a místì konání voleb do Poslanecké
snìmovny Parlamentu Èeské republiky
Starosta mìsta Hanušovice dle §15, odst.1 zákona èíslo 247/1995 Sb., o
volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a
doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon“),
a vyhlášky Ministerstva vnitra, è. 233/2000 Sb., o provedení nìkterých ustanovení zákona, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „vyhláška“),
o z n a m u j e:
Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky se uskuteèní
dne 28. kvìtna 2010 v dobì od 14,00 hod. do 22,00 hod. a dne 29. kvìtna
2010 v dobì od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Místa konání voleb
Okrsek è. 1: budova Mìstského úøadu v Hanušovicích, èp. 92, ul. Hlavní,
788 33 Hanušovice.
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu: Hlavní
ulice od mostu pøes øeku Moravu k benzinové èerpací stanici, ul. Praská, Za
Moravou, Jesenická, V Zátiší, Na Výsluní, Na Vyhlídce, Údolní, U Skalky, U
Rychty a Habartická
Místní èásti: Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice a leb.
Okrsek è. 2: budova Domu kultury v Hanušovicích, èp. 182, ul. Hlavní,
788 33 Hanušovice
V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
Hlavní ulice od mostu pøes øeku Moravu k podjezdu ÈD, ul. Poárníkù,
Dukelská, Na Vinici, Školní, Krátká, Pøíèná, Osvobození, Nádraní, Sportovní a Úzká
Okrsek è. 3: sociální budova Pivovar Holba, a. s., èp. 261. ul. Pivovarská,
788 33 Hanušovice. V tomto volebním okrsku volí obèané podle místa trvalého pobytu:
ul. Zábøeská, Na Holbì, Pod Lesem, Zahradní, Pivovarská a Pod Hradem
(pokraèování na 2. stranì)
9. kvìten - Den matek
Všem maminkám pøejeme
k jejich svátku hodnì
zdraví, optimismu a
radosti z jejich ratolestí.
Redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MÚ
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Mìstu Hanušovice se podaøilo
zrušit soudní zástavu na
majetku našich spoluobèanù
Více jak dva roky usilovali pøedstavitelé
mìsta o zrušení soudní zástavy uvalené spoleèností ZKL, a. s. Brno na majetek našich
spoluobèanù, kteøí si od Mìsta Hanušovice
odkoupili byty a domy po privatizaci ZKL.
Po nìkolika jednáních se dohodl postup,
který byl pøijatelný pro obì zainteresované
strany. Zastupitelstvo mìsta schválilo dohodu uzavøenou mezi ZKL, a. s. Brno a Mìstem
Hanušovice a soudní zástava byla vyplacena.
V tìchto dnech byla soudní zástava Katastrálním úøadem v Šumperku vymazána a
naši spoluobèané mohou se svým majetkem
volnì nakládat.
-mh

Ve dnech 10.–14. kvìtna 2010 poøádá
Základní umìlecká škola Šumperk

ZÁPIS DÌTÍ
do hudebního oboru
na poboèce v Hanušovicích,
Hynèická 1, Hanušovice.
Srdeènì zveme všechny maminky a tatínky,
babièky i dìdeèky, tetièky i strýèky, všechny
známé i neznámé lidièky na

„Besídku
ke Dni matek“
dìtí z Mateøské školy Hanušovice,
která se bude konat v DK Hanušovice
5. 5. 2010 v 16,00 hod.
Pøijïte se podívat na všechny dìti,
které pøejí maminkám a vdy jen chtìjí,
aby s nimi šastná byla a vùbec se nezlobila.

www.hanusovice.info

Tìší se na Vás poøadatelé!
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
85. jednání - 22. února 2010
- schválila termín druební návštìvy obce Nitrianské
Pravno ve dnech 14.–15. 5. 2010 s tím, e øeditel ZŠ a MŠ
zajistí kulturní vystoupení ákù ZŠ a MŠ
- schválila návrh rozpoètu na výmìnu oken v bytech
v domì èp. 183 spoleènosti Stavrel s. r. o.
- vzala na vìdomí nabídku na vystoupení zpìvaèky
Anny K., koncert se mùe uskuteènit v rámci Hanušovického jarmarku
- schválila finanèní pøíspìvek pro SPV Hanušováèek
- schválila finanèní pøíspìvek pro SK Hanušovice
- schválila smlouvu o zprostøedkování poøadu – vystoupení Petra Spáleného
- schválila na základì doporuèení peèovatelky DPS a
Hanušovické obchodní s. r. o. pøidìlení volného bytu
v domì èp. 183
- schválila sníení nájemného na základì návrhu H. O.
s. r. o., a to vzhledem ke stavu nemovitostí,
- schválila pøipojení k úèelové komunikaci pøes pozemek pè. 797 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost JUDr. Johna o zmìnu ÚP
- schválila finanèní pøíspìvek pro STP v ÈR, ZO Hanušovice s tím, e bude poskytnut formou úhrady faktur dle
provedených akcí
- schválila finanèní pøíspìvek pro O. S. Silový trojboj
k nákupu sportovního vybavení
- schválila finanèní nabídku obce Kopøivná na spoluúèast na úhradì výmazu soudcovského zástavního práva
ZKL, a. s. Brno
- schválila poplatek za zneèišování ovzduší na rok
2010
- schválila dodatek ke smlouvì o smlouvì budoucí pro
adatele Karla Zaèala o zøízení vìcného bøemene pro
stavbu malé vodní elektrárny v Hanušovicích
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemkù pè. 1187
a pè. st. 160 v kú. Hanušovice
- schválila finanèní pøíspìvek pro FK Hanušovice, který bude poskytnut formou úhrady faktur za dopravu pro
mládenická drustva fotbalistù
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti Mìstské knihovny
za rok 2009

- schválila smlouvu o smlouvì budoucí na zøízení vìcného bøemene pro zøízení vodovodní pøípojky a pøípojky kanalizace pøes
pozemek pè. 798/17 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o stavu VP ve sluebním obvodì
OOPÈR Hanušovice pøedloenou vedoucím OOP Hanušovice
- vzala na vìdomí zprávu o výsledku inventarizace majetku
mìsta Hanušovice za rok 2009 pøedloenou pøedsedou HIK
- schválila dohodu o pøevodu finanèních prostøedkù k úhradì
ztrát z veøejné linkové autobusové dopravy na rok 2010 pøedloenou starostou mìsta Šumperk
- schválila pøíspìvek pro ZUŠ Šumperk, který bude poskytnut
jako dotace mìsta na provoz ZUŠ
- vzala na vìdomí informaci vedoucí uèitelky MŠ o tom, e dne
13. 3. 2010 se uskuteèní Den otevøených dveøí MŠ
- schválila návrh vedoucí uèitelky MŠ na uzavøení MŠ
dne 26. 2. 2010 z dùvodu dokonèení stìhování a úklidu MŠ
po rekonstrukci

