HANUŠOVICKÉ NOVINY
Øíjen 2007

èíslo 10

roèník 13

cena 2 Kè

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

Stýská se vám po zimì?

Dne 3. záøí probìhlo na naší škole slavnostní pøivítání prvòáèkù. Rázem se z dìtí
stali indiáni, kteøí si pod vedením náèelníka
vyzkoušeli postøeh, odvahu a stateènost.
Kadé dítì dostalo indiánské jméno, èelenku a amulet pro štìstí.
Všem se pøivítání líbilo. Rodièe byli dojati, kluci a holky pøekvapeni.
(pokraèování na 3. stranì)

Robbie Williams Revival Brno - DK 12. 10. 2007 - více uvnitø novin
Cestopisná pøednáška SKOTSKO - 16. 10. 2007 - více uvnitø novin
Pohádka O bubácích a hastrmanech - 28. 10. 2007 - informace na stranì 3
Koncert Hany Zagorové - DK 29. 10. 2007 - více uvnitø novin

Upozornìní na nové e-mailové adresy:
informaèní centrum Hanušovice: ic@hanusovice.info
redakce Hanušovických novin: noviny@hanusovice.info
Pøipomínáme internetové stránky mìsta: www.hanusovice.info
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Ještì jsme si ani nezvykli, e z kalendáøe i z pøírody na nás vykukuje podzim, a
u jsou slyšet øeèi: Jakápak bude ta letošní zima? Bude mrazivá, nebo zas taková
nanicovatá, co loni? Huš, jdìte s tìmi
øeèmi hodnými anglického gentlemana,
nechte to aspoò na listopad, ještì si trochu uijeme sluníèka!
Jene tìmhle myšlenkám jsme se nevyhnuli ani v prùbìhu roku. Kdekdo na to
poukazoval u podle vývoje jarních plískanic, letního sucha a nadcházejícího
podzimu. Loni na podzim øádili pøíšernì
krtci, ze zahrad vytváøeli dokonalé tankodromy a témìø do jara neustali - letos
se prý u nìjak „zazimòují.“ Cibule
z loòské úrody mìly jen tenké slupky, zato
ty letošní! - jen pøekypují. Pole neorané
k mnoha dohadùm pro samozvané vìštce
poèasí!
A se tomu bráníme, jak chceme, ta
„zimní“ zima k našemu podnebí patøí,
její existenci i nutnost máme pevnì zarytou kdesi ve svém podvìdomí. Prostì nám
to minulé zimní období chybìlo. Jak si
chcete vysvìtlit, e jedna devítiletá sleèna u od srpna vystøihuje papírové vloèky? A další, ètyøletý kluèina se od tée
doby, s èím dál vìtší melancholií témìø
kadý tøetí den ptá, kdy u bude sníh.
Je to zvláštní, ale asi i tady mùeme
aplikovat poznání, e kdy nám nìco
dùleitého chybí, poznáme to, a to ztratíme. Rok bez zimy je urèitì chudý, ale høeje (popravdì mrazí) nás pøesvìdèení, e
se zase zima vrátí. Jaká je ale nadìje,
kdy ztratíme nìco nebo nìkoho ivotnì
dùleitého právì pro nás?
Asi je to a nevyslyšitelná touha po dokonalé moudrosti, ale ké si dokáeme
uvìdomovat pøedem, co je pro nás skuteènì nezbytné, co je potøeba proít a uít
do krajnosti. Aby nám pak nezbyl pocit,
e jsme nìco propásli. Podzim je dobou
skliznì a hojnosti. Tak a nás provází i
v ivotì.
-mf
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
19. jednání – 30. 7. 2007
- vzala na vìdomí pøípravu ZM na den 8. 8. 2007
- vzala na vìdomí návrh zadání ÚP mìsta Hanušovice
- projednala stanovisko - soudcovské zástavní právo ZKL,
a. s.
- projednala ádost Zdravotního støediska Hanušovice,
s. r. o.
- uloila sepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvì
- doporuèila schválit ádost o odkoupení nebytových
prostor za cenu ZP na ul. Školní èp. 343/3 za úèelem zøízení
provozovny
- projednala vìc HZS Ol. kraje – útlum operaèního støediska v Šumperku
- vzala na vìdomí dopis øeditele Diakonie Broumov
- neschválila ádost o pøevod nájemní smlouvy bytu èp. 95
v Potùèníku
- schválila odpis dluhu OBUV, a. s. Zlín
- vzala na vìdomí sdìlení OC kraje o neposkytnutí dotace –
kanalizace u ZKL
- projednala ádost o stanovisko k pøevodu pozemku
pè. 2139/3 v kú. Hanušovice
- vzala na vìdomí vyøízení stínosti na práci OVP Ol. krajem
- schválila ádost o souhlas s umístìním poutaèe na pè. 173
v kú. Hanušovice a uloila projednat na Hanušovické obchodní s. r. o.
- projednala ádost o pronájem pozemku pè. 232
- projednala ádost o koupi pozemku pè. 836/6
- vzala na vìdomí ádost o zrušení skládky zeminy
- schválila nabídka na koupi bytu na èp. 343/7
- projednala ádost ZKL, a. s. Hanušovice o odkoupení pozemkù

