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

JARNÍ SETKÁNÍ V NITRIANSKÉM PRAVNÌ
Ve dnech 14. a 15. kvìtna navštívili uèitelé, pracovníci a áci ZŠ, MŠ a ŠJ
spolu se zástupci mìstského úøadu Hanušovice druební obec Nitrianské
Pravno.
Po pøíjezdu v dopoledních hodinách byli uvítáni na obecním úøadì, kde došlo k vzájemnému pøedání vìcných darù mezi starosty Hanušovic a Nitrianského Pravna a pøítomní byli seznámeni s harmonogramem obou dnù. Prvním
bodem byla prohlídka MŠ doplnìná krátkým programem.
Po obìdì se všichni pøesunuli na prostranství u obecního úøadu a za úèasti starostù obou obcí byl zasazen strom „pøátelství“. Následovala návštìva
jednotlivých pavilonù ZŠ, kde byly pøipraveny ukázky lidových øemesel
s moností zakoupení výrobkù a kulturní program dìtí ze ZUŠ.
K vzájemné prezentaci škol došlo pøi vystoupení ákù v prostorách hotelu. Veèer ještì zaznìly písnì v podání pìveckého sboru pedagogù z Nitrianského Pravna a po zbytek veèera vytváøela
pøíjemnou atmosféru cimbálová kapela.
Další den byla pøipravena prohlídka
zámku v Bojnicích a završením návštìvy
byl spoleèný obìd a fotografování v Prievidzi.
Celé setkání se odehrávalo ve velmi pøátelské atmosféøe.
(pokraèování na 2. stranì)

1. èerven - Den dìtí

Kulturní zaøízení Starého Mìsta poøádá

Sjezd na kolobìkách
z Kladského sedla
v sobotu 3. 7. 2010
doprava ze Starého Mìsta zajištìna
obèerstvení, pamìtní listy, upomínkové pøedmìty

Více informací na www.staremesto-kultura.cz,
plakátech a vývìskách.
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Všem dìtem k jejich svátku pøejeme
hodnì radosti, dobré kamarády, lásku
rodièù a školákùm na konci mìsíce
pìkné vysvìdèení.
Redakce Hanušovických novin a
zamìstnanci MÚ Hanušovice
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
87. jednání – 22. 3. 2010
- projednala pøípravu zasedání ZM, které se uskuteènilo dne 29. 3. 2010, a schválila program zasedání
- schválila dodatek è. 2 ke smlouvì o pronájmu pozemkù mezi SDC Olomouc a Mìstem Hanušovice ohlednì
pronájmù pozemkù pro sloupy veøejného osvìtlení na
eleznièní zastávce Hanušovice–Holba
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemkù pè.
1484, 1485, 1476/2 a 1483 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí ádost Charity Šumperk o finanèní
pøíspìvek s tím, e organizace bude vyzvána, aby pøipravila smlouvu za stejných podmínek jako v roce 2009
- vzala na vìdomí stanovisko obce Kopøivná k finanèní
spoluúèasti na zrušení zástavního práva ZKL, a. s. jako
podíl obce Kopøivná na úhradì zástavy
- povìøila místostarostu Š. Faturu zodpovìdného za
ÚP, aby provìøil, zda je nutno se úèastnit veøejného projednávání zmìny ÚP Èervená Voda s pøipomínkami Mìsta Hanušovice
- povìøila místostarostu Š. Faturu zodpovìdného za
ÚP, aby provìøil, zda je nutno se úèastnit veøejného projednávání zmìny ÚP Bohdíkov s pøipomínkami mìsta
Hanušovice
- schválila uzavøení ŠJ v termínu od 19. 7. 2010 do 6. 8.
2010 z dùvodu provádìní záruèních oprav objektu ŠJ

- schvaluje uzavøení MŠ v termínu od 19. 7. 2010 do 13. 8.
2010 z dùvodu uzavøení ŠJ a vybírání ØD pedagogických a provozních zamìstnancù
88. jednání – 7. 4. 2010
- schválila finanèní pøíspìvek pro Obèanské sdruení ON –
pomoc a poradenství pro eny a dívky
- schválila smlouvu o pøidìlení finanèních prostøedkù na èinnost Charity Šumperk na rok 2010 s tím, e èástka bude vyplacena ve dvou splátkách
- vzala na vìdomí informaci pøedstavenstva VHZ Šumperk,
a. s. o konání valné hromady spoleènosti na den 27. 4. 2010
- doporuèila ke schválení ZM odprodej èásti pozemku pè.
2193/1 v kú. Hanušovice za cenu ZPpo geometrickém oddìlení
- schválila objednávku na zajištìní slueb veøejným knihovnám ve støedisku Hanušovice na rok 2010
- neschválila pronájem pozemku pè. 829/21 v kú. Hanušovice
v rozsahu, jak je poadován adatelem,
- schválila smlouvu o provedení pøedstavení „Na tý louce zelený“ v termínu 20. 6. 2010
- schválila splátkový kalendáø k úhradì škody mìstu
- schválila návrh na bezúplatný pøevod pozemkù v kú. Hanušovice z vlastnictví Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových, které jsou vedeny jako vodní plochy, ale tuto funkci
neplní a pro mìsto jsou významné vzhledem ke své poloze
- vzala na vìdomí ádost Kamenického muzea v ulové o finanèní pøíspìvek

JARNÍ SETKÁNÍ V NITRIANSKÉM PRAVNÌ
(dokonèení z 1. strany)

Podìkování za reprezentaci školy patøí ákùm 9. tøíd - E. Polákové, H. Mutinové,
T. Slavíkové, M. Dvoøákové, K. Slováèkové, A. Lacuškové, A. Zatloukalové, R. Šebíkovi, T. Brázdovi, D. Winklerovi a uèitelkám – A. Janoèkové za scénáø a reii, E.
Janoèkové za choreografii, A. Suchánkové za hudbu.
-aj, -as
Foto: Daniel Winkler, Štefan Fatura, Aneta Suchánková
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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