86. jednání - 8. bøezna 2010
- schválila smlouvu o pøezkoumání hospodaøení ÚSC pro mìsto Hanušovice na rok 2010 dle pøedloeného návrhu smlouvy
- doporuèila ZM ke schválení prodej èásti pozemku pè. 132/16
v kú. Hynèice nad Moravou
- schválila dodatek k servisní smlouvì è. 2477/2009 na programové vybavení CODEXIS – dle pøedloeného návrhu smlouvy
- vzala na vìdomí nabídku ÈT na mediální prezentaci regionu
v ÈT
- schválila smlouvu o poskytnutí právní pomoci JUDr. Kuèery
k zajištìní soudního vyklizení bytu
- schválila poadavek na vypracování stanoviska ekonomky H. O. s. r. o. k výhledu hospodaøení kotelen do roku
2016
- vzala na vìdomí zprávu auditora o výsledku hospodaøení mìsta Hanušovice za rok 2009 – bez nedostatkù
- zaujala stanovisko k pøevodu nemovitostí - domu èp. 28 a pozemku pè. st. 164 v kú. Vysoké ibøidovice s tím, e mìsto Hanušovice nemá k pøevodu námitky
- nedoporuèila ke schválení prodej èásti pozemku pè. 798/1
v kú. Hanušovice s tím, e prodej pøedmìtné èásti pozemku lze realizovat a po zamìøení všech inenýrských sítí a úèelové komunikace v dané lokalitì
- schválila návrh H.O., s. r. o. na odepsání dluhu vzhledem
k úmrtí dluníka

Oznámení pro obèany
mìsta

Oznámení o dobì a místì konání voleb
do Poslanecké snìmovny Parlamentu
Èeské republiky

Mìsto Hanušovice ve spolupráci s firmou JK Morava Šumperk v rámci zkvalitòování nakládání s odpady vytvoøilo v areálu Sbìrných surovin
Hanušovice sbìrné místo pro zpìtný odbìr elektrospotøebièù všech typù, baterií vèetnì automobilních,
záøivek a nebezpeèných odpadù pro obèany mìsta
Hanušovice.
Pøedpokládaný termín otevøení je 3. 5. 2010. Provozní doba bude totoná se sbìrnou surovin.
Další informace budou zveøejnìny na internetových stránkách mìsta, informaèní tabuli a u pracovníka sbìrných surovin.
František Ambroz

(dokonèení z 1. strany)

2

Tøi dny pøed dnem konání voleb Vám Èeská pošta doruèí hlasovací
lístky, v den voleb mùete hlasovací lístky obdret ve volební místnosti.
Pro obèany z místních èástí a horních Hanušovic bude zajištìna pøeprava, jízdní øády budou vèas vyvìšeny, doprava je bezplatná.
Hlasování bude umonìno volièi, který se prokáe platným cestovním dokladem nebo platným obèanským prùkazem.
Neprokáe-li voliè svou totonost a státní obèanství Èeské republiky, nebude mu hlasování umonìno.

podatelna@mu-hanusovice.cz

Petr Malcharczik, starosta mìsta
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V kvìtnu odstartuje Pivovarská
ètvrtka, registrovat se mùete on line
Na tradièní pochod za ryzím pivem z hor letos turisté vyrazí
v sobotu 22. kvìtna. Kromì oèekávaných kilometrù pøináší
letošní roèník nìkolik novinek . Jedná se o monost registrace
úèastníkù prostøednictvím internetu na www. holba.cz i nová
12 km trasa pøes „Zámeèek“. V prùbìhu konání akce ze
zaregistrovaných úèastníkù vylosuje pivovar jednoho, který
získá speciální cenu.
„On line registrace by mìla výraznì zrychlit odbavení na
startu. Pokud jde o trasy, nejvìtší zájem je o kratší túry, proto
jsme se rozhodli jejich poèet rozšíøit,“ k organizaci akce sdìluje
Lenka Krellerová z pivovaru Holba. Stejnì jako ostatní vede
nová trasa krásnou krajinou a nabízí i pøíjemnou zastávku
v malebném penzionu na okraji lesa.
Nové je i to, e letos je pro seniory od 70 let startovné zdarma.
„Od nás tím získávají èestnou vstupenku,“ dodává Lenka
Krellerová.
Cílem je nádvoøí pivovaru, kde absolventi pochodu obdrí
malovanou pivní sklenici z limitované série. Motivy na
sklenicích na sebe navazují, take pokud se pochodu úèastníte
pravidelnì, mùete dát dohromady celý seriál. Pøíjemné
posezení v cíli zpøíjemní hudební kapela Holátka a pro zájemce
budou pøipraveny prohlídky pivovaru.

START od 8,00 do 10,00 hod.
STARTOVNÍ MÍSTA:
Šumperk - Støední odborné uèilištì, ul. Generála Krátkého (u Kauflandu)
Králíky - námìstí
Hanušovice - Pivovar HOLBA
STARTOVNÉ: 40,- Kè dospìlí, 20,- Kè dìti
osoby starší 70 let startovné zdarma
Startující mohou vyrazit na 6 rùzných tras
Nejnároènìjší
Šumperk - Hanušovice 22 km
Králíky - Hanušovice 22 km
Hanušovice - Hanušovice 22 km
Støední nároènost
Hanušovice - Hanušovice 16 km
Pøíjemná procházka
Hanušovice - Hanušovice 12 km
Hanušovice - Hanušovice 10 km
Všechny trasy si mùete prohlédnou na stránkách Pivovaru HOLBA
na adrese www.holba.cz

Vytvoøte si svùj handycard!
Slevový program Handy Card pro osoby se zdravotním postiením v ÈR.
Jste osobou se zdravotním postiením? Jste osobou se ZPS? Pobíráte ÈID - PID?
Peèujete o blízkou osobu se zdravotním postiením?
Program odstartoval v dubnu 2009.
Vše ostatní se dozvíte na webové stránce

www.handycard.cz.

Nábor mladých
fotbalistù
Všichni zájemci mohou pøijít do tìlocvièny ZŠ Hanušovice
kadé úterý v 15.45 hod.
Více informací na telefonním èísle 605 589 370, p. Petr Kadlec

• Makléøská spoleènost nabízí poradenskou èinnost pøi sjednání ma-

jetku a odpovìdnosti podnikatelù, ivnostníkù a obèanù.
• Pomùeme Vám také vybrat vhodného pojistitele na povinné ruèení a

havarijní pojištìní.
• Poskytneme také servis pøi øešení pojistných událostí.
• kontakt: INSIA, a. s. expozitura Hanušovice, tel.: 608641635

Rozpis poradních dnù Centra
pro zdravotnì postiené
Olomouckého kraje
regionální pracovištì Šumperk
na rok 2010
Místo konání:
DK Hanušovice, Hlavní tøída,
zasedací místnost
Poradní den:
pátek od 16.30 do 18.00 hod.
èerven - 25. 6.,
záøí - 24. 9., prosinec - 17. 12.
V tyto poradní dny bude pøítomen
pracovník CZP Olomouckého kraje,
pracovištì Šumperk, poskytující
informace z oblasti sociálnì právní,
daòové i pracovnì právní problematiky
obèanù se zdravotním postiením
(konzultace k vybraným pomùckám
pro sluchovì a tìlesnì postiené
obèany - zesilovaèe, signalizátory,
vozíky apod.).
Provádí se i odborná konzultace
k bezbariérovým stavbám dle vyhl.
398/2009 Sb.

