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

Váení spoluobèané!

Vstoupili jsme do roku 2009, který by mìl pro
mìsto Hanušovice znamenat významný posun
v oblasti likvidace odpadních vod. Výstavba
mìstské kanalizace v rozsahu cca 100 miliónù
Kè bude realizována spoleèností Vodohospodáøská zaøízení, a. s. Šumperk s vyuitím dotace
z EU.
Na tuto stavbu musí navázat pøíprava a následnì pak i realizace kanalizaèních pøípojek.
Vzhledem k obrovskému rozsahu práce a ve
snaze vám maximálnì pomoci uzavøelo mìsto
Hanušovice s organizací VODING Hranice,
spol. s r. o. smlouvu na projekèní pøípravu jednotlivých kanalizaèních pøípojek. Organizace
VODING Hranice, projektuje a souèasnì na
základì Plné moci Mìsta Hanušovice zajišuje
inenýrskou èinnost pro vydání stavebního povolení na kanalizaèní pøípojky pro pøipojení
nemovitostí na splaškovou kanalizaci, která
bude v mìstì Hanušovicích budována.
Mìsto Hanušovice rozhodlo, e zpracování
projektové dokumentace a projednání s pøíslušnými dotèenými orgány a organizacemi zab e z p e è í z a v l a s t n í k y n e mo v i t o s t í
pøipojovaných na plánovanou splaškovou kanalizaci hromadnì tak, aby vlastníci pøipojovaných nemovitostí nemuseli samostatnì ádat
stavební úøad o pøíslušné povolení k realizaci
kanalizaèní pøípojky. Podmínkou tohoto bezplatného zpracování projektové dokumentace,
vèetnì souhlasu dotèených orgánù a organizací
a vyøízení pøíslušného souhlasu stavebního
úøadu, je uzavøení Smlouvy o souèinnosti mezi
vlastníkem nemovitosti a Mìstem Hanušovice.
Za tímto úèelem se uskuteèní jednání v kinosále DK Hanušovice, kde budou vlastníci
nemovitostí seznámeni s obsahem Smlouvy o
souèinnosti (její souèástí bude i zákres vedení
trasy kanalizaèní pøípojky) a souèasnì budou
tyto smlouvy o souèinnosti mezi vlastníkem
nemovitosti a Mìstem Hanušovice podepisovány.
Na jednání budete pozváni pozvánkou.
Vìøím, váení spoluobèané, e tìchto schùzek vyuijete a námi nabídnutou spolupráci neodmítnete.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
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Hromnice - Den svíèek

Hromnice je tradièní lidové oznaèení katolického svátku Uvedení Pánì do chrámu,
døíve té Oèišování Panny Marie, který se slaví 2. února.
Svátek pøipomíná událost z evangelií, kdy Jeíšova matka Maria pøinesla podle
idovského obyèeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej
zasvìtila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Jeíše nazval „svìtlem k osvícení národù“. Od tohoto Simeonova proroctví o Jeíši-svìtle pochází zvyk, který se zaèal šíøit zøejmì od 11. století: v tento den se
svìtily svíèky „hromnièky“, které se bìhem bouøek zapálené dávaly do oken a mìly spolu s modlitbou chránit pøed bouøkami.
Protoe je tradiènì svátek spojován také s ochotou zasvìtit svùj ivot poslání, které
èlovìk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvìceného
ivota (tj. øeholníkù a øeholnic).
Vzhledem ke slovùm Simeona, kterými Jeíše nazval „svìtlem ku zjevení národùm“,
koná se v køesanském svìtì v tento den prùvod kolem kostela s hoøícími svícemi, k tomu
úèelu zvláštì poehnanými. Tento obøad zavedl ji v roce 494 pape Gelasius a nahradil
tak prùvod s hoøícími svícemi o pohanské slavnosti luperkalií, v tuto roèní dobu konávaný. Svíce o Hromnicích posvìcené se rozsvìcují nejen v èase bouøe proti hromu, ale také
se dávají umírajícím vìøícím do ruky.
-hp

Základní škola Hanušovice zve všechny budoucí prvòáèky
a jejich rodièe ve støedu 4. února 2009 v 15.00 hod. na spoleèný
zaèátek zápisu do prostor školní jídelny.
Rodièe, pøineste s sebou svùj obèanský prùkaz,
rodný list dítìte a vyplnìný zápisní lístek.
ZŠ Hanušovice

Informace pro právnické a fyzické
podnikající osoby
Na základì pøedchozích informací pro právnické a podnikající osoby,
které byly zveøejnìny na internetových stránkách mìsta, v Hanušovických
novinách a na informaèních vývìskách mìsta ohlednì uzavøených smluv na
odvoz a likvidaci odpadù, oznamujeme zájemcùm, e v termínu
dne 25. února 2009 od 13,00 do 15,00 hodin v budovì MìÚ
Hanušovice (kanceláø è. 206, 1. patro)
probìhne konzultace s zástupcem spoleènosti SITA CZ, a. s., s kterým
bude mono následnì uzavøít smlouvu o odvozu a likvidaci odpadu.
Dále pak upozoròujeme všechny dotèené osoby na kontroly, které budou
probíhat na základì § 80 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù.
-mìú
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
55. jednání - 15. 12. 2008
- schválila vnitøní interní pøedpis è. 1/2008, kterým se stanoví oprávnìné úøední osoby k provádìní úkonù správního
orgánu v rámci øízení dle zákona 500/2004 Sb.
- vzala na vìdomí vizi pøíznivcù skateboardingu v Hanušovicích pro vytvoøení skateparku v Hanušovicích,
- vzala na vìdomí informaci spoleènosti Zdravotní støedisko Hanušovice, s. r. o. o splnìní závazkù vyplývajících z kupní smlouvy mezi Mìstem Hanušovice a spoleèností Zdravotní
støedisko Hanušovice
- schválila pronájem plochy na pozemku pè. 870/3 v kú.
Hanušovice za cenu obvyklou místu a rozloze pozemku
- vzala na vìdomí ádost o finanèní podporu – Armáda spásy Šumperk
- vzala na vìdomí odpovìï starosty mìsta na návrh na odkoupení pozemku pè. 877/2
- schválila pronájem plochy na pozemku pè. 522/2 v kú.
Hanušovice
- schválila smlouvu o dílo mezi mìstem Hanušovice a spoleèností Stavební firma, s. r. o. o opravì parkovacích stání u
domù èp. 483–486
- schválila dodatek k Mandátní smlouvì mezi Mìstem
Hanušovice a spoleèností IREA, s. r. o. Šumperk o cenì za
inenýrsko-investorskou èinnost

- vzala na vìdomí ádost o pøíspìvek na provoz peèovatelské sluby - Sociální sluby Šumperk, p. o. a konstatovala, e
pøíspìvek na zabezpeèení peèovatelských slueb pro Sociální sluby Šumperk byl ji zaèlenìn do rozpoètu mìsta Hanušovice pro rok 2009
- projednala ádost o finanèní pøíspìvek spoleènosti PONTIS Šumperk, o. p. s., pøípadný finanèní pøíspìvek bude poskytnut v následujícím období s ohledem na finanèní
monosti mìsta Hanušovice.
- projednala ádost Charity Šumperk o finanèní pøíspìvek
na pokrytí èásti nákladù na rok 2009
- projednala program zasedání ZM, které se uskuteènilo
dne 17. 12. 2008

56. jednání – 29. 12. 2008
- schválila znìní kupní smlouvy na odprodej odmìøených
èástí pozemkù potøebných pro Penny Market Hanušovice
- seznámila se se zápisem komise pro výbìr zájemcù o pøidìlení bytù z výstavby 24 bj. pro nízkopøíjmové obèany ze
dne 16. 12. 2008 - komise vybrala 24 zájemcù a pøidìlila jim
jednotlivé byty.