Pivo Zubr, Holba a Litovel návštìvníkùm festivalu
V pivních stanech s kapacitou a 300 míst pøivítají na Olomouckém pivním festivalu milovníky zlatého moku pøerovský pivovar Zubr, hanušovická Holba a pivovar Litovel. Tøi nejsilnìjší znaèky na støední Moravì na festivalu prezentují vlajkové lodi sortimentu, které poteèou z desítky výèepních zaøízení. Na èepu jsou leáky, speciály, výèepní i nealkoholické pivo.
„Na akci máme zatím pøipraveno zhruba 50 sudù, co by mìlo i za dobrého poèasí staèit,“ vyjadøuje Petr Hermély z pivovaru
Zubr. Na podobných festivalech nejde o mnoství prodaného piva, ale pøedevším o prezentaci znaèky a monost porovnat desítky
druhù piv od rùzných výrobcù, kterou tady návštìvníci mají.
Ve stanech Zubra je, kromì dobrého piva, k dispozici barmanská show Jaroslava Bartoše. Míchal nápoje i pro slavnou Vanessu
Mae pøi její návštìvì naší republiky, je tedy na co se tìšit. V Olomouci pøipraví drinky z piva, take hosté mají ideální pøíleitost
ochutnat desítku exotických nápojù jako napø. Beer mojito, Beer society, Policeman Glow a další.
Holba kromì leáku a výèepní jedenáctky nabídne ještì Holbu Kvasnièák - letošního vítìze Èeské pivní peèeti. Nefiltrované
kvasnicové pivo je oblíbené pøedevším v létì, díky své jedineèné osvìující chuti. Letos se poprvé bude na festivalu èepovat také
speciál Holba Šerák se symbolickou stupòovitostí 13,51.
-hm

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

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.
Mojmír Jankù,
vedoucí CZP Ol. kraje Šumperk

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
Den osvobození
Jubilejní 65. výroèí osvobození ÈR a našeho mìsta si pøipomenuli
v hodinì obèanské výchovy áci 9. roèníku základní školy a následnì
7. 5. 2010 v dopoledních hodinách uctili památku padlých sovìtských vojákù kyticí kvìtù a tichou vzpomínkou u pomníku hrdinù v
Hanušovicích. K projevùm úcty, stateènosti a hrdinství vojákù se pøipojili i pøedstavitelé mìsta.
Vlaïka ídková, uèitelka obèanské výchovy â

Den matek
áci recitaèního krouku pøi základní škole potìšili a zároveò rozplakali
ve ètvrtek 6. kvìtna 2010 svým pìkným kulturním vystoupením maminky a
babièky z Domu peèovatelské sluby v Hanušovicích.
á Vlaïka ídková, vedoucí recitaèního krouku

Dùm kultury Hanušovice a Mateøská školka Hanušovice poøádají od 22. 6. do 18. 7. 2010

výstavu kreseb dìtí z mateøské školky
Výstava je umístìna ve vývìsních skøíòkách u pošty.

Dìkovný certifikát hanušovické škole
Ve ètvrtek 20. kvìtna 2010 se uskuteènil v Regionálním centru v Olomouci 5. workshop projektu globálního grantu: „Zvyšování kvality ve vzdìlávání v Olomouckém kraji“ s názvem –
Aktivní motivace ákù základních škol = jistota pro budoucnost øemesel, zkrácenì „Øemesla“.
Na workshopu došlo k zhodnocení dosavadního prùbìhu øešení projektu a stanovení harmonogramu klíèových aktivit. Byl
prezentován web www.otevrisedovednostem.cz, Katalog øemesel i Metodika motivace k øemeslùm ve volbì povolání ákù
základních škol. Úèastníci jednání byli seznámeni s koncepcí
Krajského úøadu – Podpora uèòovského školství v Olomouckém kraji od školního roku 2010/2011. Následovala pre-

zentace základních škol Olomouckého kraje k projektu „Øemesla“ a k systému volby povolání. V této èásti workshopu zaznìla
prezentace i naší základní školy prostøednictvím výchovné poradkynì školy - paní Vladimíry ídkové a øeditele školy – pana
Františka Felnera. Za úèast i aktivní zapojení do projektu a propagaci øemesel byl Základní škole v Hanušovicích udìlen dìkovný certifikát. V prùbìhu jednání následovaly prezentace
støedních odborných škol Olomouckého kraje s nabídkou uèebních oborù øemesel, prezentace výrobních podnikù Olomouckého kraje k potøebì øemeslných profesí a k exkurzím ákù ZŠ i
k besedám s profesními odborníky, prezentace Úøadù práce a
Hospodáøských komor k potøebì øemesel na trhu práce v Olomouckém kraji i prezentace Asociace energetického vzdìlávání
a Svazu prùmyslu a dopravy ÈR.
K uvedené problematice workshopu se vyjádøil ve svém vystoupení i èeský politik Vladimír Špidla.
5. workshop se konal za spolupráce Asistenèního centra, a. s.
se Svazem prùmyslu a dopravy ÈR, Asociací energetického a
elektrotechnického vzdìlávání „AEV“ a Krajským úøadem Olomouckého kraje.
Vladimíra ídková, èlenka realizaèního týmu projektu