vit.chladek@iex.cz, www.insia.cz
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: Mgr. Mariana Felnerová. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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Z naší školy
Podìkování

Rádi bychom touto cestou podìkovali sleènì Barboøe Hubíkové z Mìstské knihovny v Hanušovicích za uspoøádání zajímavých
a pouèných literárních besed pro áky 6. a 7. roèníkù naší základní školy.
D. Netolická, P. Podvolecká, V. ídková, uèitelky èeského jazyka

Krajské kolo v recitaèní soutìi
V pátek 16. 4. 2010 probìhlo v Olomouci krajské kolo soutìe v recitaci, do kterého se z naší školy probojovala Veronika Zatloukalová ze 7. A. V její kategorii soutìilo 17 soutìících, z nich postupovali jen 2 do celostátního kola. Pøestoe Veronika dále nepostoupila, samotná úèast v krajském kole je velkým úspìchem pro ni i pro naši školu.
-ff

Velký úspìch
Dne 7. 4. 2010 probìhlo krajské kolo dìjepisné olympiády v Pøerovì-Pøedmostí. I naše škola mìla svého zástupce, a to Josefa Faltièka z 9. A, který toto krajské kolo vyhrál a postupuje do celostátního kola do Brna. Blahopøejeme!
-ff

Minifotbal
Dne 9. dubna 2010 se naši chlapci z 8. a 9. tøíd zúèastnili okrskového kola v minifotbale v Bludovì. Jedná se o školní sportovní
soutì, ve které jsou oproti velkému fotbalu upravená pravidla a pøedevším rozmìry høištì. Naše škola se této sportovní akce kadoroènì zúèastòuje. V letošním školním roce èekalo na naše drustvo 5 týmù z ostatních škol - domácí Bludov, dále Postøelmov, Štíty,
NG Zábøeh a Staré Mìsto p. Snìníkem. Naši kluci si dokázali se všemi školami poradit a zaslouenì vyhráli a postoupili do okresního finále, které se konalo dne 15. dubna 2010 na umìlé trávì Tyršova stadiónu v Šumperku.
Zde èekalo na naše drustvo 8 dalších vítìzù z ostatních okrskových kol. V systému 3 skupin po 3 drustvech vyhráli naši kluci
svou skupinu a postoupili do finálové skupiny spoleènì s dalšími vítìznými drustvy z ostatních skupin. I v této finálové skupinì si
naši borci dokázali poradit v obou zápasech a stali se tak vítìzi okresního finále a postoupili do finále krajského, které se koná v mìsíci kvìtnu. Budeme tedy reprezentovat za naši školu okres
Šumperk a vìøíme, e budeme v krajském finále dùstojnými
soupeøi. Našim klukùm patøí velký dík za vzornou reprezentaci školy a pøejeme jim mnoho úspìchù ve finále krajském.
Naše drustvo:
Krikel Martin, Šèambura Ondøej, Tomíèek Denis, Cakirpaloglu Jordanis (všichni z 8. A), Strnad Zbynìk (z 8. B), Navrátil Martin, Michalèák Martin, Weiner Viktor (všichni z 9. A),
Strnad Daniel, Vítek Marián, Winkler Daniel, Cakirpaloglu
Antonios (všichni z 9. B)
Vedoucí: Tomáš Rajnoha a Zdenìk Zerzáò

Oznámení o uzavøení ŠJ a MŠ pøes prázdninové období:
školní jídelna bude uzavøena 19. 7.-6. 8. 2010, mateøská škola bude uzavøena 19. 7.-13. 8. 2010.

Dùleité upozornìní
Nabízíme všem strávníkùm (dìti ZŠ, MŠ a dospìlí strávníci), aby vyuili naši nabídku nového stravovacího programu platba stravného pøes bankovní úèet.
Strávník mùe vlastnit úèet u jakéhokoliv penìního ústavu. Více informací v kanceláøi vedoucí ŠJ Hanušovice. Provozní
doba ŠJ: Po-Pá od 5:30 hod. do 14:00 hod.
-at

Douèím a vysvìtlím MATEMATIKU jakékoli úrovnì.
RNDr. Jarmila Olbortová, Jindøichov 72, Tel.: 605 720 992
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Kam hlásit pálení klestí?
Pøi spalování hoølavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu, je tøeba dodrovat zejména tato
pravidla:
• Kadé pálení klestu je tøeba ohlásit na místnì pøíslušné operaèní a informaèní støedisko HZS Olomouckého
kraje.
• Pálení v okrese Šumperk volejte na KOPIS Olomouc na telefonní èíslo 950 770 152 nebo nahlaste prostøednictvím emailové adresy opis@olk.izscr.cz.
• Pálení v okrese Jeseník volejte na KOPIS Olomouc na telefonní èíslo 950 770 153 nebo nahlaste prostøednictvím emailové adresy opis@olk.izscr.cz.
• V ohlášení uveïte datum, místo a osobu, která za pálení odpovídá, a kontakt na tuto osobu (nejlépe mobilní
telefon), a dále:
dbát pokynù operaèního dùstojníka hasièského záchranného sboru; pøi náhlém zhoršení poèasí – silném vìtru – je
nutné pálení pøerušit, oheò uhasit; místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejménì 1 metr, kde budou
odstranìny hoølavé materiály a na minerální pùdu; místo spalování je nutné zabezpeèit dostateèným mnostvím
hasebních látek; opustit místo pálení je moné a po úplném uhašení ohnì; místo pálení po dobu 5 dnù nebo do
vydatného deštì pravidelnì kontrolovat; pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být zataraseny;
spalování se mùe provádìt pouze v bezpeèné vzdálenosti od objektù; plošné vypalování porostù je zakázáno.
HZS Olomouckého kraje – územní odbor SEVER
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Fotopøíspìvky našich ètenáøù
Pokud jste poøídili nìjaké pìkné snímky nebo máte v archivu schované zajímavé fotografie a chcete se o nì podìlit s ostatními
ètenáøi, pošlete nám je - na podatelnu MÚ Hanušovice nebo elektronicky na adresu: noviny@hanusovice.info.
Pøedem dìkujeme! Redakce
Do redakce tentokrát pøišly fotografie jednoho ètenáøe - jarní a historické. Autorem je pan M. Trnka, jeho snímky pocházej z roku 1977.