Obèanské sdruení sociálních a
finanèních poraden spolu s Krajskou
radou Svazu dùchodcù ÈR informuje

- na zákonné a havarijní pojištìní osobních automobilù slevy a 20 %

Finanèní poradnu mohou vyuívat dritelé prùkazù ZTP,
ZTP/P, senioøi, sociálnì slabší rodiny a rodiny s dìtmi

Informace - Svaz dùchodù ÈR, ve spolupráci s Obèanským
sdruením sociálních a finanèních poraden ÈR

Pro dritele prùkazù ZTPa ZTP/Pnabízíme informace o
slevách u vybraných pojišoven:
- na pojištìní domácnosti

Prevence zadluování, exekucí, všeobecných obchodních
podmínek u bankovních a nebankovních úvìrù

Kontaktní místo - Unie seniorù, Jungmannova 25, Olomouc, za krajským úøadem

- na pojištìní nemovitosti

Úøední den - kadé úterý od 9.00 do 12.00 hod.

- na pojištìní zákonné a havarijní osobních automobilù

Tel.: 518 321 861, 739 113 115, 777 246 847

- na pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli

email: financniporadna.OL@seznam.cz

Pro ostatní klienty Finanèní porady a ostatní zájemce
nabízíme pomoc a informace o slevách:
- na elektrickou energii u vybraného dodavatele - sleva a 10 %
- na dodávku plynu u vybraného dodavatele - sleva a 7 %
- na pohonné hmoty v síti vybraných èerpacích stanic
- na sluby vybraného mobilního operátora, pevné linky slevy a 10 %
- na pojištìní domácnosti a nemovitosti slevy a 20 %

Neplate víc, ne je tøeba!
Firma Leo-mix, p. Hatoò, objednává na jaro 2009
tyto druhy drùbee:
- kuøice „Dominant“
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- rozkrmená brojlerová kuøata
- husokaèeny
Objednávky pøijímá prodejna Ovoce-zelenina
Hanušovice, Hlavní 88, Po-Pá - 8.00-16.00 hod.,
tel.: 583 232 284

informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info, redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
HANUŠOVICKÉ NOVINY, mìsíèník, vychází k prvnímu dni v mìsíci v Hanušovicích. Vydává MìÚ Hanušovice, 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

„Kam s ním? aneb Jak to bylo u
nás doma“

Masopust
20. 2. 2009
Základní škola a Mateøská škola spolu
s mìstem Hanušovice zve dìti s rodièi do
prùvodu masek. Masopustní prùvod
s medvìdem a králem vychází v 10.00 hod.
od školy smìrem k MìÚ Hanušovice,
kde bude pøedání klíèe od mìsta. Prùvod
mìstem a zakonèení prùvodu bude u školy
s programem. Vezmìte si masky a pøijïte.
Srdeènì zvou poøadatelé!

PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU
V letošním školním roce opìt pokraèujeme v projektu ADOPCE NA DÁLKU na podporu vzdìlávání našich adoptovaných
dìvèátek Mariami Camari a Aisatou Kouroumi. Díky Vaší podpoøe budou moci chodit druhým rokem do školy. Vybrané èástky
za školní rok 2008/2009 na projekt adopce na dálku. Na 1. stupni bylo vybráno celkem 6 968 Kè. Na 2. stupni bylo vybráno
10 195 Kè. Pedagogický sbor pøispìl èástkou 3 230 Kè. Hospodáøský personál 850 Kè. Celkem jsme pøispìli na tento projekt
adopce na dálku èástkou 21 243 Kè. Chceme podìkovat všem,
kteøí náš projekt podpoøili a pomohli tak ze zoufalé situace tìmto
dìtem z AFRIKY.
MOC dìkujeme!
-jw

Naše škola se od záøí 2008 úèastní školního recyklaèního
programu „Recyklohraní“. Za sbìr pouitých baterií a drobných elektrozaøízení a za plnìní rùzných úkolù získáváme
body, které si mùeme vymìnit za školní pomùcky, hry i vybavení pro volný èas. Poslední úkol, který jsme plnili, bylo napsání povídky nebo fejetonu na téma „Kam s ním? aneb Jak to
bylo u nás doma“. Protoe se sešly pìkné práce, rádi bychom
se o nì podìlili i se ètenáøi Hanušovických novin.
Bydlím s rodièi a sestrou v malé vesnièce Vojtíškov, kde máme malý domeèek s pùdou. Vejde se na ni spousta vìcí, tøeba vyslouilý bojler.
Minulý rok pøed Vánoci jsme celá rodina váhali, co koupit pod
stromeèek. Nakonec jsme se dohodli, e po víkendu pojedeme koupit
novou televizi.
Moc jsem se tìšil! Se sestrou jsem sedìl u internetu, rodièe pili
v obýváku spokojenì kávu, kdy se zèistajasna ozvalo jakési praskání!
Po chvíli znovu a znovu. Všichni zpozornìli. Nechápavì jsme se na sebe
podívali a tatínek øekl: „Jdu se podívat na pùdu, jestli tam nìkdo není!“
Èekali jsme, s jakou pøijde, a bylo ticho, které by se dalo krájet. Tatínek
nic nenašel, tak jsme se kadý vrátili ke svému. Ale najednou se ozvala
rána a bylo slyšet, jak v koupelnì teèe voda. „Praskl nám bojler!“ øekl
tatínek. „U vím, co si koupíme pod stromeèek,“ øekla maminka. A tak
jsme si koupili místo televize bojler.
„Ale co udìláme s tím starým?“ zeptal jsem se. „Ten musíme
uloit na pùdì, ne pojede Sbìrný dvùr,“ øekl tatínek.
Sbìrný dvùr u nás jezdí dvakrát do roka. Dlouho pøed tím je na
naší obecní nástìnce vyvìšeno, kdy pojede a co se bude sbírat. A kdy
pøijde den D, zaènou se kolem silnice dìlat hromádky starých, nepotøebných spotøebièù.
V té dobì naloíme také náš starý bojler na trakaø a odvezeme ho
k silnici na urèené místo, kde jej obsluha Sbìrného dvora naloí a odveze na místo urèené k recyklaci.
„Slouil nám léta a dobøe, ké by i ten nový slouil stejnì,“
usmáli se rodièe, kdy nám po týdnu koneènì tekla teplá voda.
Maxmilián Šèambura, 7.A

Oslavy 50 let od otevøení naší školy
Oslavy probìhnou 17.-18. 4. 2009. S tímto programem:
17. 4. - 17.00 hod. v DK - Školní akademie, 18. 4. Den otevøených dveøí v ZŠ Hanušovice 9.00-12.00 hod.