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

HANUŠOVICKÉ NOVINY 6/2010

www.hanusovice.info

4

S elektroodpadem do sbìrného dvora
Obèané Hanušovic u nemusí èekat na mobilní svoz
Hanušoviètí obèané mají nyní velmi zjednodušenou monost,
jak se zbavovat vyslouilých elektrozaøízení. Staré televize, poèítaèe, elektronické hraèky a další elektrické spotøebièe mohou
nyní vozit do místního sbìrného dvora a nemusí u èekat no mobilní svoz, který v Hanušovicích probíhal dvakrát roènì.
Kdy se chtìli lidé z Hanušovic v minulosti zbavit elektroodpadu, mohli buï poèkat na mobilní svoz, který se v obci konal
dvakrát roènì, nebo ho odvést do Šumperku, Mikulovic, Zlatých Hor nebo do Jeseníku. Obì varianty mìly své nevýhody.
Málokomu se chce skladovat v domácnosti napøíklad lednièku
tøi mìsíce a cestovat s ní desítky kilometrù také není zrovna
komfortní. Výsledkem bylo, e staré spotøebièe èasto konèily ve
smìsném odpadu, co zatìovalo obecní rozpoèet a také ivotní
prostøedí. Nový sbìrný dvùr by mìl tuto situaci zmìnit.
Co je elektroodpad
Elektroodpad je momentálnì nejrychleji rostoucím druhem
odpadu. Celosvìtovì nyní tvoøí a 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, témìø jako plastové obaly. V zemích Evropské
unie, kde se v domácnostech roènì vyprodukuje asi 8 milionù
tun elektroodpadu, roste objem elektronického odpadu tempem
3 a 5 % roènì, skoro tøikrát rychleji ne celkový objem odpadu.
Experti odhadují, e jen za rok 2020 se bude Evropská unie
muset vyrovnat s témìø 11 miliony tun elektroodpadu. O deset
let pozdìji u roèní produkce stoupne témìø na 14 milionù tun.
K tomu je tøeba pøièíst ještì další zhruba tøi miliony tun elektroodpadu pocházejícího od organizací a firem.
Proè tøídit elektrozaøízení
„Pokud se elektrospotøebiè obsahující zdraví škodlivé látky
jako olovo, rtu nebo kadmium vyhodí spolu s bìným komunálním odpadem do kontejneru, s nejvìtší pravdìpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skonèí na øízené skládce. Ta však
problém neøeší, protoe odpadní materiál se v ní pouze hromadí,“ vysvìtluje regionální zástupce spoleènosti ASEKOL Zdenìk Kováøík. ASEKOL je nezisková spoleènost, která bude pro
Hanušovice zajišovat pravidelný svoz a recyklaci elektroodpadu z nového sbìrného dvora.
Ještì horší dopad na pøírodu mají tzv. èerné skládky. Kromì
toho, e hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich
obsah v mnoha pøípadech vyvolá menší ekologickou katastrofu.
Navíc pokud odloíte elektrospotøebiè mimo místo k tomu
urèené, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta a do výše
20 000 Kè.
Recyklace a její výhody
Kdy elektrozaøízení zanecháte ve sbìrném dvoøe, prodejnì
elektra, servisu èi opravnì nebo vyuijete mobilní svoz, vyzvedne jej specializovaná firma a odveze do zpracovatelského závodu. Tam dojde k jeho recyklaci. Ta zajistí, e vámi vyhozené
materiály budou opìtovnì vyuity. Recyklací se šetøí pøírodní
zdroje a souèasnì omezuje zatìování prostøedí škodlivinami.
„Asi nejlepším pøíkladem je mobilní telefon a zlato v nìm
obsaené. Zatímco pøi tìbì pouhého gramu zlata se vyprodukují tøi tuny odpadu, stejné mnoství je mono daleko jednodušeji a
ekologiètìji získat z pouhých 26 mobilù,“ vysvìtluje Jan Vrba a
dodává: „V Èeské republice je dnes okolo 10 000 míst, kde je
mono elektrozaøízení zanechat. Kadý tak mùe bez problémù
tøídit. Záleí jen na nás, jaké ivotní prostøedí zanecháme našim
dìtem.“
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Sbìr elektroodpadu v ÈR a v Evropì
Roènì se v Èeské republice vyprodukují tisíce tun odpadu
z elektrických a elektronických výrobkù. Mnoho z nich stále
konèí v popelnicích, kontejnerech nebo na èerných skládkách.
V ÈR se vyslouilá elektrozaøízení zaèala systematicky sbírat a
od roku 2005. V tu dobu chybìlo sebemenší povìdomí o nutnosti tøídìní elektroodpadu a jeho recyklace a objem sbìru byl mizivý.
Podle smìrnice Evropské unie musela Èeská republika v roce
2008 vybrat 4 kg elektroodpadu na osobu a rok, jinak by následovaly sankce. Díky úsilí spoleèností, jako je ASEKOL, se nakonec normu podaøilo pøekonat o 0,3 kg. Loni pak kadý obèan
ÈR prùmìrnì odevzdal k recyklaci 4,5 kg elektroodpadu. Rezervy jsou však poøád ještì znaèné, v západní Evropì se prùmìrná výše sbìru pohybuje kolem 9,6 kg. Nejlépe jsou na tom
skandinávské státy. Finové vyberou 12, Norové 13,5 a Švédové
dokonce 16 kg elektroodpadu na osobu a rok. Dùvodem vysokých èísel je delší fungování systému zpìtného odbìru.
Kdo to platí
K financování sbìru, svozu a zpracování tzv. historických
elektrozaøízení (veškeré elektrospotøebièe vyrobené pøed
13. srpnem 2005) slouí pøíspìvek na recyklaci, tzv. viditelný
pøíspìvek. Jde o obnos, který zaplatí spotøebitel pøi nákupu nového elektrospotøebièe k jeho cenì. Výše pøíspìvku odpovídá
aktuální finanèní a technologické nároènosti procesu sbìru a
recyklace daného elektrozaøízení a je viditelnì uvádìna pøi prodeji nových výrobkù. Další tøetinu nákladù platí výrobci a dovozci elektrozaøízení sdruení v kolektivním systému.
Èím více lidí elektroodpad tøídí, tím více se recyklaèní poplatky sniují. ASEKOL k tomuto kroku pøistoupil ji šestkrát.
Finanèní zatíení se u jednotlivých výrobkù liší. Napøíklad
pøi koupi mobilu na recyklaci spotøebitel pøispìje necelou korunou, u televize s úhlopøíèkou do 63,5 cm to bude témìø 28 korun
a u televize s úhlopøíèkou nad 63,5 cm 168 korun.
Systém zpìtného odbìru je pro obce výhodný
Na systému sbìru elektroodpadu vedle pøírody vydìlají i
obce. Zatímco do roku 2005 si obce musely zajišovat svoz a
recyklaci elektroodpadu z vlastních zdrojù, v momentì podpisu
dohody tyto povinnosti pøevzal ASEKOL a další kolektivní systémy. K tomu byly obce podpoøeny finanèním pøíspìvkem na
provozování sbìrných dvorù a mobilních svozù a také penìzi za
nashromádìná elektrozaøízení. V roce 2008 ASEKOL pøíspìvek ještì navýšil o bonusovou sloku z dùvodu zvýšení
výtìnosti malých spotøebièù a od ledna loòského roku zavedl
další motivaèní úpravu v podobì bonusu za pomoc pøi nakládce,
který má ocenit zejména obsluhu sbìrných dvorù. „Za existenci
našeho systému jsme obcím ušetøili u 250 milionù korun. Další
finance obce èerpají v rámci loni zaloeného Fondu ASEKOL,“
øíká jednatel spoleènosti ASEKOL Jan Vrba a dodává: „Obce
jsou pro nás z hlediska zpìtného odbìru esenciálním partnerem.
Z obecních sbìrných dvorù a obecních svozù pochází 90 %
hmotnosti veškerého námi sebraného elektroodpadu. Zvyšování
poètu sbìrných míst a jejich zkvalitòování je pro nás tedy velice
dùleité.“
Elektroodpad je mono uloit v Hanušovicích dvìma zpùsoby. Tím prvním je monost odevzdat drobné elektrospotøebièe
(telefony, ehlièky, fény, hraèky atd.) do E – boxù, které jsou
umístìny v budovì mìstského úøadu a vìtší spotøebièe (televize, monitory, poèítaèe, praèky, lednièky atd.) pøedat pracovníkovi sbìrného místa ve Sbìrnì odpadù, která má otevírací dobu
úterý a ètvrtek: 14:30 – 17:00, sobota: 9:00 – 12:00. Zde samozøejmì mùete odevzdat ji výše zmínìné drobné elektrospotøebièe.
-fa
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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
Konec školního roku se blíí. Tak vám posílám ten „náš“ z roku 1977. S pozdravem, M. Trnka