PROSAZ
Dovolujeme si Vám pøedstavit obèanské sdruení Prosaz, které je zamìøeno na pomoc zdravotnì postieným. Nabízíme širokou
škálu slueb: osobní asistenci, domácí péèi a chránìné dílny (klientùm z Prahy a blízkého okolí) a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ÈR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotnì postienými od narození, ale mùou se na nás obracet i lidé, kterým se napø. vinou nehody bìhem vteøiny zmìnil celý ivot a neumìjí se s novou situací vypoøádat. Pomoc je urèena i jejich rodinám a blízkým, dále seniorùm, maminkám, kterým se narodilo postiené dítì, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi, kdy se k nám pøipojíte na nìkteré z letních akcí pro ZP, které Prosaz poøádá v roce 2010:
Vodácká akce, sjídìní Berounky 3.-10. 7. 2010 (kemp Višòová, Hájek 3, Višòová u Køivoklátu)
Letní dìtský tábor v Líchovech u Sedlèan, I. turnus 3.-17. 7., II. turnus 17.-31. 7. 2010
Rehabilitaèní pobyt v Líchovech u Sedlèan 21.-28. 8. 2010
Jarmark výrobkù chránìné dílny Prosaz 7.-11. 6. 2010 (Námìstí Míru, Praha 2)
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarèíková, tel. 777 701 867, poradna@prosaz.cz
PROSAZ, o. s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00, více informací na www.prosaz.cz

Plastový odpad
Málokterý materiál dokáe tak potrápit naše ivotní prostøedí jako plastový odpad. Málo také víme o tom, jak se dá
dobøe vyuít.
Velké mnoství plastového odpadu je všude kolem nás.
Jsou to hlavnì PET lahve, nákupní tašky, sáèky na potraviny,
kelímky od jogurtù, dìtské hraèky, obaly od pracích prostøedkù, fólie a pøepravky. To vše patøí do lutého kontejneru a
z nìho pak míøí k recyklaci. Co se s takovým odpadem dìje?
Po vysypání z kontejneru jde plastový odpad na dotøiïovací
linku, kde se ruènì tøídí a zbavuje pevných neèistot. PET lahve
se dokonce tøídí na èiré a barevné. Dalším krokem je drcení,
mytí, sušení a takzvaná tepelná granulace. Pomocí tìchto procesù z odpadu vznikají granule, které dokáou nahradit pøírodní suroviny. S takto upravených plastù se pøipravuje smìs,
která se teplem taví a vtlaèuje do kovových forem rùzných tvarù a velikostí. Po vychladnutí je proces recyklace dokonèen a
z forem vycházejí nové výrobky. Tyto výrobky z recyklovaných plastù pak najdou dobré uplatnìní v prùmyslu, v zemìdìlství, ale i v domácnostech. S mnohými se setkáváme i my.
Na zahradì nám dobøe poslouí zatravòovací dlaba, záhonové chodníky, obrubníky, plotové latì a sloupky, odvodòovací
laby nebo lavièky. Doma z nich máme tøeba kvìtináèe a od-
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padkové koše. Na stavbì jsou vyuívány k výrobì palet, plastových desek, prken a hranolù. Nás dùm èi byt mohou pøed dopravním hlukem ochránit protihlukové stìny vyrobeného z tohoto
odpadu. Málo se také ví, e z tohoto odpadu se vyrábí i obleèení,
jako trièka, spodní prádlo, ponoky, zimní bundy. Z dutých vláken, která jsou vyrábìna recyklací plastù, se vyrábí spací pytle,
zátìové koberce, netkané textilie a další odolné materiály.
Výrobky z recyklovaných plastù té mají mnoho dobrých
vlastností. Jsou odolné proti povìtrnostním vlivùm, je jim jedno,
jestli na nì prší, snìí nebo fouká vítr. Mají dobré mechanické
vlastnosti, nenasáknou vodou, nemusíme je opatøovat ochrannými nátìry. Navíc jsou lehké, odolné proti chemikáliím, a hlavnì a
doslouí, dají se znovu recyklovat.
Recyklací plastových odpadù se tak vrací do surovinového
obìhu materiály, které by jinak skonèily na skládkách. Varující
jsou té vìdecké výzkumy zabývající se likvidací tohoto odpadu.
Z nich vyplývá, e likvidace obyèejné PET lahve na skládce by trvala nìkolik staletí, na likvidace silnìjšího obalu od saponátù
nebo likvidaci dìtské hraèky by pøíroda potøebovala a tisíc let.
Z toho tedy jasnì vyplývá, e má smysl odpad tøídit. Velmi tím
pomáháme chránit naše ivotní prostøedí a pøispíváme tím i
k tomu, e naše „modrá planeta“ nebude zavalena odpadem
z umìlých materiálù, jak nìkteøí ekologové pøedpokládají.
-hp
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Tøi bronzové medaile doma
Ano, ji pošesté v øadì za sebou mìli v Hanušovicích sraz
sportovní støelci z organizací AVZO celé Èeské republiky.
Dvoudenní maraton tohoto vrcholného závodu se tradiènì konal v posledním bøeznovém víkendu, tedy 27. a 28. 3. 2010, a bìhem této soboty a nedìle mezi sebou bojovalo celkem 129
sportovních støelcù ze 22 základních organizací AVZO.
Nutno dodat, e tìlocvièna Základní školy Hanušovice hostila støelce ze vzduchových pušek i vzduchových pistolí ve všech
vìkových kategoriích, od nejmladších ákù po dospìlé, a Rada
støelectví AVZO spoleènì s hanušovickými poøadateli udìlila
celkem 19 titulù MISTR ÈR AVZO 2010. Slavnostního nástupu
závodníkù se zúèastnil øeditel ZŠ Hanušovice a místostarosta
pan František Felner a závod spoleènì zahájili øeditel soutìe
pan Miroslav Havelka, pøedseda ZO AVZO Hanušovice a hlavní rozhodèí pan Antonín Kaláb, pøedseda Krajského kolegia
AVZO.

Sobota patøí mládei
Mladší i starší áci a ákynì absolvovali své soutìní klání
tradiènì v sobotu dopoledne. V disciplinì vzduchová puška 30
ran vlee jich na palebnou èáru nastoupilo 49 ve ètyøech kategoriích. Nejmladší støelci dosáhli jako vdy velmi hodnotných výsledkù - limit pro I. výkonnostní tøídu splnilo 26 závodníkù a
Michaela Matìjková z Horní Cerekve spolu s Alešem Poláèkem
ze Solnice se mohou pochlubit absolutním nástøelem 300 bodù
ze tøí set moných. Nejúspìšnìjší zde byli mladí sportovci z
Horní Cerekve a ze Solnice, kteøí si rozdìlili vìtšinu medailí.
Starší ákynì z Horní Cerekve pak obsadily všechna ètyøi první
místa výsledkové listiny.
Sobotní odpoledne jako v pøedchozích letech mìli rezervované dorostenci a dorostenky v disciplínách vzduchová puška
40 ran i vzduchová pistole 40 ran. Puškaøù se postavilo na start
19 a nejlepších výkonù dosáhli závodníci z Horní Cerekve, kteøí
si od nás odvezli tøi ze ètyø mistrovských titulù. Celkem 5 soutìících nastøílelo limit I. výkonnostní tøídy a vynikajícího výkonu dosáhla Monika Vránková z Horní Cerekve - 397 bodù ze
ètyø set. Bronzovou medaili pro domácí získala Kristýna Köhlerová - blahopøejeme a dìkujeme.
Pistoláøù se tentokrát pøedstavilo jenom 10 a jedenkrát se podaøilo splnit limit I. výkonnostní tøídy. Nejlepší nástøel se podaøil Ondøeji Škarkovi z Kopøivnice
361 bod. Zisk dvou medailí se podaøil závodníkùm z
Polièné a z Hanušovic - za domácí to byly další dvì
bronzové pro Radka Vavrdu a Pavla Juhaòáka - také
jim patøí gratulace i podìkování.