Váení pøátelé školy!
Dìlí nás ji 50 let od otevøení školy v Hanušovicích. Mnozí z nás
naèerpali základy vìdomostí, dovedností a zkušeností právì na této
škole. A protoe èas ukládá mnohé vzpomínky do zapomnìní, proè
nepomoci oivit pamì a spoleènì nezavzpomínat.
Potìší nás, pøijmete-li naše pozvání a zúèastníte se slavnostních
dnù, které pøipravujeme na mìsíc duben 2009.
Souèástí oslav budou dny otevøených dveøí, kdy budou rodièe s
dìtmi mít monost trávit spoleèný èas prohlídkou uèeben a areálu
školy, mohou spoleènì zhlédnout kabinety a jiné prostory ákùm i
veøejnosti jinak uzavøené.
Dávní i nedávní absolventi mohou zavzpomínat na pøedcházející
školní roky a sledovat promìnu základní školy v souèasnosti.
Pøipravujeme slavnostní akademii dìtí a ákù školy, projektové dny, v
jejich rámci se setkají dìti, áci i pedagogiètí pracovníci a rodièe.
Uvítali bychom, kdybyste nám pomohli spoluutváøet prùbìh oslav.
Vítáme upomínky na školní léta strávená v hanušovické škole v
jakékoliv podobì – vzpomínky na nevšední i obyèejné záitky
školních dnù vyjádøené slovem, vzpomínky na uèitele, spoluáky,
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školní výlety, úsmìvné historky, vlastní práce slohové èi první pokusy
o literární tvorbu, uschované písanky, sešity, zdaøilé výtvarné práce,
ákovské kníky nebo taháky a další, i kuriózní vìci související s
výukou, dobové fotografie tøídních kolektivù, zaøízení budovy nebo
školy, zejména staršího data, které chybí ve školním archivu. Nìkteøí z
Vás si moná uschovali školní pomùcky, sešity, plnicí pera, aktovky, a
pokud budete ochotni nám je zapùjèit, obohatíte tìmito exponáty námi
zamýšlené a pøipravované tematické výstavy.
Své pøíspìvky a návrhy nám prosím zasílejte na emailovou adresu
winklerovaj@seznam.cz, pøímo je mùete také pøedat p. uèitelce
Janì Winklerové.
Pøedejte prosím informace o listopadových oslavách i dalším
spoluákùm, kolegùm a spolupracovníkùm, které osud zavál dál od
rodných Hanušovic. Máte-li tipy, pøípadnì kontakty na mimoøádné
uèitele a významné absolventy – své spoluáky, s nimi byste se
chtìli setkat, dejte nám také vìdìt.
Pøedem dìkujeme za Vaše pøíspìvky a tìšíme se na Vaši návštìvu!

www.hanusovice.info
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Strá pøírody na Králickém Snìníku
Králický Snìník je pøírodní dominantou rozprostírající se na území Olomouckého a Pardubického kraje. Pro mnohé z nás je známý pøedevším tím, e zde pramení øeka Morava. Tato lokalita je však velmi cenìná i z jiných dùvodù. Vyskytují se zde komplexy biotopù, na které jsou vázána unikátní rostlinná a ivoèišná spoleèenstva. Pozoruhodné jsou i krasové jevy v loisku vápencù.V roce
1990 byl díky své rozmanitosti vyhlášen národní pøírodní rezervací.
Se stále zvyšující se návštìvností této chránìné lokality byl na podnìt paní ing. Noíøové zajištìn vznik a èinnost strání sluby
prostøednictvím strácù pøírody. Stráce pøírody je pro mnohé z nás jistì zcela neznámá profese. Jedná se zejména o dobrovolné pracovníky, jejich posláním je kontrola dodrování pøedpisù o ochranì pøírody a krajiny. Pod kontrolou pøedpisù se nám vybaví policista v zeleném, který nás omezuje pøi našich výletech do hor a vykonávání rùzných sportù. Je to však omyl. Strá pøírody je èlovìk,
který má rád pøírodu a snaí se jí touto formou pomáhat a chránit. Mezi jeho neoblíbené úkoly sice patøí upozoròovat neukáznìné turisty na porušování zákonù v rezervaci a v krajním pøípadì i ukládání pokut. Všechny zákazy jsou však na informaèních tabulích,
které doprovází turisty pøi znaèené stezce, tudí nemusíte mít strach z jejich neznalosti a neuvìdomìlého porušování. Mezi jeho oblíbenìjší èinnosti patøí poskytování informací o pøírodních krásách této lokality a rozvíjení debat o ochranì pøírody. Stráce vám mùe
poradit vhodnou trasu nebo vás tøeba navést do pìkné hospùdky.
Strá pøírody na Králickém Snìníku zahájila svou èinnost v 80. letech, netrvala však dlouho, z dùvodu komunistického reimu
byla zastavena. Stráci byli neprávem naøèeni z pøekraèování polských hranic a donášení informací. Od roku 2007 se s ní mùete
opìt setkávat. Stráce poznáte snadno, na levém rameni má nášivku stráce, abyste si však byli jisti, zda-li se nejedná o nìjakého
podvodníka, mùete si vyádat sluební prùkaz a odznak.
Za dvì ji uplynulé sezóny se nám podaøilo alespoò èásteènì zamezit velkému pøílivu polských, ale i èeských sbìraèù borùvek.
Høebeny, které jim slouí ke sbìru borùvek a pøipomínají spíše kombajny, zpùsobují velké škody na porostech borùvèí. Mezi naše
další aktivity patøí sbìr odpadkù, které zde zanechávají neukáznìní turisté. Na vrcholu Snìníku rozebíráme kamenné nápisy, které
omezují rùst rostlin na významném biotopu alpínského trávníku. Snaíme se vysvìtlit cyklistùm dùvod, proè není pøíliš vhodná jízda na kole v národní pøírodní rezervaci. Naším cílem není lidem nìco násilím zakazovat, ale rozumnou cestou je pøivést k ochranì
pøírody. Jen pro zajímavost, v roce 2007 v letních mìsících NPR Králický Snìník navštívilo 4967 turistù, nasbíralo se 11 pytlù odpadkù a z území bylo vykázáno 294 sbìraèù borùvek. V roce 2008 bylo v letních mìsících v NPR 4350 turistù a vykázáno bylo 38
borùvkáøù. Pytle odpadkù se v loòském roce neevidovaly.
lenka.kampova@email.cz