PROSAZ

Foto z Rallye Hanušovice poskytla paní Aneka Kotíková.

Dovolujeme si Vám pøedstavit obèanské
sdruení Prosaz, které je zamìøeno na pomoc
zdravotnì postieným.
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

Motýli Šumperk, dìtský pìvecký sbor
Sbor byl zaloen v roce 1962 Aloisem Motýlem, v souèasnosti je veden Tomášem Motýlem a Helenou Stojaníkovou. V prùbìhu
více ne pìtaètyøiceti let sbor prošel vývojem od nevelkého zaèínajícího sboru místní hudební školy po tìleso s témìø dvìma stovkami dìtí ve ètyøech samostatných oddìleních, které dnes pøedstavuje absolutní špièku ve svém oboru. Nejvyspìlejší z nich, osmdesátièlenný koncertní sbor se doma i v zahranièí prezentuje pod jménem Motýli Šumperk.
Na svém kontì mají Motýli desítky zájezdù do vìtšiny evropských zemí, úèast na významných domácích festivalech i vítìzství
v øadì zahranièních soutìí. Spolupracují s rozhlasem i televizí, vydávají zvukové nosièe. V souèasnosti patøí mezi nejvyhledávanìjší pìvecká tìlesa, kadoroènì absolvují kolem padesáti koncertù a vystoupení, z toho èást v zahranièí.
Soudrnost, pevná pøátelství i spoleèný cíl sborových dìtí se stále více projevují na zpùsobu jejich pìveckého projevu. Jsou vyhledávaným pìveckým ansámblem, jeho posluchaèi vìdí, e interpretaèní kvalita i emocionální záitek z koncertù patøí
k nevšedním.
Úspìchy sboru v posledních letech pøedstavuje druhé místo v absolutním poøadí na Montreux Choral Festival 2007 a cena ze nejlepší provedení povinné skladby. Významné bylo také vystoupení na samostatném koncertu v rámci mezinárodního festivalu
Praské jaro 2008 stejnì jako tøetí místo v mezinárodní soutìi ve španìlské Tolose poèátkem listopadu 2008. V kvìtnu roku 2009
se zúèastnili festivalu Song Bridge ve švýcarském Locarnu.
-ep
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Zabezpeèení eleznièních pøejezdù
Blíí se hlavní motoristická sezona, a tak neuškodí pøipomenout si
základní pravidla, jak se chovat na eleznièních pøejezdech. Máme
jich u nás nìkolik druhù s rùzným zabezpeèením a kadý má své
charakteristické znaky.
Výstrané køíe (bez svìtel)
Nìkdy se tìmto køíùm pøed pøejezdem øíká také „Ondøejský“ køí.
Obecnì je známo, e znaèí eleznièní pøejezd – jednokolejný,
vícekolejný. Výstraný køí znamená, e kolejové vozidlo (vlak) má
vdy pøednost pøed silnièním vozidlem.
Bílé svìtlo nebliká
Asi víte, e povolená rychlost na pøejezdu, kde ádné bílé svìtlo
nebliká, je 30km/hod.
Co moná nevíte: Takový pøejezd není plnì automatizován –
z jedné strany je do obsluhy zapojen lidský èinitel. Mùe té dojít
k pøepálení hlavního vlákna árovky a je pøepnuto na vlákno náhradní.
Funkce závor ale ani v tomto pøípadì není omezena.
Bliká èervená a zvoní zvonek
Známá situace, která znamená, e za urèitou dobu projede vlak.
Co moná nevíte: Tzv. pøedzvánìcí doba – od zaèátku zvonìní do
pøíjezdu vlaku – je na kadém pøejezdu rùzná! Odvíjí se od šíøky
pøejezdu a rychlosti pojídìjících vlakù. Take pokud jste zvyklí, e na
pøejezdu v našem mìstì, kudy jezdíte den co den, èekáte tøeba 45
vteøin, zapamatujte si, e to neplatí všude stejnì, a rozhodnì se
nepokoušejte projet. V jiném pøípadì toti mùe být tato doba tøeba jen
15 vteøin. Vjedete-li nedoèkavì na tra, tragédii tìko zabráníte.
Bílé blikající svìtlo
Pøes pøejezd s blikajícím bílým svìtlem na stojanu závor mùete
projet rychlostí 50 km/hod.
Co moná nevíte: Bílé svìtlo také znamená, e pøejezd je plnì
funkèní, je plnì automatizován a ovládán jízdou vlaku.
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Závora zavøená a bliká èervená
Známé je, e za tìchto okolností pøijede vlak nebo jiné kolejové
vozidlo, a jakmile poslední vùz mine pøejezd, závora se otevøe.
Co moná nevíte: Øidièi se èasto mylnì domnívají, e na
dvoukolejných tratích je pravostranný nebo levostranný provoz, take