Statistika vìda je ...
Dovolte mi opìt trochu èísel z oboru zvaného statistika. Jak
ji bylo napsáno, na palebnou èáru Mistrovství ÈR nastoupilo
129 sportovních støelcù (pùvodnì pøihlášených bylo 146) ze
22 organizací AVZO z celé republiky. Nejvzdálenìjší sportovci k nám zavítali z Hostounì (u Domalic), z Teplic, Meziboøí
a Chrastavy (severní Èechy), z Neratovic (u Prahy) a koneènì
z Horní Cerekve a z Èernovic (u Pelhøimova a u Tábora). Z celkového poètu úèastníkù bylo 78 støelcù v kategoriích mládee
do 18 let (z nich dále 49 ákù do 14 let) a svoje støelecké umìní
pøedvedlo 36 dívek, sleèen a en. Pomìr puškaøù a pistoláøù tvoøil pøesnì 2:1 (86:43). Nejpoèetnìjší tým mìl tradiènì ŠumperkTemenice - 19, následován Horní Cerekví - 13, Chrastavou a
Kopøivnicí - po 10 a koneènì Hanušovicemi - 9. Nejmladším
úèastníkem soutìe byl desetiletý Josef Koutný ze Šumperku
Temenice a naopak nestorem mistrovství se stal Milan Indyk z
Kopøivnice s roèníkem narození 1934. Ve výsledkových listinách lze vyèíst, e 38x byl splnìn limit pro I. výkonnostní tøídu,
21x pro II. výkonnostní tøídu a 38x pro III. výkonnostní tøídu.
Nejúspìšnìjší výpravou v zisku mistrovských titulù a medailových umístìní se tentokrát stala ZO AVZO Horní Cerekev (8
medailí/ z toho 4x titul Mistr ÈR), následována Horním Benešovem (4/3) a Šumperkem-Temenicí (5/2). Nejménì jednu z medailí získali tentokrát støelci z 18 organizací AVZO a v 11
støeleckých klubech se mohou pochlubit ziskem titulu MISTR
ÈR AVZO 2010 - kromì tøí ji jmenovaných více ne jeden titul
získali v Kopøivnici - 2 a v Solnici - rovnì 2. Nejúspìšnìjší rodinou ve startovním poli se stali Skladanovi z Horního Benešova se ziskem 2 zlatých medailí a nejúspìšnìjším jednotlivcem
pak Roman Blahoudek ze Šumperku Temenice s jednou zlatou a
jednou bronzovou.

A co náš nejbliší region
Celkem 29 sportovních støelcù reprezentovalo náš region z oblasti okresù Šumperk a Jeseník. Závodníci ze tøí organizací (Bìlá
pod Pradìdem, Hanušovice a Šumperk-Temenice) získali 8 medailí, z toho 2 tituly MISTR ÈR AVZO 2010. Tøi bronzové medaile po zásluze patøí domácím borcùm z Hanušovic. Kristýna
Köhlerová a Èestmír Jaroš si opìt vylepšili svùj nejlepší osobní
výkon.
(pokraèování na 8. stranì)

Nedìle juniorù a dospìlých
Koneènì v nedìli do boje zasáhly juniorky a eny
v disciplínách vzduchová puška 40 ran i vzduchová
pistole 40 ran a také junioøi a mui v disciplínách
vzduchová puška 60 ran i vzduchová pistole 60 ran.
Puškaøù se mezi sebou utkalo 18, z nich 2 dosáhli limitu I. výkonnostní tøídy a zcela nejlepšího výsledku
zde dosáhla Blanka Slezáková z Meziboøí - 391 bod.
Pistoláøù se k závodu dostavilo celkem 33 a ètyøikrát
splnili limit I. výkonnostní tøídy. Nejhodnotnìjší
výsledek se zdaøil Marcele Königové z Horního Slavnostní zahájení (zleva øeditel závodu M. Havelka, hlavní rozhodèí A. Kaláb,
pøedseda AVZO E. Pour, pøedseda jury Z. Strouhal, rozhodèí J. Pourová,
Benešova (373 bodù) a Pavlu Berkovi ze Šumperøeditel ZŠ Hanušovice Fr. Felner,
ku-Temenice (569 bodù).
místopøedseda AVZO pan Cvrèek, rozhodèí L. Novák)
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(pokraèování ze 7. strany)
PØEHLED VÍTÌZÙ - Mistrù ÈR AVZO 2010:
Vzduchová puška 30 ran vlee:
dívky do 12 let
Kateøina Divíšková AVZO Solnice 299 bodù
chlapci do 12 let
Zdenìk Bajcar AVZO Hastouò 293 bodù
dívky do 14 let
Michaela Matìjková AVZO Horní Cerekev 300 bodù
chlapci do 14 let
Aleš Poláèek AVZO Solnice 300 bodù
Vzduchová puška 40 ran:
dívky do 16 let
Šárka Janèaøíková AVZO Kopøivnice 381 bod
chlapci do 16 let
Petr Sváèek AVZO Horní Cerekev 390 bodù
dívky do 18 let
Monika Vránková AVZO Horní Cerekev 397 bodù
chlapci do 18 let
Martin Havlík AVZO Horní Cerekev 383 bodù
eny - Blanka Slezáková AVZO Meziboøí 391 bod

Ještì je to pøed námi (Kristýna Köhlerová a Ondøej Ceh)

Vzduchová puška 60 ran:
junioøi - Jiøí Šanda AVZO Neratovice 563 bodù
mui - Jiøí Materna AVZO Nové Mìsto na Moravì 585 bodù
Vzduchová pistole 40 ran:
dívky do 16 let
Michala Nezhybová AVZO Pøerov 313 bodù
chlapci do 16 let
Ondøej Škarka AVZO Kopøivnice 361 bod
dívky do 18 let
Pavla Skladanová AVZO Horní Benešov 319 bodù
chlapci do 18 let
Roman Blahoudek AVZO Šumperk Temenice 356 bodù
eny - Marcela Königová AVZO Horní Benešov 373 bodù
Vzduchová pistole 60 ran:
junioøi - Jakub Skladan AVZO Horní Benešov 561 bod
mui - Pavel Berka AVZO Šumperk Temenice 569 bodù
SH 1 (postiení)
Kvìtoslav Straník AVZO Chrastava 523 bodù

Vzduchová puška, mladší dorostenky (uprostøed zlatá Šárka
Janèaøíková - Kopøivnice, vlevo støíbrná Michaela Novotná Èernovice a vpravo bronzová Kristýna Köhlerová - Hanušovice)