Jeseníky nosí hrdì na hrudi
stovky lidí z celého Èeska
Neformální sdruení 28 mìst a obcí Jeseníkù Jeseníky
pøes hranici pøipravilo pro loòský vánoèní trh zcela nový
jesenický produkt - trièka z kolekce Jeseníky s regionálními motivy nebo sloganem „Sjídím Jeseníky“. Jana Kostelníková, manaerka sdruení Jeseníky pøes hranici:
„Pøipravili jsme celkem desítku motivù trièek. Pìtice byla s
regionálními motivy, jako je Pradìd, Ovèárna, Èertovy kameny, Petrovy kameny, Kralický Snìník, a pìtice s výstiným nápisem Sjídím Jeseníky, který byl doplnìn o
obrázek lyaøe, bìkaøe, snowboardisty, sáòkaøe nebo cyklisty. Vìøili jsme, e trièka milovníky našich hor zaujmou, a
naštìstí jsme se nespletli.“
V období dvou mìsícù se podaøilo prodat neuvìøitelných sedm set trièek. Jana Kostelínková: „Nejvíc se líbil
motiv lyaøe a snowboardisty. Z regionálních motivù pak
lidi nejvíc zaujal motiv Petrových kamenù s vyobrazením
letící èarodìjnice. Poèet prodaných trièek povaujeme za
obrovský úspìch a u nyní evidujeme další objednávky.
Volají nám milovníci Jeseníkù z celého Èeska. Trièko chtìjí buï pro sebe nebo jako dárek k narozeninám pro nìkoho
blízkého. Víme i o tom, e nìkterá trièka putovala pod vánoèní stromeèky do Nìmecka, Polska i do Turecka.“
Tereza Schreiberová, koordinátorka sdruení Jeseníky
pøes hranici: „Našim cílem bylo propagovat Jeseníky a generovat finanèní prostøedky pro realizaci pøipravovaného
projektu Jeïte s dìtmi na piknik, který navrhuje vybudování tematických odpoèinkových míst u cyklistických a turistických tras v celých Jeseníkách. Obojí se povedlo. Pro
další mìsíce plánujeme rozšíøit poèet motivù o letní sporty
a další regionální motivy. Aktuální nabídku trièek lze sledovat na webu www.trickajeseniky.cz.“
-tz
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Divadelní vzpomínání na vojnu
V sobotu 14. února zavítá do Hanušovic králický
Divadelní soubor Lipka, aby zde od 19.00 hodin
na jevišti kulturního domu sehrál legendární parodii praského
divadla Sklep, prvotiny Václava Havla a Karla Bryndy „ivot pøed
sebou“, známou pod názvem „Mlýny“. Sklepácká situaèní komika,
do absurdnosti vyhnané rozhovory, vtip autorù Jiøího Fera Burdy,
Jana Slováka a Davida Vávry, ale hlavnì ochotnický zápal hercù z
Lipky jsou tou nejlepší zárukou, e se nudit nebudete.
Dìj hry je zasazen do osmdesátých let minulého století a odvíjí se
kdesi na nejmenovaném útvaru Èeskoslovenské lidové armády.
Zastøelení civilisty na strái strhujícím zpùsobem zamotává osudy
hlavních hrdinù a staví je pøed skuteènost, e za všech situací se
nakonec musí vdy rozhodovat sami za sebe.
Divadelníci z Lipky hru pojali také jako vzpomínku na
vojenskou prezenèní slubu, jí se dnešní mladí mui šastnì
vyhnuli. Pøijïte tedy i vy zavzpomínat na své roky v zeleném a
vezmìte s sebou své partnery a potomky, aby na vlastní oèi poznali,
jaká nìkdy byla sluba pøi obranì naší socialistické vlasti.
Pøejeme vám skvìlou podívanou a dobrou zábavu.
Vstupné 50,- Kè, pøedprodej vstupenek od 2. 2. 2009 v Mic Hanušovice.
Arnošt Juránek, Divadelní soubor Lipka

www.mu-hanusovice.cz
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Neseïte doma, bìte ven! A
víte kam?
Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese
www.znatemapu.cz
najdete stovky cílù z oblasti stravování, ubytování,
zábavy a sportu. Èeká na vás také pøehled známých
i neznámých památek, technických zajímavostí a
nádherných míst v pøírodì. Na jediném místì:

www.znatemapu.cz
Florbalový top tým 2008
Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené, sportovních her a vodní turistiky ve spolupráci s SPV Hanušováèek uspoøádal ve tøetím ètvrtletí roku 2008
dlouhodobou ákovskou soutì o florbalový top tým
Hanušovic 2008.
Nejúspìšnìjším hráèem soutìe byl Martin Ján.
Mezi dalšími hráèi ji byly minimální rozdíly a zbytek
hráèù v poli mìl dokonce výsledky zcela stejné. Brankáøi se hodnotili zvláš. Všichni hráèi TOP týmu získali medaile, diplomy a ceny, kadý úèastník
florbalový míèek.
ákovský TOP tým Hanušovic 2008:
Martin Ján (17 bodù)
Miroslav Nahodil (14 bodù)
Josef Sedlaèík – brankáø (12 bodù)
Michal Winter (14 bodù)
Vít Warenich (14 bodù)
-pod
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Finanþní úĜad v Šumperku

u

Gen. Svobody 38,787 01 Šumperk, tel . 583 386 111
Informace FÚ v Šumperku k dani z nemovitostí
ZmČny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2009
1. Ruší se patnáctileté osvobození od danČ u dokonþených novostaveb nebo nových
bytĤ.
Pokud bylo osvobození uplatnČno na pĜedchozí zdaĖovací období, poskytne se naposledy
v roce 2009.
2. Ruší se pČtileté osvobození staveb, bytĤ a samostatných nebytových prostorĤ po
snížení tepelné nároþnosti staveními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.
Pokud bylo osvobození uplatnČno na pĜedchozí zdaĖovací období, poskytne se naposledy
v roce 2012.
3. Místní koeficient, který nČkteré obce poprvé uplatnily pro letošní rok, se nevztahuje
na zemČdČlské pozemky vþetnČ trvalých travních porostĤ.
4. Ve všech katastrálních územích obcí v územní pĤsobnosti FÚ v Šumperku se
zmČnily prĤmČrné ceny zemČdČlských pozemkĤ. DaĖ z nemovitostí se zmČní u pĜevážné
vČtšiny jejich vlastníkĤ.
5. Koeficienty 0,3 a 0,6 se naposledy použily v roce 2008. V roce 2009 se použijí
koeficienty podle poþtu obyvatel obce dle posledního sþítání lidu.
6. Ve všech jmenovaných pĜípadech se nemusí podávat pĜiznání, pokud bylo podáno již
dĜíve a nedošlo k dalším zmČnám. DaĖ bude vymČĜena hromadným pĜedpisným seznamem.
Vzhledem k oþekávanému znaþnému poþtu zmČn v daĖové povinnosti a s tím související
technické nároþnosti jejich zpracování doporuþuje správce danČ vyþkat s placením danČ
z nemovitostí na složenky, které budou zasílány poštou v dubnu až kvČtnu 2009.
Placení danČ z nemovitostí:
DaĖ nižší než 5000 Kþ je splatná najednou do 1. 6. 2009. K tomuto datu lze zaplatit
najednou i daĖ vyšší.
Pokud daĖ þiní 5000 Kþ a více, je splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 1. 6. 2009
a do 30. 11. 2009. U poplatníkĤ provozujících zemČdČlskou výrobu a chov ryb je daĖ od 5000
Kþ splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 8. 2009 a do 30. 11. 2009.
DaĖ nižší než 30 Kþ se neplatí.
Telefonický kontakt na správce danČ: 583 386 kl. 418,419,422,423,426