vlak mùe pøijet jen z opaèné strany. Opak je pravdou, vlak mùe pøijet
i ze stejného smìru jako ten pøedcházející. Rozhodnì èekejte a na
otevøení závor.
Vlak neprojídí
Mùe se stát, e je na pøejezdu zapnuta pøedzvánìcí výstraha,
bøevna závor se zavírají, èervená svìtla blikají, vlak však nejede a po
nìkolika minutách se bøevna závor opìt otvírají a výstraha na stojanu
zhasíná, pøípadnì se také rozsvìcuje bílé blikající svìtlo. Tato situace
neznamená, e je zabezpeèovací zaøízení na pøejezdu porouchané.
Mùe znamenat, e se na širé trati se pohybuje montání vozidlo, ale
pøes pøejezd nejede a vrací se zpìt do stanice. Ani v tom pøípadì
rozhodnì nevjídìjte na pøejezd. Po manipulaci montáního vozidla
mùe toti pøijet vlaková souprava a nehodì je opìt tìké zabránit.
Závora se zvedá a èervená svítí
Øidièi vìdí, e závora se zvedá po projetí posledního vozu vlakové
soupravy.
Co moná nevíte: Blikající èervené svìtlo znamená, e se po druhé
koleji blíí vlak, který vstoupil do tzv. pøibliovacího úseku, a
napovídá, e na pøejezd je vjezd stále zakázán. Vìtšina øidièù pozoruje
pouze závory, nikoliv svìtla, a vjídí na pøejezd, kde hrozí sráka
s dalším pøijídìjícím vlakem.
Je té dobré vìdìt, e bøevna závor jsou pouze doplòkem,
rozhodujícím prvkem zabezpeèovacího zaøízení jsou èervená svìtla!
Pøi uváznutí na pøejezdu mùete vozidlem závory pøerazit, jsou na
to uzpùsobeny, tím zabráníte mnohem vìtším následkùm pøi støetu
s vlakem.
Ana závìr dobrá rada. Vlak je kolos, který nelze tak snadno zastavit. Je to
soupeø, se kterým to máte dopøedu prohrané, a proto je lepší pár vteøin poèkat
ne leet v nemocnici nebo skonèit ještì hùøe.
- hp
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Z èinnosti Sportovního klubu
Hanušovice
Volejbalové debly
Ji XIII. roèník hanušovických volejbalových deblù, poøádaný Sportovním klubem Hanušovice, byl zahájen v dubnu prvním turnajem v kategorii smíšených dvojic. Turnaj byl kvalitnì
obsazen pøedevším mladšími hráèi, kteøí mezi sebou dokázali
soupeøit o míè ve výškách ostatním nedosaitelných. Nakonec
však první tøi místa obsadili tradièní deblové dvojice. Vítìzství
dokázal získat, i pøes témìø roèní herní deblovou a vùbec volejbalovou pøestávku, pár reprezentující domácí klub, který mìl
papírovì bojovat spíše o umístìní ve støedu výsledkové listiny a
do bojù o medaile se dostal šastnì a díky zaváhání jednoho ze
soupeøù v základní skupinì.
Dìkujeme za podporu partnerùm: Pivovaru Holba, a. s. Hanušovice a Zdravotní pojišovnì OZP, poboèce Olomouc.
Další turnaje se uskuteèní v mìsíci srpnu. V sobotu 7. 8. 2010
budou hrát dvojice muù a en, v nedìli 8. 8. 2010 smíšené páry.
Na tyto turnaje je nutná pøihláška do konce mìsíce èervence.
Podrobnosti a informace na www.hanusovice.info a mailu
skhanusovice@seznam.cz. Akce bude spojená s dalšími sportovními aktivitami.

Turnaj ve speedmintonu
Další turnaj ve speedmintonu muù byl za poøadatelství SK
Hanušovice odehrán v tìlocviènì základní školy.
Výsledky:
1. Pavel Podvolecký (Hanušovice)
2. Milan Bis (Klub SPV Pardubice)
3. Jiøí Barboøík (Klub SPV Pardubice)

Turnaje v ringu a kubb
O letních prázdninách (7. 8. 2010 v odpoledních hodinách) se
uskuteèní turnaj tøíèlenných smíšených drustev v ringu. Místem konání bude pravdìpodobnì høištì OA Mohelnice v Hynèicích p/S.
Na stejném místì a ve stejném èase si všichni zájemci mohou
na turnaji tøíèlenných drustev zahrát další zajímavou hru –
kubb. Turnaje se mohou zúèastnit i úplní zaèáteèníci, vèetnì
dìtí i seniorù. Hra je velice jednoduchá a zvládne ji opravdu
kadý. Podmínkou je pouze pohyblivost alespoò jedné horní
konèetiny k odhození døevìného kolíku do vzdálenosti pøiblinì osmi metrù. Vše ostatní zvládnete za pomoci poøadatelù.
Na obì akce doporuèujeme pøihlášení s pøedstihem. -pod
Èinnost SK Hanušovice je v roce 2010
realizována za podpory Olomouckého kraje.