Umístìní domácích závodníkù
Vzduchová puška 30 ran vlee:
dívky do 12 let - 6. místo Iva Nováková
chlapci do 12 let
9. místo Hugo Hron
13. místo Èestmír Jaroš
Vzduchová puška 40 ran:
dívky do 16 let - 3. místo Kristýna Köhlerová
chlapci do 18 let
6. místo Michal Vosáhlo
7. místo Ondøej Ceh
Vzduchová pistole 40 ran:
chlapci do 16 let - 3. místo Radek Vavrda
chlapci do 18 let - 3. místo Pavel Juhaòák
Sbor rozhodèích v plné práci

Vzduchová pistole 60 ran:
mui - 16. místo Antonín Pajdla
(dokonèení na 9. stranì)
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STØELECKÉ MISTROVSTVÍ - ROK ŠESTÝ
(dokonèení z 8. strany)

Co ještì øíci závìrem
Šestý rok MÈR v Hanušovicích je za námi a s nejvìtší pravdìpodobností se za rok opìt sejdeme. Soutì se po všech stránkách
vydaøila, a to podle vyjádøení jejích úèastníkù i podle hodnocení pana Antonína Kalába pøedsedy Krajského kolegia AVZO.
Po sportovní stránce zde bylo dosaeno mnoho vynikajících výsledkù hlavnì zásluhou tìch nejmladších støelcù. Ke kladnému
hodnocení pøispìla v první øadì mravenèí práce stabilní party poøadatelù, kteøí své úkoly všichni zvládli se ctí. Velkou zásluhu na
zdárném výsledku má sbor rozhodèích a jury v èele s pány Antonínem Kalábem a Zbyòkem Strouhalem. Za hanušovickou ZO
AVZO vyjadøuji všem kolegùm poøadatelùm i všem rozhodèím velké podìkování, které souèasnì patøí i všem soutìícím støelcùm
za dosaené výsledky i za dodrení ducha fair play. Domácím závodníkùm pak navíc gratulace k dosaeným výsledkùm. Sluší se
také podìkovat všem
sponzorùm, kteøí nás
jako poøadatele podpoøili: Mìstský úøad
Hanušovice, Základní
škola Hanušovice, pivovar Holba Hanušovice, stavební firma
Stavrel Hanušovice a
Republikové kolegium
AVZO TSÈ ÈR.
text a foto:
Jiøí Fiedler
ÞÞÞ

Vzduchová pistole, starší dorostenci
(uprostøed zlatý Roman Blahoudek - Šumperk, vlevo
støíbrný Jakub Tokár - Teplice a vpravo bronzový Pavel
Juhaòák - Hanušovice

Naši mladí støelci
(dole Èestmír Jaroš a zleva Ondøej Ceh, Kristýna
Köhlerová, Pavel Juhaòák a Michal Vosáhlo)

Místní akèní skupiny a kraje Èeské republiky spoleènì rozvíjí venkov
Memorandum o spolupráci podepsal pøedseda Asociace krajù ÈR Michal Hašek s pøedsedou Národní sítì
Místních akèních skupin ÈR Františkem Winterem v pátek 26. bøezna v Jablonci nad Nisou.
Memorandum stvrzuje spolupráci obou partnerù pøi
rozvíjení venkovského prostoru. Spolupráce bude probíhat v následujících oblastech:
• Spolupráce v oblasti zlepšování kvality ivota ve
venkovském prostoru.
• Spolupráce je zamìøena do tìch oblastí, které se dotýkají setrvalého a integrovaného místního rozvoje.
• Podpora a rozvoj partnerství obyvatel venkova a
zemìdìlcù.
• Spolupráce pøi vytváøení podmínek pro veøejnou
správu ke vzdìlávání úøedníkù veøejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech integrovaného mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a vytváøení podmínek pro rozvoj obèanské spoleènosti.
• Spolupráce v oblasti legislativní, evropské a finanèní.
František Winter seznámil hejtmany krajù, u pøíleitosti podpisu Memoranda, s èinností místních akèních skupin a s jejich pøínosem pro rozvoj regionù.
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inzerce - inzerce - inzerce

Výroba a prodej
døevìných briket,
pøevánì bukových,
cena dle odbìru.
Telefon: 737 274 331.

PRODÁM DB 2+1 Na Holbì.
Panelák po celkové rekonstrukci.
Cena 400 000,- Kè. Tel. 606 421 947.
RK NEVOLAT!

Hledám byt,

Kadeønictví
&
modelá nehtù UV gely
Martina Motlíèková

dùm, pozemek v této
lokalitì. Rychlé jednání.

støíhání, barvení
barevné melíry, sváteèní úèesy...
Pracovní doba: PO-PÁ14.00-18.00 hod.
Objednávky telefonicky
na tel. 776 519 547 nebo 775 686 079.
Po dohodì mono i v SO a NE.
Provozovna: Hanušovice, ul. Školní 252

Nabízím
hotovostní pùjèky pro zamìstnané,
podnikatele, dùchodce i eny na mateøské,
18-75 let, nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234

SOUKROMOU INZERCI
je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete poslat
emailem: noviny@hanusovice.info, nebo
pøedat osobnì v podatelnì na MìÚ
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
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Hledám podnájem v Hanušovicích 2+1, nebo 3+1
Volejte na èíslo: 732199953

Prosím zavolejte nebo
pošlete SMS na telefon:

Pronajmu byt 2+1
na ul. Hlavní 110
v Hanušovicích
Tel: 777 272 565

Koupím
poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné
bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - vìtší mnoství - pozùstalost po sbìrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší moné ceny, po
domluvì pøijedu.
Info na tel. 724229292

775 904 562.

Prodám dveøe plastové vchodové masivní, 4 panty, 5 bodý zámek, èásteènì prosklené, 2 ks rozmìr 90x200 a 100x200 cm vè. zárubnì. Bílé a hnìdé. Nové s
dokladem. Cena 7800 Kè/ks. Pøivezu zdarma kamkoliv. Tel: 777106709

Kosmetický salon Glanc
Klára Turková

Drustevní byt 3+1 s balkonem 74 m2
v Hanušovicích

- Kosmetické sluby
- Manikúra
- Pedikúra

Prodám prostorný byt 3+1 ve 3. patøe
panel. domu s výtahem, ul. Na Holbì.
Monost pøevést do OV.
Tel. 603 81 88 34,

Prac. doba:
Út-St 7.30-12.00 13.00-18.30
Èt-Pá 7.30-12.00 13.00-17.00
Ošetøení mimo provozní dobu
dle dohody na tel. èísle: 731 086 807
Provozovna:
Hanušovice, ul. Školní 252

podatelna@mu-hanusovice.cz

email: skorepova12@seznam.cz

Pronájem bytu
Byt 3+1 v Hanušovicích
Ulice: Na Holbì
Více informací
na telefonu: 608 968 859
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A rùe na cestách sypou se Vám,
a kadé pøání splní se Vám,
a oèi Vaše štìstím záøí,
a kvete Vám úsmìv na tváøi,
a nepoznáte bolest a trápení.

Jubilea

V mìsíci kvìtnu 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Helena Chrudinová, Hana
Vavøínová, Kateøina Balšánková,
Anna Šmotková, Jarmila
Grichvalská, Alena Altmann a
Marie Kuchaøová;
pánové Jan Molèan, Josef Zach,
Jaroslav Oulehla, Stanislav
Matìj, Josef Sokol, Miroslav
Horký a Jiøí Polášek.
Blahopøejeme!