- odsouhlasila ádost o prominutí poplatku za svoz TKO
- vzala na vìdomí výsledek hospodaøení za I. pololetí 2007

20. jednání – 13. 8. 2007
- schválila smlouvu o reklamì – Pivovar Holba, a. s.
- projednala ádost o pronájem zahrádky u èp. 92
- vzala na vìdomí ádost o ukonèení nájemní smlouvy
- urèila zástupce na spoleèné jednání o návrhu ÚP mìsta
Hanušovice
- schválila zásady pro pøidìlování nájemní smlouvy
v Domì s peèovatelskou slubou v Hanušovicích
- projednala ádost o odprodej èásti pozemku pè. 866/8
v kú. Hanušovice
- uloila vyvìsit oznámení – volný byt 1+2 v domì èp. 183
- schválila provedení stavebních úprav na domì èp. 80 –
SBD Šumperk
- vzala na vìdomí rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje –
proti usnesení SÚ MìÚ Hanušovice – vodovod Staré Mìsto,
pøíjezdové komunikace, NN a vnìjší rozvody
- projednala mimoøádnou událost - poár kaple v horním
Potùèníku na pè. 46, schválila pomoc mìsta
- vzala na vìdomí poadavky na vìci a úpravy v DPS
Hanušovice
- schválila prominutí poplatkù za svoz TKO
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 826/18 v kú.
Hanušovice
- projednala konání a podmínky svozu nebezpeèného a
velkoobjemového odpadu
- projednala úpravy zásad sociálního fondu – pøíspìvek na
stravování
- schválila zrušení kontejnerù v Hynèicích nad Mor. k 1. 1.
2008
- projednala pøípravu mìstského plesu v roce 2008

Mìstské informaèní centrum
V Mìstském informaèním centru jsou podávány informace o poøádaných kulturních akcích, kontaktech,
monostech ubytování a turistiky. Jsou zde k dispozici také mapy mìsta a okolí.
Adresa: MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel.: 583 231 091 e-mail: ic@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. Sazba: Marie Sodomková TONY, 539 44 Proseè è. p. 108. Tisk: H. R. G., B. Nìmcové 157, 570 01 Litomyšl.
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FK Hanušovice informuje
Nábor chlapcù
do fotbalové pøípravky
Fotbalový klub Hanušovice poøádá nábor pro mladé fotbalisty. Rodièe chlapcù
roèníkù 1997, 1998, 1999 a mladší mohou
své ratolesti pøivést na fotbalové høištì do
Hanušovic, a to kadé úterý od 15:30 do
17:00 hod., kdy probíhá trénink této
kategorie.
Sportovní obleèení a obutí s sebou. Vítáni budou i chlapci ze školky, kteøí mohou
chodit trénovat a seznamovat se tak ji se
základy fotbalu.
Bliší informace podá pan Petr Kuèera,
hlavní trenér pøípravky v Hanušovicích, èíslo mobilu: 605 710 327.

Divadelní soubor ŠOK
Staré Mìsto oznamuje
všem pøípadným zájemcùm, e hodlá rozšíøit své
øady. Hledáme šikovné a trpìlivé kostymérky, rekvizitáøe, techniky, osvìtlovaèe, zvukaøe, inspicienty, nápovìdu, ... a samozøejmì herce a hereèky, pokud mono
disponující dobrým hlasovým fondem, schopností zpívat a tanèit.
Velice rádi uvítáme mladé lidi, respektive mladší,
ne jsme my, protoe pohádky se strašidly jsou sice
krásné, ale my bychom rádi hráli zase jednou o princeznách a s princi.
Chcete-li se tedy stát souèástí nadšené skupiny amatérù
milujících divadlo, dostavte se v pátek 19. nebo 26. øíjna
2007 ve 20.00 hod. do KD ve Starém Mìstì.
(Ostych stranou, èeká Vás je ŠOK!)