Výsledky dubnového turnaje:
1. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Praha)
2. Marks, Hennerová (Loštice)
3. Grézl, Zapletalová (Loštice)
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Z èinnosti SPV Hanušováèku
Turnaj v ringu s medailisty Mistrovství ÈR
První turnaj v ringu v Hanušovicích zorganizoval SPV Hanušováèek. Zúèastnili se ho mimo jiné také bronzoví medailisté
z Mistrovství ÈR 2009 v soutìi trojic a drustev. Odehrány
byly turnaje smíšených trojic a smíšených dvojic, hru si poprvé
vyzkoušeli mimo soutì také starší áci ZŠ a vedli si výbornì.
Své první krùèky ji mají za sebou také mladší áci sportovního
krouku SPV Hanušováèku, také díky podpoøe SPV Hanušováèku firmou Pokrývaèství Novák.
Nìco o ringu:
Sportovní hra, která se hraje s gumovým, uvnitø dutým
kroukem. Princip hry se podobá volejbalu. Cílem je hodit
krouek na hrací plochu protihráèe tak, aby ho nechytil.
Krouek se odhazuje stejnou rukou jakou byl chycen dokud nedojde k nìjaké chybì (napø. krouek v síti èi autu, dotek
krouku jiné èásti tìla èi zemì apod.). Spoluhráèi si však na
rozdíl od volejbalu mezi sebou nepøihrávají. Ringo mùete hrát
v jednotlivcích (jedním kroukem), kdy je dùleitá technika i
rychlost, ale také ve dvojicích i trojicích (dvìma krouky), kdy
je dùleitá pøedevším souhra a taktika. Nejoblíbenìjší a asi nejzábavnìjší a nejzajímavìjší je hra trojic.

Republikové finále v brannballu actva
První víkend v èervnu nakonec drustvo ákù SPV Hanušováèek pøece jen odcestuje na republikové finále v brannballu.
Drustvo se pokusí zlomit smùlu z loòského roku, kdy smolnì
získalo ètvrté místo, a snad bude koneènì slyšet první brannballové „zacinkání“ pro Hanušovice. Pøíprava neprobíhala podle
pùvodních pøedpokladù a ještì mìsíc pøed konáním turnaje nebylo jisté, zda se drustvo akce zúèastní. Podzimní turnaj ve
spolupráci se ZŠ se vùbec nepodaøilo uspoøádat, stejnì jako
zimní tréninky. Brannball organizuje v souèasnosti Hanušováèek pro všechny zájemce z øad ákù základní školy dvakrát a
tøikrát týdnì, bylo nakoupeno nové vybavení. A teï u zbývá
jen pøedvést dobrou hru proti nejlepším drustvùm v ÈR a tøeba
mít i trošku štìstí. Take drte palce!
Výsledky turnaje ve stolním tenisu muù:
1. Milan Trávníèek
2. Petr Tomaško
3. Václav Jokl

Výsledky trojice:
1. Hendrych, Podvolecký, Joštová (Pardubice, Hanušovice)
2. Bis, Barboøík, Králová (Pardubice, Hanušovice)
3. Tomíèek, Králová ml., Hájková (Hanušovice)
Výsledky dvojice:
1. Podvolecký, Joštová (Hanušovice, Pardubice)
2. Bis, Šimeková (Hanušovice, Pardubice)
3. Tomíèek, Králová (Hanušovice)

Èinnost obèanského sdruení
SPV Hanušováèek je v roce 2010
realizována za podpory Olomouckého kraje.
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inzerce - inzerce - inzerce

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

Hledám podnájem v Hanušovicích 2+1, nebo 3+1
Volejte na èíslo: 732199953
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

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, 5bodý 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
Jiøí Tulach

Elektro Tulach
Raškov 43, U Kostela
IÈO: 18974228
obec Bohdíkov 78964
„elektro z vaší vesnice“
mob. 605741197
otevøeno:
ÚT-PÁ 8.30-17.00
tel./fax: 583246005
SOBOTA 8.30-11.00

Kadeønictví Renata Cakirpaloglu
Dukelská 128 (bývalé jesle) Hanušovice
Zmìna tel. èísla 732 281 791

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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POZOR!
NEDÌLE A PONDÌLKY
ZAVØENO!
V nutných pøípadech
volejte, pøijedu!
elektrotulach@seznam.cz

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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Jubilea

V mìsíci èervnu 2010 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
paní Eliška Zaèalová, Anna
Suchomelová, Irena Koòariková,
Aneka Matìjová, Marie
Gronychová, Ludmila Luksová a
Ludmila Krellerová;
pánové Jiøí Kubíèek, Jiøí Vlk,
František Sedlaèík, Josef
Sedlaèík a Petr Hübner.
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