V Šumperku, 7. 1. 2008

Ing. Pavel Svoboda
vedoucí oddČlení majetkových daní
a ostatních agend
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Pozvánka na divadelní pøehlídku

„ŠOKÁÈEK 2009“
Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto, o. s. si dovoluje pozvat
všechny pøíznivce dobrého divadla na II. roèník pøehlídky
ochotnických divadelních souborù „ŠOKÁÈEK 2009“, která se
uskuteèní ve dnech 20. 2.-22. 2. 2009 v Kulturním domì ve
Starém Mìstì.
Bez finanèní podpory mìsta a samozøejmì i dalších sponzorù
by nebylo moné tento podnik uskuteènit. Pøes všechny tìkosti
však i letos mùeme slíbit velice silné obsazení. A teï to nejdùleitìjší - vlastní program.
Zaèátek plánujeme ji na pátek veèer v 19:00 hod., kdy celou
pøehlídku zahájí jako ji tradiènì starosta mìsta Vladimír Èernín. Po slavnostním zahájení pøivítáme Severské Pradivadlo
z Rýmaøova (www.pravidlo.svc.rymarov.cz) s komedií R.Trinnera v úpravì Jiøího Koneèného Holka odjinud. Dìj tohoto divadelního kusu nám pøiblíí peripetie okolo zlatého dìdictví, o
které mají samozøejmì zájem všichni èlenové rodiny.
V sobotu 21. 2. 2009 je pøedpokládaný zaèátek divadelního
„maratonu“ v 10:30 hod., to aby se diváci staèili poøádnì vyspat,
a pøestaví se nám DS TRHLA pøi O. S. THALIA Vyškov
(www.osthalia.wz.cz) s pohádkou Kuøe ètvrtka, s ní v loòském
roce postoupil na Národní pøehlídku amatérského a èinoherního
divadla pro dìti POPELKA RAKOVNÍK 2008 Dramatizaci
této pùvodnì španìlské pohádky mají „na svìdomí“ O. Pitelová
a I. Šmehová.
Sobotní odpoledne nás èekají pøedpokládané „tìké váhy“
pøehlídky a to nejdøíve TotO Divadlo Praha (www.totodivadlo.cz), úèastník vrcholné pøehlídky ochotnických divadelních
souborù Jiráskùv Hronov, s inscenací urèenou pro dospìlé diváky. Na motivy povídky Etgara Kereta vznikla hra o lásce a touze
po lepším svìtì Knellerùv letní tábor. Spolu s hlavním protagonistou se ocitneme na místì, kde ijí sebevrazi. Trochu morbid-
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ní? Vùbec ne, èekejte kultivovaný humor a skvìlé herecké výkony. Sobotní veèer ukonèí loòský dritel ceny divácké poroty
za komedii od A. Procházky, Klíèe na nedìli divadelní soubor
g1029 AMADIS Brno (www.amadis.cz) s opravdu úsmìvnou
komedií od Francise Vebera Blbec k veèeøi. Pøi shlédnutí tohoto
kusu zjistíte, e i celkem pùvodnì nevinná zábava, kdy si zvete
na veèeøi nejvìtší známé blbce pro pobavení sebe i pøátel, se
mùe nakonec obrátit proti vám. Blbci jsou toti opravdu nevyzpytatelní.
Nedìlní program zaène v 10:30 hod. a opìt se mùete tìšit na
pohádku. Jednání probíhají s pøáteli z Jeseníku. Rádi bychom je
pøivítali na pøehlídce s pohádkou O ševci Matìjovi. A závìr
bude patøit dalšímu úèastníkovi ŠOKÁÈKU 2008. S brilantní
komedií Woodyho Allena Zahraj to znovu, Same vystoupí Obèanské sdruení divadelních ochotníkù Ústí nad Orlicí
(http://osdo.ustinadorlici.cz ). Vytøíbený scénáø této hry je plný
ivých dialogù, vìrných situací a poctivé romantiky.
Vstupenky na celou pøehlídku v cenì 100 Kè bude moné si
zakoupit od 1. února v Turistickém informaèním centru ve
Starém Mìstì (v budovì radnice). Vstupenky na jednotlivá
pøedstavení v cenì 30 Kè budou k dispozici pøed kadým pøedstavením u vstupného, po zahájení pøehlídky bude mono na
tomto místì zakoupit i vstupenky na celou pøehlídku. Bohaté
obèerstvení bude zajištìno pøímo v kulturním domì. V pøípadì
neúèasti nìkterého souboru (pøedstavení pro dospìlé) bude
jako náhrada pøipraven domácí soubor s komedií Ivana Krause
Víkend.
Tak na závìr nezbývá ne si pøát, aby všechny soubory
opravdu pøijely, aby diváci, pro které pøehlídku poøádáme, pøišli
a celá akce se podaøila alespoò tak jako loni.
Za DS ŠOK, Ruda Šmùla
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Kraj ryzího piva z hor

Zpìtný odbìr baterií v Hanušovicích

je název unikátního kalendáøe, který vydal pivovar Holba v letošním roce. Nabízí
pohled na Jeseníky v rùzných obdobích objektivem místních fotografù. Nejmladším
autorem je teprve patnáctiletý Marek Hudec ze Šumperka, jemu patøí dubnový snímek Bílá Opava a na první stranì kalendáøe
se hrdì tyèí Šerák od Jana Valchaøe. „Je to
nejen symbol Jeseníkù, ale také výborné
pivo, které k našemu kraji patøí,“ øíká Valchaø. Jak prozradil, nejradìji fotí právì pøírodu a má na kontì stovky zajímavých
zábìrù. Dobrý nápad vydat kalendáø s motivy Jeseníkù vzešel ze spolupráce s CHKO
Jeseník. Ochranáøi zapùjèili fotky autorù
nejprve pro expozici v pivovaru a její
úspìch podnítil vznik kalendáøe. „ Dlouhodobì podporujeme projekty na ochranu Jeseníkù a našli jsme další pøíleitost jak
ukázat jejich krásu,“ øíká Lenka Krellerová
z marketingu Holby. Pivovar má na ochranì
krajiny velký podíl a je dokonce iniciátorem projektu Holba Jeseníkùm na omlazování horských porostù i sponzorem CHKO
a Horské sluby v Jeseníkách. Letos vyšel
kalendáø v omezeném mnoství 1200 kusù
a v pøíštím roce se plánuje navýšení nákladu
i monost jeho prodeje prostøednictvím
eshopu na internetových stránkách pivovaru www.holba.cz.
-ph

Po umístìní nádoby (tzv. E-Boxu) v budovì Mìstského úøadu pokraèuje Mìsto
Hanušovice s umístìním sbìrného boxu na baterie, který je v pøízemí budovy
MìÚ Hanušovice.
Vkládat je zde mono veškeré pøenosné baterie,
napø. knoflíkové, èlánky, baterie èi akumulátory,
které jsou hermeticky uzavøeny, mohou být ruènì
pøenášeny a nejsou ani prùmyslovou baterií èi akumulátorem, ani automobilovou baterií nebo akumulátorem.