Dùm kultury Hanušovice zve dìti i dospìlé
na divadelni pohádku

O bubácích a hastrmanech
v podání Divadla z Èeské Lípy
28. 10. 2007 v 15:00 hod.
vstupné 30,- kè
pøedprodej v prodejnì Ing. Grabovský od 22. 10. do 26. 10. 2007

Indiánská první tøída
(pokraèování z 1. strany)
Patøí velký dík všem, kteøí se podíleli na
pøípravì indiánského programu, pí. uè.
Janoèkové a její mamince za pøípravu scénáøe a
kostýmù, p. uè. Felnerovi za pøípravu jmenovek
a ozvuèení, pí uè. Vondruškové a pí uè. Látalové
za krásné zvoneèky a amulety. Za všechny
prvòáèky dìkuje uèitelka Eva Kubíèková,
foto: Petr Jorda
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Kynologický klub Hanušovice
Váení pøátelé,
Chceme Vám pøedstavit kynologický klub Hanušovice, který zde v Hanušovicích pracuje
nepøetritì od padesátých let
dvacátého století. Co to vlastnì
kynologie je? Kynologie se zabývá chovem, výchovou a výcvikem psù všech plemen.
Kynologický klub Hanušovice se zamìøuje na sportovní a
sluební výcvik.
Tento výcvik se skládá ze
tøech kategorií:
poslušnosti – zde se pes uèí
chùzi u nohy, aport, pøekonávání
pøekáek, odloení atd.
obrany – v této kategorii se
výcvik zamìøuje na ochranu
svého pána jeho rodiny a majetku.
stopy – kde se nejdøíve pes
uèí stopování vlastní stopy psovoda a pozdìji sledování stopy
cizích osob.
Rozdíl mezi sluební a sportovní kynologií je pøedevším ve
vìtší pøesnosti a dokonalosti vykonaných cvikù ve sportovním
výcviku a specifickém výcviku
sluebních psù.
V posledních nìkolika letech se KK Hanušovice také zamìøuje na výcvik záchranných psù pro pouití v plošném vyhledávání, vyhledávání v sutinách a lavinách, popø. ve vodním
vyhledávání.
Máme psovody, kteøí byli nasazeni pøi pátrání po pohøešovaných osobách.
Èásteènì ( dle zájmu ) se vìnujeme také agility.

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

Za KK Hanušovice, pøedseda Milan Ján

Fa Kovmar pøijme pracovníky strojních profesí:
sváøeè, zámeèník, soustruník, frézaø, horizontáø, opraváø strojù.
Plat dle profesí 20000,- a 32000,- Kè. Tel. 00420724596281.

Je zde i monost ubytování.

Kino Mír

SOUKROMOU INZERCI

Hanušovice

je mono podávat v Hanušovických
novinách zdarma. Inzeráty mùete pøedat
osobnì v podatelnì nebo do schránky u
dveøí pøi vstupu na MìÚ Hanušovice.
Inzerát musí být: èitelný, srozumitelný,
seriózní, s délkou maximálnì 250 znakù.

Øíjen
5. 10. Transformers
19. 10. Hostel II
26. 10. Dannyho paráci 3
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Pro výcvik jsou vhodná prakticky všechna plemena a na
malé výjimky ( vìtšinou se jedná o spoleèenská plemena , lovecká plemena a tané psy). S moností vyuití a upotøebení vám
rádi poradíme.
Ale i tito psi se mohou nauèit urèité výchovì a nìkterým cvikùm tak, aby jejich souití s èlovìkem bylo co nejpøijatelnìjší.
Kynologický klub Hanušovice vychoval u nejednu generaci pejskaøù a
i nadále se vìnuje práci s mládeí. Tito
lidé slavili nemalé úspìchy na soutìních polích a nejen na soutìích,
ale i v praktických nasazeních pøi záchranì lidského ivota!
Vy všichni, kteøí máte doma nìjakého pejska a chtìli byste ho nìèemu
nauèit, tak máte nyní monost pøijít
mezi nás!
Mùete ho nauèit jen pro Vás nìkolik praktických cvikù, ale i cviky pro
obranu Vaší a Vašeho majetku,
mùete se pokusit o další a nároènìjší
výcvik, který povede a ke sloení nìkterých zkoušek. Také mùete vyzkoušet výcvik pro záchranáøské psy
a stát se èlenem záchranné brigády kynologù a pomáhat pøi záchranì lidských ivotù!
Záleí jen na Vás, jak daleko to budete chtít se svým pejskem dotáhnout.
Na vìku ani na plemeni psa nezáleí a mùe to být obyèejný voøíšek,
nebo pes s prùkazem pùvodu. Stejnì
tak nezáleí ani na Vašem vìku.
Vìnovat se výcviku mohou i dìti a
mláde.
Nejen odbornou radou se Vám budou snait pomoci èlenové KK Hanušovice.
Kynologický klub pracuje kadou sobotu od 9:00 – 11:00.
Pøípadné informace získáte na tel. èísle : 605 75 44 44