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce Hanušovice - èinnost za mìsíc duben 2010
Souboj ve velkém stolním fotbale, který jsme poøádali, skonèil nerozhodnì. Pøi høe v lese
nazvané Noèní lov jsem v závìru musel pomoci s hledáním speciální hùlky i já, nebo ji hoši
nemohli sami dlouho najít. Tak pìknì splývala s okolím! Také obdoba èíslovaných hùlek
Èíslovaná víèka dala chlapcùm zabrat. Úspìšný byl tentokrát Dušan, ovšem umìní prohrávat se
musí nìkteøí teprve nauèit.
Po Velikonocích jsme ji tradiènì uspoøádali Hry s velikonoèními vajíèky - koulení tenisáku
na vajíèka, koulení do dálky, Tíkanou atd. Hoši nemohli dlouho nìkterá vajíèka najít - u paøezu,
u schodištì a na stojanové trubce koše. Letos k tìmto tradièním soutìím pøibyly rovnì i
kreslené hádanky pøevzaté ze starších èísel ABC. Nakonec celkovì vyhrál Honza Donoval,
blahopøejeme.
V sobotu 10. 4. jsem se zúèastil Regionální výmìny zkušeností vedoucích dìtských
kolektivù konané v Šumperku. Bylo to velmi zajímavé a inspirující, velký dík patøí
organizátorùm ÈTU oddíl Kamarádi Šumperk.
V pùli mìsíce jsme poøádali akci Vesmírná setkání. Klubáci nejprve pøedstavili své
nakreslené mimozemšany s popisem jejich vlastností a dovedností, zvítìzil Ondrùv Oratus.
Pak následovala akce v lese - „ve vesmíru“ nazvaná Vesmírný kurýr. Hráèi mìli za úkol
najít a obkreslit 10 symbolù planet a Slunce, pøevzít a doruèit pøihlášky zástupcù cizích
svìtù na spoleènou mírovou konferenci. Jene kurýøi se na svých cestách støetávali s
mimozemšany-nepøáteli, kteøí se snaili konferenci zabránit, docházelo k pøestøelkám
papírovými koulemi. Nejúspìšnìjším kurýrem se stal Ondra Faltièko, blahopøejeme.
V rámci Dne Zemì 22. 4. jsme i podle našeho programu na ochranu pøírody v úterý 20. 4.
uskuteènili v lese ekologicky ladìné soutìe: Rotaèka - houpaèka. Pøenos mláïat, Záchrana
zvìøe atd. V sobotu 24. 4. jsme sbírali a odklízeli odpadky na zkratce od dolního sídlištì k
závodu ZKL. Chlapci pøitom našli i mnoho kostí „dinosaurù“. Na závìr akce si hoši zaslouenì
zahráli hry na høišti.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Honza Donoval. Putovní odznak Roy za plnìní
zásad lutého kvítku mìl právo v kvìtnu nosit Petr Zatloukal. V dubnu byly udìleny pochvaly
Ondrovi Faltièkovi a Petru Zatloukalovi. Všem blahopøeji.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci OÚ Jindøichov a MÚ Hanušovice.

Vedoucí klubu M. Pecho

DPS slavil Den matek
Dne 6. 5. 2010 se konala v Domì s peèovatelskou slubou besídka ke Dni matek. Dìti ze ZŠ Hanušovice pod vedením paní uèitelky ídkové pøipravily krásné vystoupení v podobì pøednesu básnièek. Setkání se jako kadoroènì zúèastnila paní Sedlmayerová a
pan starosta Malcharczik, který babièkám popøál a pøedal kvìtiny.
Touto cestou bychom rádi všem gratulantùm podìkovali, pøedevším pak panu starostovi, který DPS v jeho aktivitách podporuje
- aktuálnì je mono zmínit právì probìhlou rekonstrukci interiéru budovy DPS, která byla zdárnì dokonèena.
Za obyvatele DPS Hanušovice, peèovatelka Jitka Odstrèilová

Vzpomínáme

Vzpomínka

Dne 5. èervna 2010 by se doil 87 let

Utichlo srdce znavené,
nebylo z oceli, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na nìj vìènì vzpomínat.

pan František Šor z Hanušovic.
Dne 23. èervna 2010 si pøipomeneme 15 let,
kdy nás navdy opustil.

Dne 13. 6. 2010 uplynou 3 roky od
chvíle, kdy nás navdy opustil

Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi. Syn Jiøí s rodinou

pan Jiøí Gronych.
S láskou vzpomíná manelka a dcery
s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 10. èervna 2010 si pøipomeneme 10 let,
co nás navdy opustila maminka, babièka a
prababièka,
paní Ludmila Honesová z Hanušovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi.
Vnuk Jiøí s rodinou
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Cestování po Evropì
Dnes se potøetí podíváme do Istanbulu a navštívíme palác o
kterém osmanský kronikáø Celbi prohlásil: „Lidské umìní a dovednost ještì nikdy nevytvoøily líbeznìjší vladaøské sídlo ne
toto.“
V roce 1456 se Mohamed II. rozhodl vystavìt rozsáhlý palá-

bìly tisíce stromù, okrasných keøù a exotických rostlin a kde se
volnì pásly gazely, jeleni a pštrosi. Zde sultán poøádal honosné
audience s bohatým obèerstvením.. Bylo to i místo, kde zasedal
„díván“, tehdejší øíšská rada.

cový komplex na návrší, kde stávala stará byzantská akropole.

Na tøetím nádvoøí pak stojí za zmínku knihovna Ahmeda III. a

Nazval ho Topkapi Serail a ihned se stal „pupkem svìtovládné

palácová škola. V ní je archiv nejvìtšího vzdìlávacího zaøízení

øíše, arénou rozpustilých radovánek, náboenským centrem po-

Orientu, kde získalo vzdìlání 48 velkovezírù a vìtšina nejvyš-

loviny zemìkoule vyznávající islám a dìjištìm neuvìøitelných

ších úøedníkù velké øíše po celá staletí.

kariér“. V létech svého nejvìtšího rozkvìtu zde ilo 4–5 tisíc lidí,

Jestlie Serail byl srdcem øíše, pak srdcem Serailu byl harém.