E-box lidem usnadní tøídìní drobných
elektrozaøízení
Mìsto Hanušovice se ve spolupráci se spoleèností ASEKOL rozhodlo
usnadnit obèanùm tøídìní vyslouilých malých elektrozaøízení. Kadý obèan má
nyní monost zanést starý mobil, kalkulaèku, telefon, drobné poèítaèové
vybavení, discman nebo MP3 pøehrávaè (mimo akumulátory) na mìstský úøad a
zdarma se jej zbavit vyhozením do pøipravené nádoby, tzv. E-boxu.
E-box je umístìn v pøízemí budovy Mìstského úøadu na ulici Hlavní 92,
Hanušovice. Kolektivní systém ASEKOL
následnì zajistí zdarma odvoz a ekologickou
likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnìní tøídìní
drobných elektrozaøízení je také zvýšení
mnoství sebraných malých spotøebièù. Ty
toti vìtšinou konèí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotøebiè obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s bìným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skonèí na øízené skládce. Tak
zcela zbyteènì dochází k hromadìní odpadu,
který by mohl být znovu vyuit. Naopak
pokud je elektrozaøízení odevzdáno
k recyklaci, je zajištìno, e drtivá vìtšina
vyslouilého spotøebièe bude opìtovnì
vyuita. Šetøí se tak pøírodní zdroje a ivotní
prostøedí.
Podrobnosti o tøídìní elektroodpadu
najdete na www.elektrosrot.cz.
-fa

inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce - inzerce
Pojištìní odpovìdnosti za škodu zpùsobenou provozem vozidla

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

Prodám byt 3+1 na Holbì 488.
Cena 590 000 Kè
Tel.: 731 130 422

Pronajmu byt 1+1
v rodinném domku.
Informace na te.: 737 649 548
Slušný, rozvedený mu, 35 let, se
dvìma vìtšími dìtmi ve své péèi,
abstinent, nekuøák, hledá enu k seznámení. Pozdìjší pøistìhování by
bylo moné. Tel.: 739 406 066
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se slevou 45 a 60 % pro kadého
sjednáte v kanceláøi SILLET GROUP, a. s., Školní 226, Hanušovice
(naproti øeznictví u nádraí ÈD). Kadou støedu od 10 do 16 hod.
Mobil: 777 15 16 14.
Dále provádíme poradenskou a zprostøedkovatelskou èinnost v oblasti:
- pojišovnictví
- stavebního spoøení
- bankovních úvìrù
- rekreace - skupinová dovolená na lodi (jachtì)
- penzijních fondù, úvìrù ze stavebního spoøení

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.

podatelna@mu-hanusovice.cz

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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Jubilea

V mìsíci únoru 2009 oslaví
svá významná jubilea tito
naši spoluobèané:
Paní Blanka Tomášková, Emilie
Tesaøová, Jiøina Šimáèková a Dana
Gronychová a pánové Štefan Marek,

Blahopøejeme
Dne 29. 1. 2009 se doila 85 let
paní Vlasta Mrázková z Potùèníku.
Hodnì zdraví a ivotní pohody do dalších let pøejí
syn Miloslav, snacha Ilonka, syn Bohumil,
snacha Jana, dcera Vlasta s pøítelem Jardou,
vnouèata a pravnouèata.

Jaroslav Suchodol, Vlastimil Kubíèek,
Josef Navrátil, Karol Warenich a Jiøí
Jurdiè.
Srdeènì 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

Kino Mír

Hanušovice
Únor 2009
6. 2. Den, kdy se zastavila zemì
13. 2. Rallye smrti
20. 2. Madagaskar 2
27. 2. Snìenky a machøi
po 25 letech

Vzpomínka
„Odešla jsi, maminko,
neznámo kam,
vzpomínka po Tobì
zùstává nám.
Vzpomínka krásná,
maminko milá,
e Ty jsi pro nás
vdycky jen ila.
Èas plyne,
ale bolest v srdci zùstává.“
Dne 8. února 2009 si pøipomeneme
11. smutné výroèí úmrtí
naší maminky a babièky,
paní Vìry Pavelkové.
Dìkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou a hlubokou úctou
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Staòte se našimy èleny!
Staòte se èleny Svazu tìlesnì a zdravotnì postiených v místní organizaci v Hanušovicích a pomozte nám pøi naší práci.
Naše malá organizace, pracuje velmi výkonnì, ale je nás málo. Potøebovali bychom více èlenù, abychom mohli naši práci ještì zlepšovat.
Poøádáme dvì èlenské schùze do roka, jednu ke Dni matek a druhou, výroèní, ke
konci roku. Na obou podáváme pohoštìní.
Poøádáme v roce ètyøi poradenské dny, kde je mono poradit se s odborníkem, jak
získat rùzné zdravotní pomùcky, jaké jsou monosti financování a jiné nároky pro rùznì postiené.
Jednou do roka poøádáme aktiv pro sluchovì postiené.
Kadý náš èlen má monost zúèastnit se jednou v roce týdenního zdravotního pobytu v zaøízení lázeòského typu, vèetnì bazénu. Poøádáme rùzné, ne pøíliš nároèné zájezdy.
Vše potøebné se dozvíte na telefonních èíslech: 583 231 519 nebo 605 304 973.
Pøedseda svazu Oldøich Vojtek
¯¯¯

Vzpomínáme

Vzpomínka

„Kdo znal, ten vzpomene,
kdo mìl rád, nikdy nezapomene.“

Dne 11. ledna 2009 by
oslavila 85. narozeniny,
10. února 2009
vzpomeneme ji
5. výroèí úmrtí

Dne 4. 2. 2009 vzpomeneme
1. smutné výroèí úmrtí
paní Marie Sklenáøové.
Stále vzpomínají manel
a dcery s rodinami.

www.mu-hanusovice.cz

paní Hildy Breiterové.
S láskou vzpomínají druh
Stelca, dcery Anna
s manelem a Jana
s manelem, vnouèata Lenka,
Jitka, Monika a Martin.
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Cestování po Evropì
Z italských Dolomitù se pøesuneme do starobylého Re-

ního Muíèka si ale mùete dodnes prohlíet v místním Historic-

gensburgu, nìmeckého mìsta leícího pouze 80 km od našich

kém muzeu a je zde pod pøísným dohledem uchováván jako nej-

hranic.

vzácnìjší exponát.