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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kováøskými výrobky. Prodejní stánek dovezli i ze spoleènosti
PRO-BIO s.r.o Staré Mìsto, kteøí jsou èlenem MAS a ryzí pivo z hor
nabízel prostøednictvím svého stánku Pivovar Holba, který je
významným partnerem MAS.

Spolupráce obcí hlavním mottem
setkání v Bohdíkovì
V sobotu 15. 9. se v areálu letního divadla
v Bohdíkovì konal historicky první

Den Horního Pomoraví
Akce byla uspoøádána Místní akèní skupinou (MAS) Horní Pomoraví
o.p.s. s cílem pøedstavit své èlenské obce, ale také èinnost neziskových organizací v obcích, výsledky èinnosti zájmových kroukù ve školách regionu, a pøedevším s cílem podpoøit myšlenku spolupráce obcí,
podnikatelù a neziskového sektoru na území Horního Pomoraví.
Hlavní program se odehrával od tøí hodin v areálu letního divadla, mezi
místními nazývaného areál „U kola“, kde se pøedvedly dìti ze základních
a mateøských škol s taneèními, pìveckými a gymnastickými vystoupeními, souèástí programu byla také krátká, zábavná divadelní vystoupení.
„Tato èást programu byla nejen divácky atraktivní“ jak uvedl pøedseda
správní rady MAS Horní Pomoraví František Winter, „ale byla také motivaèní pro samotné vystupující, èi jejich uèitele, kteøí mohli hodnotit
výsledky práce svých kolegù a inspirovat se netradièními a velmi povedenými vystoupeními“
Zábavný Den Horního Pomoraví byl ve znamení
zdravého soupeøení mezi obcemi. Ji od devíti hodin probíhal tenisový turnaj o pohár Horního Pomoraví a v jednu hodinu odpoledne zaèali mezi sebou
soupeøit drustva jednotlivých obcí v malé kopané.
Také starostové obcí nezùstali stranou a pokusili
se pro své obce vybojovat pohár v tzv. „starostenském trojboji“. Tato èást programu byla pro starosty
pøekvapením, které se dozvìdìli a v prùbìhu programu. Ovšem výzvu pøijali všichni pøítomní a utkali se ve tøech disciplínách – hod šipkami, hod
míèkem na terè a slalom po vytyèené trase, který byl
ztíen prvkem „spolupráce“, pøi ní museli trasu absolvovat spoleènì 2 starostové k sobì svázaní za
nohu.
Trojboj nakonec nebyl nelítostným bojem mezi
rivaly, ale odehrál se v pøátelské atmosféøe, v ní se
starostové vzájemnì povzbuzovali.
Tato èást programu byla okoøenìna finálním bojem o 2. a 3. místo, kdy starostové opakovali disciplínu hodu míèkem na terè pøímo na pódiu za mohutného povzbuzování „svých“ fanouškù.
Na Dni Horního Pomoraví se nenudily pøedevším dìti, nejene se zaujetím sledovaly vystoupení svých vrstevníkù, ale zadovádìly si na
skákacím hradì a na trampolínì a
mohly soutìit o drobné ceny v mnoha
sportovních a „šikovnostních“ disciplínách v Dìtském koutku. V prùbìhu
dne namalovaly spoustu obrázkù,
které byly vystavovány prùbìnì
v prostoru pod pódiem.
Na akci byly také pozváni místní
øemeslníci, kteøí nabízeli své produkty
ve stánku s keramickými a
HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2007