Váení obèané, pokud nechcete,
abyste byli v rubrice Jubilea
zveøejnìni, sdìlte prosím tuto
skuteènost telefonicky, e-mailem
nebo osobnì na podatelnì MìÚ
Hanušovice do 15. dne mìsíce
pøedcházejícího uveøejnìní. -red

Ke Dni matek
pøeje svaz ZTP Hanušovice

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc bøezen 2010
Zaèátek mìsíce tradiènì patøil slavnosti lutého kvítku, kdy jsme vyhodnocovali uplynulý mìsíc a
èleny klubu. Dále probìhla akce Okno do vesmíru, pøi které jsme si pøipomnìli, e 2. 3. 1978 vyletìl do
kosmu pøíslušník v poøadí tøetí národnosti, náš kosmonaut Vladimír Remek. Naši klubáci si pøi akci
zasoutìili v rùzných testech (árovky, druice...) a bojovali s nepøátelskými vesmírnými lodìmi.
Pozdìju na další schùzce bojovali ve drustvech s mimozemšany o naše mìsta. Celkovì si nejlépe vedl
Ondra Faltièko, blahopøejeme.
V první polovinì mìsíce jsme provedli generální úklid klubovny.
V druhé polovinì bøezna probìhla v okolí Hanušovic akce Ve stopách grizzlyho Bleska.
Úèastníci poznali, jak mnoho mùe stopy ve snìhu pozmìnit èas, svit slunce a vìtrem
nafoukané jehlièí ze smrkù.
Koncem mìsíce si hoši v klubovnì vyzkoušeli nìkolik speciálních disciplín v kulièkiádì
a poslední sobotu jsme uspoøádali spoleènì s ÈTU, oddíl Kamarádi v jejich klubovnách
v Šumperku ji 15. roèník Kulièkiády. Netradièní disciplíny se za posledních šest let rozšíøily
na 20 rùzných soutìí. Díky rùzným rekvizitám lze kulièky hrát i v místnosti, ani by se do
podlahy hloubily jakékoli dùlky. V kategorii do 9 let hájili naše naše barvy Matìj Vyroubal (7.
místo) a David Lee (9. místo), v kategorii 10-15 Honza Donoval (2. místo) a Ondra Faltièko (10.
místo). Všem blahopøeji.
V celkovém mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Ondra Faltièko, on má také právo nosit
v dubnu klubový putovní odznak Roy (soutì v plnìní zásad lutého kvítku). Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: OÚ Jindøichov, MÚ Hanušovice a ZŠ Hanušovice.
Vedoucí klubu M. Pecho

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 17. 5. 2010 uplyne ji 20 let
od úmrtí mého manela,

Dne 11. 5. 2010
si pøipomeneme
10. smutné výroèí,
kdy nás navdy opustil

pana Františka Zábojníka.
pan Rudolf Friedrich.
S úctou a láskou vzpomíná
manelka, dcera s manelem, vnouèata Martin a Petra s rodinami.

Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Manelka s dcerou.

Vzpomínáme

Vzpomínáme

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobì zùstala nám.
Vzpomínka krásná a milá,
vdy Ty jsi, maminko, jen pro nás ila.

Odešel,
ale zùstal v srdci tìch,
kteøí ho mìli rádi.

Smutný pro nás zùstane 31. kvìten 2003,
co odešla od všeho, co mìla ráda, naše
milovaná maminka, babièka a prababièka,
paní Anna Oriòáková

Dne 8. 5. 2010 vzpomeneme 3. smutné výroèí
úmrtí

z Vysokých ibøidovic.

pana Štìpána Kotíka.

Dne 4. èervence 2010 vzpomeneme její nedoité 70. narozeniny
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi. S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery a syn s rodinami a vnouèata.

S úctou a láskou vzpomínají manelka, dcera
Dagmar a synové Svatopluk a Lubomír
s rodinami.
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Cestování po Evropì
Podruhé se dnes podíváme do Istanbulu, zajímavého velko-

kovaný mramor z Karystu. Z mramorových úlomkù je té posklá-

mìsta nacházejícího se v Bosporské úinì, všimneme si nej-

dána známá freska nazvaná „Satanùv oblièej“. Ve 12. století pak

známìjší památky mìsta.

vznikla další freska znázoròující Krista, Jana Køtitele a Marii.
Hagia Sofia nemìla napøíklad na rozdíl od kostela San Vitale

V Istanbulu je asi 3 000 (!) mešit, ale pouze o jedné se dá øíci,

v Ravenì, který byl postaven ve stejném roce, ádnou obrazo-

e je ta nej… Chrám Boí moudrosti, Hagia Sofia, turecky Aya

vou výzdobu. Køí umístìný na vrcholu jako znamení vítìzství

Sofya, je právem povaován za „osmý div svìta“. O jeho stavbì

byl v 9. století nahrazen medailonem Krista Pantokratora.

rozhodl císaø Justinián roku 532 a svìøil její postavení matemati-

Dùleitým datem se pro stavbu stal 29. kvìten 1453. V tento

kovi Anthemiovi z Trallu a architektu Isidorovi z Mílétu. Ti za 6 let

den dobyl Mehmed II. zvaný Dobyvatel mìsto, prohlásil ho za

postavili stavbu, jen se na tisíc let stala nejvìtší svatyní

své hlavní sídlo a naøídil pøemìnit ji dosti chátrající chrám na

køesanstva na Zemi. Kdy Justinián spatøil svoji obrovskou

muslimskou mešitu. Bìhem nìkolika let tak vyrostla hlavní sva-

stavbu, prý zvolal: „Šalamoune, pøekonal jsem tì!“ Pøi vší nád-

tynì jeho øíše. Byly postaveny 4 vysoké minarety, ze kterých jsou

heøe vnitøního vybavení, která se zrcadlí pøedevším v mramoro-

svoláváni vìøící na bohosluby. Zmìn se doèkal i interiér mešity,

vých deskách, orientální výzdobì a zlatém pozadí mozaik,

vše bylo samozøejmì pøizpùsobeno odlišnému zpùsobu islám-

pùsobí na uaslé vìøící a návštìvníky nezapomenutelným do-

ských bohoslueb. Další úpravy probìhly a v minulém století.

jmem. Vnitøek chrámu je rozmanitì prosvìtlen, a jak tvrdí archi-

Za turecké republiky (po roce 1920) byl z mešity opìt chrám a z

tekti: „pøetéká svìtlem a sluneèním tøpytem“. Nade vším se

vnitøního prostoru byly odstranìny i velké kulaté štíty, na nich

vznáší kopule jako symbol nebe. Vìnec oken ve spodní èásti ko-

bylo zlatým arabským písmem na tmavém podkladu napsáno

pule ještì zesiluje dojem beztínosti. Její výška od podlahy je

jméno Alláha, jeho proroka Mohameda a prvních ètyø chalífù.