Èeský název Øezno nám ve spojitosti s èeskou historií jistì

V roce 1245 se mìsto stalo svobodným øíšským mìstem s øa-

øíká více. V místní katedrále ze 13. století, které vévodí dvì mo-

dou výsad, srovnávaných s královskými mìsty. Mìsto samé po

hutné vìe, bylo korunováno na øíšské panovníky hned nìkolik

stavbì Kamenného mostu bohatlo a rychle se rozrùstalo. Nej-

našich králù, bylo zde uzavøeno i nìkolik královských svateb.

vìtším pøíjmem do pokladny se toti stalo mýtné za pøechod po

Samotné mìsto zaloili pøed témìø 2000 lety Øímané a v ran-

mostì. Podle tehdejších ceníkù se prý údajnì platilo za osobu,

ném støedovìku se stalo dokonce prvním hlavním mìstem Ba-

káru, povoz, konì, mezka, malá a vìtší zvíøata a dobytek. V ce-

vorska. Vše se stalo zásluhou nejdùleitìjší stavby ve mìstì.

níku byly uvedeny i dìti, ale k tìm prý byli výbìrèí mýtného tole-

V letech 1135–46 zde byl toti postaven Steinerne Brücke (Ka-

rantní. Jak to bylo s místními obyvateli, zda platili nebo ne, to

menný most), nejstarší svého druhu na sever od Alp v Evropì.

prameny neuvádí. Bylo by to tìké, ádné prùkazy totonosti

Je povaován za mistrovské dílo støedovìkého stavitelství a je

ještì neexistovaly.

výrazem majetnosti regensburgských kupcù. Pøes více ne

Dùleitým se stalo mìsto v letech 1663–1802, kdy zde bylo

800 let se stal jediným místním mostem pøes Dunaj. Je dlouhý

stálé sídlo øíšského snìmu, který byl pøedstupnìm nìmeckého

336 metrù a jeho dlaba je 15 metrù nad øekou. Pøes 100 000 tun

parlamentu. Velkého ocenìní se Øeznu dostalo v roce 2006, kdy

váící most slouil od svého vzniku jako vzor pro stavbu nìkoli-

bylo prohlášeno v poøadí ji 32. místem v Nìmecku, které je na

ka dalších kamenných mostù. Podobný toti stojí v Londýnì,

Seznamu kulturního svìtového dìdictví.

Avignonu, Dráïanech a jako vzor si ho vybral i „otec vlasti“ Ka-

Deset kilometrù od mìsta se nachází Walhalle, místo s mo-

rel IV. pøi stavbì našeho Karlova mostu pøes Vltavu v Praze.

hutným chrámem nad øekou Dunaj. V nìm se nachází galerie

Uprostøed mostu stojí na nejvyšším pískovcovém podstavci

248 kamenných soch významných pøedstavitelù svìtové, ale

slavný „Muíèek“. Má nejhezèí výhled z mostu na mìsto a pro

hlavnì nìmecké historie, jako jsou kancléø Adenauer, Barba-

místní obyvatele je ji od roku 1446 symbolem mìstských svo-

rossa, Goethe a Schiller, Beethoven a Bach, Dürer, Einstein,

bod. Od roku 1854 stojí na mostì replika pùvodní sochy. Pùvod-

Martin Luther a další.

TOULKY PO OKOLÍ
V dnešním èísle našich novin navštívíme malou vesnici Bohutín, které se podle hojného výskytu ab v obci a okolí nelichotivì øíká abákov nebo abí obec. I proto se zde ji mnoho let
koná Bohutínská aba, tradièní akce pro milovníky dálkových
pochodù.
O vlastním zaloení Bohutína jsou dochovány pouze povìsti a legendy. Znalec historie severní Moravy, bludovský rodák
dr. Jan Bøezina (jeho celý rod však il v Bohutínì) ve svých
pracích uvádí, e o zaloení obce se pøièinila chromeèská vrchnost, která zde pøidìlila pozemky dvanácti èeledínùm k obdìlávání. Jiný význaèný historický badatel - páter František Ermis,
bludovský faráø, na poèátku minulého století publikoval o dìjinách vesnice nìkolik èlánkù a v nich uvádí, e onìch 12 èeledínù pocházelo z Bludova a pozemky jim pøidìlila bludovská
vrchnost. Spor obou historikù dnes tìko kdo rozsoudí.
Faktem ale zùstává to, e Bohutín a teprve roku 1658 byl spolu
s Chromèí prodán Bludovu.
O samotném Bohutínì (v hovorové mluvì Bótinì) se první
písemné záznamy objevují a na konci 15. století. Nejstarší záznam je v pùhonu (v dnešní terminologii bychom øekli v podání
u soudu - obalobì - obalovaný byl pohnán k odpovìdnosti za
své èiny z roku 1493). Vesnice se tehdy jmenovala „Bohutínek“
a patøila Jiøímu Tunklovi staršímu.V roce 1793 mìla obec celkem 47 domù s 227 obyvateli. Za necelých 40 let - do roku 1839
se ale rozrostla na 78 domù, ve kterých ilo 401 obyvatel. O
školství a vyuèování místních dìtí z té doby opìt mnoho nevíme. První zmínka o škole je z roku 1657. V roce 1745 byla škola

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2009

-hp

umístìna ve stavení èp. 145. O bludovském uèiteli Janu Weiserovi, který na škole pùsobil v letech 1770-1779, víme, e vedle
uèitelování provozoval ještì svoji vlastní hrnèíøskou ivnost.
O pùvodu jména obce je v ústním podání a lidové tradici
dodnes zachována a udrována povìst o tom, jak na temeni Zbové (kopec, kde stojí Letní divadlo, známé svými karnevaly) kdysi v pohanských dobách stávala veliká socha pohanského boha.
Bohutín, jako by byl ve stínu této posvátné hory a zároveò boha,
který na Zbové stál. Odtud potom vzala i obec své jméno
Bohu/s/tín. V hovorové øeèi našich prababièek se ve slovì stín
vynechávalo první písmenko.
Obyvatelstvo se ivilo pøevánì zemìdìlstvím, mnoho lidí
našlo obivu po vzniku Olšanských papíren a v místním lomu na
kámen. Málo se také ví, e mezi válkami se v katastru obce dobývala mìdìná ruda, bohuel s malou rentabilitou.
Ve vsi mìlo v minulosti velký vliv reformaèní Lutherovo uèení. Roku 1801 zde byla postavena zdìná kaple. Svojí velikostí
nepatøí k nejvìtším, ale potøebám místním vdy dostaèovala.
Ještì tého roku kapli vysvìtil bludovský faráø páter František Soural. Zasvìcena je Narození Bohorodièky Panny Marie 8. záøí zde bývá pou. Na malé døevìné vìièce pøi postavení
kaple visely dva zvony, které v roce 1801 odlil olomoucký zvonaø Wolfgang Straub a posvìtil biskup František Rosenthal.
Byly posvìceny k vìèné cti a chvále sv. Matouše a sv. Barbory
(patronka horníkù). Za 1. svìtové války byly „zrekvírovány“ a
roztaveny na dìla. V mramorové desce oltáøe jsou uloeny
ostatky sv. Faustula, sv. Ameriny a sv. Panny Florentiny.
Dnes ije v obci asi 850 stálých obyvatel.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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V Šumperku dne 15. 1. 2009

Tisková zpráva - prĤbČh tĜíkrálového koledování
na území Charity Šumperk
-

Na Šumpersku a v celé olomoucké arcidiecézi se letos koledovalo již po desáté, zatímco
v ostatních þástech republiky o jednou ménČ. Novodobou tradici tĜíkrálového koledování
totiž obnovil arcibiskup Jan Graubner nejprve v olomoucké arcidiecézi a o rok pozdČji se
sbírka rozšíĜila na zbytek ýR.