Atraktivní nejen pro kluky byla pøedevším prezentace hasièù
z regionu, kteøí do areálu pøivezli zásahové vybavení vèetnì cisterny, a také historickou hasièskou støíkaèku, která se stala terèem obdivu nejen muské èásti návštìvníkù.
Výsledky soutìních klání:
Tenisový turnaj (ètyøhra)
1. Petr Úlehla, Pavel Úlehla
2. Jiøí Chudìj, Stanislav Gronych
3. Zdenìk Valenta, Lukáš Jankov
Turnaj v malé kopané
1. Hanušovice
2. Bohdíkov
3. Jindøichov
Starostenský trojboj
1. Ruda nad Moravou – starosta Oldøich Tanert
2. Kopøivná – Jana Gerešová
3. Malá Morava – Antonín Marinov

www.mu-hanusovice.cz
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Prezident Klaus navštívil prezentaci naší MAS v Èeských Budìjovicích
Místní akèní skupina (MAS) Horní Pomoraví se prezentovala na konci srpna na veletrhu Zemì ivitelka 2007. Expozici mìla spoleènì s partnerskou MAS Zábøesko a jedním ze svých èlenù Svazem ekologických zemìdìlcù PRO-BIO RC Jeseníky.
V rámci expozice pøedstavila MAS své území prostøednictvím propagaèních materiálù z obcí regionu (byly pøedstaveny napø. nové tiskové
materiály ze Starého Mìsta a z Branné), vlastních propagaèních materiálù zamìøených na letní sezonu a pøedevším prostøednictvím produktù ekologického zemìdìlství, které jsou pro region typické.
Vedle výrobkù z bio hovìzího masa se na veletrhu pøedstavilo Hanušovické pivo vyrobené z certifikovaných ekologických surovin.
V prùbìhu šesti veletrních dnù se v zázemí stánku MAS
uskuteènila jednání se zástupci Spolku pro obnovu venkova, Národní sítì místních akèních skupin, zástupcù z ministerstva zemìdìlství, zástupcù MAS z rùzných koutù ÈR.
Stánek MAS Horní Pomoraví navštívil také prezident Václav
Klaus, Jiøí Paroubek, Jiøí Èunek, prezident Agrární komory Jan
Veleba a další zajímaví hosté.
-AB

MAS Horní Pomoraví o. p. s. získala dotaci 2 365 000,- Kè na rozvoj regionu
Místní akèní skupina (MAS) Horní Pomoraví byla jednou ze šesti vybraných MAS v Olomouckém kraji, která byla podpoøena dotací z Ministerstva zemìdìlství v rámci programu LEADER ÈR 2007.
V rámci programu jsou rozdìlovány dotace ze státního rozpoètu pro tzv. místní partnerství, která rozvíjejí spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelù ve venkovských regionech. Dotace jsou urèeny na investièní akce, které zrealizují výše jmenované subjekty do 20. 12. letošního
roku s cílem rozvoje regionu.

MAS Horní Pomoraví získala dotaci ve výši 2 365 000,- Kè, které pøerozdìlí na realizaci Zámìru ve tøech opatøeních:
• Obnova veøejných prostranství v obcích (pro obce)
• Nákup zemìdìlské techniky (pro podnikatele)
• Festivaly, jarmarky a sportovní klání jsou v Horním Pomoraví k mání (pro neziskové organizace)
•
adatelé o dotaci mohou pøedkládat ádosti dle pravidel a ostatních podkladù a informací uvedených na www.hornipomoravi.cz /Projekty/
Leader ÈR 2007 do 27. 9. 2007 osobnì v sídle kanceláøe MAS Horní Pomoraví, Hlavní 92, Hanušovice.
- AB
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Podpoøte rozvoj Jeseníkù:

Kalendáø Jeseníky
2008
Exkluzivní nástìnný kalendáø Jeseníky 2008, který
vznikl spoluprací mìst a obcí v Jeseníkách, se na obou
stranách krajské hranice dostává do bìného prodeje. Na
webových stránkách www.kalendarjeseniky.cz nebo na
tel. 583 210 151 si mùete objednat kalendáø jako vánoèní dárek pro svou rodinu, pøátele a známé.
Ziskem z prodeje tìchto kalendáøù podpoøíte myšlenku jednotné propagace destinace Jeseníkù. Zisk pùjde zpìt do nových akcí
na podporu rozvoje našeho regionu.
Fotografie pochází z dílen pøedních jesenických fotografù. Autoøi fotografií jsou Ivo Netopil, Petr Pavlíèek, Marcel Šos a další.
Mimo nádherné zábìry nabízí kalendáø Jeseníky 2008 také tipy na výlety a putování po jesenických horách. Na zadní stranì kalendáøe najdete popis bìeckých, pìších i cyklistických tras, které vás zavedou na ta nejkrásnìjší místa. Popis je doplnìn podrobnou mapkou a grafem pøevýšení dané trasy. Informace jsou pøipraveny hned v pìti jazykových mutacích: anglické, nìmecké,
polské, ruské a samozøejmì èeské mutaci.
Nástìnný kalendáø Jeseníky 2008 je originálním dárkem pro vaši rodinu, pøátele, obchodní partnery nebo kolegy v èeských i zahranièních poboèkách.
Pomozte rozvíjet Jeseníky darováním exkluzivního dárku a souèasnì pozváním obdarovaných do našich krásných hor.
Cena kalendáøe je 250,- Kè a k odbìru bude pøipraven v polovinì listopadu 2007 v informaèních centrech zúèastnìných mìst a
obcí.
Podrobnìjší informace najdete na www.kalendarjeseniky.cz nebo na tel. èísle 583 210 151.
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Jubilea
V mìsíci øíjnu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
75 let paní Terezie Sedlaèíková,
Jiøina Mildeová a Jiøina Jurdièová
a pan Antonín Horák,
70 let pan Miroslav Bartoš,
65 let pan Aleš Domanský,
60 let paní Marta Hubaczová,
Marta Juhaòáková a Marie
Tomašková a pánové Miloslav
Vrána, Vilém Veselý, Jaroslav
Horáèek, Imrich Kozák a František
Došek,

Chovatelé opìt vystavovali
Ve dnech 18. a 19. srpna letošního roku uspoøádali èlenové Základní organizace
Svazu chovatelù Hanušovice svoji druhou výstavu drobného zvíøectva. Mnozí èlenové obìtovali pøedcházejícím pøípravám i svoji týdenní dovolenou. Také naši sponzoøi
mìsta Hanušovic i okolí nás všemonì podporovali a té jejich zásluhou výstava zdárnì probìhla. Všem tìmto nadšencùm a sponzorùm výbor ZO ÈSCH co nejsrdeènìji
dìkuje za materiální i finanèní podporu, bez ní by nebylo mono výstavu uspoøádat.
Obèané našeho mìsta i ostatní zájemci mohli zhlédnout výsledky ušlechtilé zábavy
a zájemci si mohli doplnit chovná zvíøata do svých chovù. Jen ptaèí chøipka zabránila
vystavování drùbee, holubù a okrasného ptactva, èím byla výstava ochuzena o své
patøièné zpestøení. Doufejme, e výhodnìjší podmínky v tomto smìru nám v pøíštím
roce dovolí zlepšit prùbìh výstavy, kterou hodláme opìt uskuteènit.
Výbor ZO ÈSCH dìkuje všem za pøípravu a uskuteènìní výstavy, dále dìkuje
sponzorùm, ale i návštìvníkùm výstavy a vìøí, e i nadále nám všichni zachovají svoji
pøízeò.

50 let paní Bronislava Molèanová.

ZO ÈSCH Hanušovice

Blahopøejeme!

foto: redakce

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin
Milí ètenáøi!
Pøispìjte prosím do chystaného vánoèního
èísla svými pøíspìvky, pøedem dìkujeme.
Redakce

Vzpomínka
Dne 1. øíjna 2007
vzpomeneme 85. nedoité
narozeniny naší maminky,
babièky a prababièky,
paní Zdenky Vinklerové.
Za celou rodinu vzpomíná
a nikdy nezapomene
dcera Jana s Mirkem.
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Cestování po Evropì
Dnes se po delší dobì podíváme do Švýcarska a spoleènì
navštívíme mìsto Luzern, kde se nachází nejstarší døevìný
most v Evropì.

v 17. století vyzdoben pochmurnými obrazy tance smrti.

Dnešní Luzern, leící v nìmecké èásti zemì, byl pùvodnì rybáøskou vesnicí. A po otevøení alpské cesty z Porýní pøes prùsmyk sv. Gottharda do severní Itálie nastal jeho rozmach.