55,6 metru, sama kopule o rozpìtí 33 metrù spoèívá na ètyøech

Tyto štíty tu visí opìt od roku 1950, kdy se Turecko znovu zaèalo

trojúhelníkových opìrách, které pøenášejí tíhu na pilíøe a jsou

vracet k islámu. V poslední dobì opakovanì zaznívají poadav-

zdobeny plamennými køídly andìlù. Obrovské rozmìry pilíøù

ky islámských tradicionalistických skupin na pøemìnìní chrámu

(8x20 metrù) zùstávají skryty za arkádami a vysokými stìnami.

v mešitu. Nutno ještì dodat, e od roku 1934 je tato stavba, a ji

Ty jsou obloeny pestrobarevnými vzácnými mramorovými des-

nazveme mešitou nebo chrámem, jedno velké muzeum.

-hp

kami. Je zde zastoupen zelený thesalský, èervený egyptský,
lutý numidský mramor, svìtlelutý orientální alabastr i známý
bílofialovì pruhovaný kámen z Frýgie, nechybí zde ani svìtle il-

TOULKY PO OKOLÍ
Nevím, jak se to stalo, ale za celá ta léta, kdy naše noviny vycházejí, jsme si nevzpomnìli na nedaleké Podlesí a nedalekou
osadu Køivá Voda. Dnes to napravíme.
Jako nová sídlištì na rudském panství byly tyto osady
zaloeny Bernardem ze erotína v roce 1598. V roce 1612 byla
ta vìtší, dnešní Podlesí, povýšena na mìsteèko a obdaøena øadou
hospodáøských a politických výsad. Od svého zaloení nese
jméno Krumberk, pozdìji bylo upraveno na Krumperky, v nìmeckých dokladech je uvádìn Grumberg. Název je údajnì odvozen od nìmeckého krummer Berg, co je v pøekladu „køivý
kopec“. Sousední osada, dnešní Køivá Voda, mìla pùvodní ná-

zev Krummbach, co se pøekládá jako Køivý potok, podle podoby potoka, který tudy protéká. Jindy se uvádí jako Krummwasser, tedy Køivá Voda.
Od poèátku 17. století uívalo mìsteèko Krumperky na peèeti znak, na nìm na trojvrší stojí doleva obrácený vzpøímený jelen a proti nìmu s namíøenou puškou lovec. Mezi nimi pak stojí
listnatý strom. Znak je i pìknì barevnì ztvárnìn, štít je modrý,
trojvrší zelené, jelen i obleèení lovce je hnìdé. Právem je mezi
odborníky povaován za jeden z nejhezèích na severní Moravì.
Na peèeti mìsta pak bylo zobrazeno srdce, z nìho vyrùstají tøi
kvítky.
(pokraèování na 13. stranì)

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/

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2010

podatelna@mu-hanusovice.cz

12

Pohledy do historie Hanušovic a okolí
Kadý mìsíc uvádíme zajímavé pohledy do historie našeho mìsta. Pøi tomto seriálu spolupracujeme s panem Václavem Joklem
starším, který nám poskytuje vzácné fotoarchiválie.
Dìkujeme.
redakce
V pokraèování po toulkách historií hospùdek v našem okolí pøinášíme stavebnì jednu z nejvìtších, a to v dnešním Raškovì Dvoøe
– Gasthof Alberta Schindlerse z roku 1916. V napravo stojícím stavení urèitì poznáte dnešní obchod.

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 12. strany)
Ji v první polovinì 17. století ilo v Krumperkách 38 rodin. V roce 1683, kdy si místní na místì nìkdejší døevìné protestantské
modlitebny postavili farní kostel sv. Maøí Magdalény, zde ji bylo obydleno 70 domkù. To u zde byla i škola, jeden zdejší uèitel uèil
místní dìti jako první v širokém okolí. V 18. století, kdy byl v provozu mlýn, pila a olejna, zde ji stálo 150 domù a poèet obyvatel
pøesáhl tisícovou hranici. V Køivé Vodì v té dobì ilo ve 14 domech asi 180 obyvatel.
Po zániku svobodného pozemkového vlastnictví bylo mìsteèko s více ne dvìma tisíci obyvatel zaøazeno k politickému a soudnímu okresu Šumperk. Pøes pøíznivý demografický vývoj však zùstávaly Krumperky pouze zemìdìlským sídlištìm, v jeho okolí byl
pìstován kvalitní a obchodníky vyhledávaný len. Zpracovatelský prùmysl však zde nevznikl, místní se proto omezovali na podomní
obchod s bavlnìným a plátìným zboím, prodejem nití a tkanic. Pozdìji zde podomácku vyrábìli nitìné knoflíky.
Nìmecká agrární strana a pøed druhou svìtovou válkou Henleinova Sudetonìmecká strana urèovaly politickou situaci mìsteèka.
Ve druhé polovinì dvacátých let bylo vedle nìmecké trojtøídky vyuèováno rovnì v èeské menšinové škole. S odchodem nìmeckého obyvatelstva po roce 1945 pøešla pøedchozí stagnace mìsteèka ve zjevný úpadek. Na zdejších pozemcích zaèal v roce 1949 hospodaøit Státní statek Hanušovice. Nedostatek jiných pracovních pøíleitostí pøimìl k postupnému odchodu i potomky nových
osídlencù a obec se postupnì vyklidòovala. Nakonec se kvùli malému poètu obyvatel stalo pùvodní mìsto pouze osadou a bylo pøièlenìno k obci Malá Morava. Zajímavé je na tom i to, e s touto obcí nemá ani spoleènou katastrální hranici.
Jedinou chránìnou památkou v dnešním Podlesí je kostel sv. Maøí Magdalény s okolním areálem a pozdnì barokní morový sloup
se sochou P. Marie z roku 1736.
-hpm
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volte è. 17
10 + 7 dùvodù, proè jít k volbám
1. Chci obnovit spoleèné zdanìní manelù
2. Chci daòové zvýhodnìní rodin s více dìtmi
3. Chci dostupné školky
4. Chci platit èást sociálního pojistného pøímo
na dùchod mých rodièù
5. Chci zachovat státní podporu stavebního spoøení
6. Chci více zdanit a zároveò omezit hazard
7. Chci levnìjší státní zakázky bez korupce
8. Chci si náklady na dopravu do zamìstnání odeèítat z daní
9. Chci zamezit zneuívání sociálních dávek
10. Chci efektivní a fungující veøejnou dopravu
1. Nechci podporovat ty, kteøí sami nechtìjí pracovat
nebo se práci vyhýbají
2. Nechci zvyšování státního dluhu
3. Nechci výpovìï ze zamìstnání bez udání dùvodu
4. Nechci regionální monopoly nemocnic a dalších
zdravotnických zaøízení
5. Nechci sniovat ivotní úroveò dùchodcù a
zdravotnì postiených
6. Nechci mrhat penìzi z evropských dotací
na nesmyslné projekty
7. Nechci platit vysoké odmìny manaerùm státních firem

17 dobrých dùvodù, proè jít k volbám
17 dobrých dùvodù, proè volit kandidátku è. 17
17 dobrých dùvodù, proè volit KDU-ÈSL
Hlas pro KDU-ÈSL je hlasem pro rodinu