-

Letos vybrali koledníci Charity Šumperk do svých kasiþek rekordních 583 308,50 Kþ a
výraznČ se nám tak podaĜilo pĜekonat loĖský výtČžek 493 928,- Kþ i všechny pĜedešlé
roþníky. Navzdory mimoĜádnČ mrazivému poþasí se nám letos podaĜilo sestavit celkem 185
skupinek tĜí králĤ, a tČm se zĜejmČ podaĜilo oslovit veĜejnost i pĜes poþínající hospodáĜskou
krizi. Mezi mČsta a obce, kde jsme zaznamenali nejvyšší nárĤst oproti pĜedchozím roþníkĤm,
bychom rádi zmínili zejména Šumperk (103 740,- Kþ), Velké Losiny (51 480,- Kþ), Staré
MČsto (26 578,50), ale i menší obce, napĜ. HrabČšice, VerníĜovice nebo Rejchartice.

-

TĜíkrálové koledování zahájilo žehnání koledníkĤm a kĜídy v Šumperku, a to 2. ledna
v dČkanátním kostele Sv. Jana KĜtitele, a obdobnČ tomu bylo i v ostatních farnostech na
území naší Charity. Koledovalo se prĤbČžnČ až do 11. ledna a jsme moc rádi, že se nám
podaĜilo pokrýt témČĜ všechny obce.

-

Zajímavosti z prĤbČhu koledování:
x Mezi koledníky v Šumperku byli þlenové pČveckého sboru Motýli (koledovali 5. 1.),
studenti stĜední zdravotnické školy (6. 1.) a gymnázia (7. 1.). Tito koledníci
koledovali pĜevážnČ v ulicích mČsta a na veĜejných prostranstvích, zatímco pĜímo do
domácností vyrazilo dalších 18 skupinek ze šumperské farnosti.
x NejplnČjší pokladniþky byly v BludovČ a Velkých Losinách (témČĜ 11 tisíc)
x Mezi platidly pĜevládaly padesátikoruny, ale setkali jsme se napĜ. i s pČtitisícovou
bankovkou v BludovČ.

-

Bližší informace o TĜíkrálové sbírce, vþetnČ všech fotografií, budou prĤbČžnČ zavČšovány na
našich webových stránkách www.sumperk.caritas.cz; celostátní informace naleznete na
www.trikralovasbirka.cz
Mgr. Vlastimil Štrpka, Ĝeditel Charity Šumperk

Charita Šumperk, Žerotínova 12, 787 01 Šumperk, telefon: 583 216 747, e-mail: charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz, Iý: 48005894

Výsledná tabulka
TĜíkrálové sbírky 2009
Charita Šumperk

DČkujeme všem koledníkĤm a štČdrým dárcĤm

Název obce
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
HrabČšice
JindĜichov
KopĜivná
Louþná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré MČsto
Šumperk
Velké Losiny
VerníĜovice
VikýĜovice

Celkem

Vybraná þástka v Kþ Poþet ved.skupinek
42 686,50
11 ks
23 513,00
10 ks
10 128,00
3 ks
13 379,00
3 ks
10 154,00
4 ks
26 516,00
8 ks
47 904,00
13 ks
4 761,00
1 ks
14 142,00
3 ks
7 065,00
1 ks
18 302,50
4 ks
6 052,50
3 ks
31 494,00
9 ks
13 647,00
3 ks
32 930,50
15 ks
3 037,00
1 ks
48 952,00
14 ks
15 255,00
4 ks
26 578,50
8 ks
103 740,00
45 ks
51 480,00
11 ks
2 320,00
1 ks
29 271,00
10 ks
583 308,50
185 ks

Charita Šumperk, Žerotínova 12, 787 01 Šumperk, telefon: 583 216 747, e-mail: charita.spk@rps.cz, www.sumperk.caritas.cz, Iý: 48005894

Co patĜí þi nepatĜí do nádob na separovaný odpad
u jednotlivých komodit, je uvedeno na polepech
kontejnerĤ.
PĜíklady:
PAPÍR (modrý kontejner)
ANO
- noviny, þasopisy, letáky, papírové a lepenkové krabice, propagaþní materiály
NE
- papír mastný, mokrý þi jinak zneþištČný, voskový þi uhlový
NezapomeĖ - noviny a þasopisy zbyteþnČ nemaþkejte, papírové a lepenkové krabice
skládejte, budou tak zabírat ménČ místa a o to více se do kontejneru vejde

SMċSNÉ PLASTY (žlutý kontejner)
- PET láhve, plastové obaly od šamponĤ þi kuchyĖských prostĜedkĤ, plastové
folie a sáþky, kelímky od jogurtĤ, hraþky
NE
- novodurové trubky, linolea, automobilové nárazníky, obaly se zbytky
hmot, nápojĤ a potravin a nebezpeþných odpadĤ
NezapomeĖ - duté obaly pĜed vhozením do nádoby sešlápnČte þi jinak zmenšete objem

ANO

SKLO barevné i bílé
ANO

- láhve od nápojĤ, zavaĜovací sklenice, tabulové sklo (to ale do nádob na
barevné sklo)
NE
- zneþištČné sklo, keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátČná skla
NezapomeĖ - odstraĖuj z lahví kovové uzávČry þi víþka ze zavaĜovacích sklenic atd.
NÁPOJOVÉ KARTONY
ANO
- tzv. krabicové nápoje (mléko, džusy, smetany atd.)
NE
- výše uvedené obaly se zbytky potravin
NezapomeĖ - pĜed vyhození obal vypláchnČte a zmenšete jeho objem
Vzhledem k nedostatku kontejnerĤ na bílé þi barevné sklo na jednotlivých místech je možno
sklo vhazovat barevné þi bílé do kontejnerĤ na barevné sklo, a to do doby, než budou
chybČjící nádoby doplnČny. MomentálnČ probíhá monitorování vytíženosti jednotlivých
nádob, a poté dle potĜeby dojde k jejich doplnČní nebo pĜesunutí.

DROBNÉ ELEKTROZAěÍZENÍ A BATERIE
Tyto dva druhy odpadu je možno odevzdat do nádob umístČných v pĜízemí budovy
MČstského úĜadu Hanušovice. Odvoz tohoto odpadu zajišĢují pro mČsto Hanušovice
bezplatnČ firmy ASEKOL a ECOBAT.
Informace na závČr:
Legislativa, zmČny, novinky a další informace týkající se odpadové hospodáĜství MČsta
Hanušovice jsou umístČny na našich internetových stránkách http://www.hanusovice.info,
kde budou postupnČ doplĖovány a aktualizovány .