bylo to vlastnì mìsto ve mìstì. Aby komplex mohl plnit dvojí

Byl to svìt sám pro sebe, oddìlený od zbývajících èástí paláce,

funkci, jednak jako sultánova rezidence, jednak jako centrum

labyrint prùchodù, nádvoøíèek, zahrádek, schodiš, místností

vlády nad obrovskou øíší, byl Serail rozdìlen na jednotlivé okrs-

všeho druhu, celkem kolem 300. Vèetnì sluebnictva a personá-

ky. Na prvním nádvoøí sídlili janièáøi, sultánovy elitní sbory, byla

lu, urèeného k výchovì dívek, bylo prý za nìkterých sultánù

zde mincovna, zbrojnice a hlavnì klenotnice. Jsou zde dodnes

v harému od 500 do 1 200 en. Byl spravován podle pøísných

vystaveny pøedmìty nevyèíslitelné hodnoty. Je zde tøeba Tokaj-

pravidel, velmi svìdomitì, a to nikdy ne muem, ale vdy enou,

ská dýka se 3 smaragdy, 12 velkými a 124 malými diamanty. Ve

a to matkou vládnoucího sultána. Bylo to místo neustálých intrik

zvláštì støeené místnosti jsou vystaveny nejvìtší nebroušené

a smrtelných svárù. Sultánova matka, hlavní eny, konkubíny,

smaragdy na svìtì, dva svícny z ryzího zlata, kadý váící 49 ki-

vezíøi i eunuchové proti sobì vedli nemilosrdný boj o vliv na sul-

logramù, navíc osázené 6 666 diamanty. Stojí zde i zlatem oko-

tána, a tím i o moc v øíši. Napøíklad z obrovského harému Murada

vaný a 954 smaragdy a olivíny osázený trùn, na nich sedìl

III. vzešlo 103 dìtí, z nich pøi sultánovì smrti v roce 1595 ilo

panovník pøi audiencích. Vedle nìj stojí døevìný, zlacený a

ještì 20 synù a 27 dcer. Jedna z jeho en, Benátèanka Baffo, ne-

25 000 perlami ozdobený trùn Nadira Šáha.

váhala ani na okamik a postarala se o zavradìní 19 bratrù své-

Do vnitøního okrsku se vcházelo bránou „Pozdravení pokoje“.
Tady museli všichni sestoupit z konì, nebo projídìt dál na koni
smìl pouze sultán. Ozdobou této èásti paláce byla zahrada

ho syna, a tak dopomohla jedinému muskému potomku dostat
se na sultánský trùn.
V pøíštím vydání si nìco povíme o Velkém bazaru.

Eden (Ráj). Místo jako z pohádky Tisíce a jedné noci, kde nechy-

TOULKY PO OKOLÍ
Mezi Bratrušovem a Šumperkem je u hlavní silnice pietní
místo s pomníkem. Na èí poèest byl postaven, se dnes v našich
novinách dozvíme.
V bøeznu 1945 oznámil E. Burishe na šumperském gestapu,
e se mu ztratily v jeho autoopravnì zbranì. V podezøení mìl
èeského zamìstnance Miloslava Vítka z Pískova. Gestapo nalíèilo léèku a do dílny bylo 14. bøezna odstaveno vojenské auto,
v nìm mìly být granáty a pancéøové pìsti. Kdy se Vítek, který
patøil k partyzánské skupinì Troubelice-Pískov, pokusil veèer
zbranì ukrást, byl zatèen a na úøadovnì gestapa okamitì bru-

-hp

tálnì vyslýchán. Ještì tého veèera a v noci bylo zadreno dalších pìt lidí a do 29. bøezna skonèilo ve spárech gestapa celkem
18, vesmìs mladých èeskách vlastencù, kteøí pocházeli z Dolních Studének, Bludova, Pískova, Králové a Troubelic. Dva
z nich byli po výslechu a muèení propuštìni.
O osudu dalších šestnácti bylo rozhodnuto 30. bøezna. Velitel
šumperského gestapa Wilhelm Prellberg dostal zprávu, e z rozkazu státního ministra K. H. Franka mají být všichni zastøeleni.
Tého odpoledne byl na Bratrušovské støelnici vykopán hromadný hrob.
(pokraèování na 14. 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/
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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

Rohový dùm na námìstí v Podlesí býval pøed 100 lety jedním z tìch hotelù, který svým hostùm poskytoval všemoné pohodlí a
sluby. Hotelierem byl Hermann Harbich a hotel nesl název Hermann. Pozdìji byl majitelem Johann Göttlicher a nakonec se z nìj
staly jesle pro spádovou oblast státního statku Hanušovice. Dnes zùstal opuštìn.

TOULKY PO OKOLÍ
(dokonèení z 13. strany)
Poprava probìhla ve 4 hodiny ráno 31. bøezna. Spoutaní vìzni byli po dvojicích pøivádìni ke hrobu, do kterého si museli lehnout,
a gestapáci Hufer a Tilg je zastøelili ranou do týla. Podle Huferova svìdectví ádný z popravených neprosil o milost, pouze dva
z vìzòù se tiše modlili. Hrob byl poté zasypán a zamaskován drny a keøíky. Pouhých 38 dní po masakru vstoupila do Šumperka sovìtská armáda. Pøíbuzní marnì èekali na návrat svých nejbliších.
Mìli zlé tušení, ale stále doufali, protoe o pøísnì utajované popravì nesmìl nikdo vìdìt. Po nezvìstných bylo vyhlášeno pátrání
a úøadovna národní bezpeènosti v Šumperku hledala i zdejší gestapáky. Zvrat nastal poté, kdy sekretáøka gestapa a Prellbergova nìkdejší milenka Brunhilda Puschmannová poskytla vyšetøovatelùm informace a dokonce i Prellbergovu fotografii. Na rozeslaný fonogram pøišla odpovìï z Liberce, e v tamním vìzení sedí mu, jen odpovídá popisu. V lednu 1946 se Prellberg pøiznal ke své
totonosti a po pøevozu do Šumperka oznaèil i místo popravy. Exhumace a soudní ohledání probìhly od 16. do 18. ledna a zúèastnili
se ho i filmaøi ministerstva informací. 20. ledna 1946 se konal v Šumperku pøed radnicí národní pohøeb, na kterém uctilo památku
zavradìných vlastencù na 20 tisíc lidí. Po pietním aktu byly rakve s ostatky mrtvých pøevezeny do jejich rodných obcí. Prellberg
byl za své èiny bìhem války odsouzen a povìšen v Olomouci 13. listopadu 1946. Provaz dostali v následující roce i Hufe s Tilgem.
Pravdivost této události mohu potvrdit z vyprávìní mého otce. Byl toti kamarádem jednoho z popravených a byl svìdkem exhumace, piety u šumperské radnice i pohøbu do rodinného hrobu. Na památku jsem po otci zdìdil malou skládací lupu, kterou mìl popravený kamarád u sebe v dobì popravy a kterou mu pøi exhumaci daroval na památku jeden z vyšetøovatelù tragedie.
-hpm
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