Symbolem hrdosti Švýcarù je ale socha ranìného a umírajícího lva, která byla vytesána ve skalní stìnì pøímo ve mìstì.
Mimo jiné pøipomíná hrdinský boj známé švýcarské gardy za
krále Ludvíka XVI., její pøíslušníci zahynuli v boji proti rozvášnìné revoluèní chátøe v Paøíi v r. 1792.

Dnes je to známé turistické centrum s atraktivními parky na
bøehu jezera a mnoha dalšími pozoruhodnostmi. Nejstarší èást
mìsta si dodnes zachovala støedovìké uspoøádání ulic. Jsou tu
mìstské hradby s obrannými vìemi, kouzelný starý vinný trh,
400 let stará mìstská trnice a za prohlídku stojí i dvouvìový
klášterní kostel, vysvìcený roku 1644.

Ve mìstì se také nachází nejvìtší dopravní muzeum v Evropì, kde je vystaveno snad vše, co jezdilo po zemi, létalo ve
vzduchu a plavalo po vodì a pod vodou. Je zde velké planetárium, ledovcová zahrada a rozsáhlé národopisné muzeum. Na turisty zde také èekají romantické vyhlídkové plavby po místním
jezeøe.

Symbolem mìsta a nejnavštìvovanìjší památkou je ale zastøešený Kaplièkový døevìný most pøes øeku Reuss. Je dlouhý
198 metrù a vede šikmo pøes øeku. Na jiním konci je osmihranná zastøešená vodní vì, která byla pùvodnì souèástí mìstského opevnìní. Tenkrát slouila jako vìzení,
v nìm byla i muèírna. Ve vìi byl té pøechováván státní poklad. V mostním zastøešení je 112 trojhranných obrazù, které
pocházejí z poèátku 17. století. O 200 let
pozdìji byly zrestaurovány a pøedstavují historii mìsta a hrdinské èiny obyvatel z jeho
okolí v boji Švýcarska za nezávislost. Kromì
toho tu jsou ilustrace ze ivota obou mìstských svìtcù Leodegara a Mauritia, opatøené rovnì vysvìtlujícími texty. Za zmínku
stojí i druhý vzácný most z roku 1407. Ten byl

A na závìr jednu zajímavost. Podle legendy zde a v okolí il
hrdina Vilém Tell, který podle povìsti na námìstí v nedalekém
Altdorfu sestøelil kuší svému synovi jablko z hlavy.
-hp

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se podíváme do nedalekých Orlických hor, kde se
nachází na hlavním høebenu nevýrazný vrch Šerlich (1027 m n.
m.). Bezprostøednì pod ním je Masarykova chata, o které si
dnes budeme povídat.
Snad nejznámìjší turistická bouda v Orlických horách byla
postavena Klubem èeských turistù podle projektu architekta
B. Fuchse v letech 1924-1925. Základní kámen byl poloen
14. èervna 1924 stavitelem Capouškem z Hradce Králové.
Veøejnosti byla chata pøedána 14. záøí 1925 za úèasti spisovatele
Aloise Jiráska. Náklady na stavbu èinily témìø 1 milion korun.
Støecha byla pùvodnì krytá šindelem, co zvyšovalo její horský
vzhled. Pozdìji byla nahrazena støechou plechovou, jinak
zùstal vnìjší vzhled témìø beze zmìny.
V roce 1935 zde byla zøízena meteorologická stanice a pøed
chatou byla odhalena busta presidenta T. G. Masaryka od sochaøe L. Kubíèka, který je té autorem plastik na nosném
válcovém sloupu uprostøed jídelny. Pod stropem je umístìn polovypouklý reliéf vousatého horala z r. 1941, který byl dodateènì oznaèen za Rampušáka, dobrého ducha Orlických hor.
Dne 21. záøí 1938 byla Masarykova chata pøepadena nacisty
z Freikorpsu, kteøí se ji neúspìšnì pokusili zapálit. Na zaèátku
øíjna u ale byla chata evakuována a Nìmci chatu pøejmenovali
na Hitlerbaude. V prùbìhu války zde byly ubytovány rodiny
fašistických pohlavárù, zotavovali se tu ranìní piloti, bylo tu i
støedisko Hitlerjungend. Osvobozena byla Rudou armádou
HANUŠOVICKÉ NOVINY 10/2007

10. kvìtna. Bylo ji vráceno její pùvodní jméno. Od padesátých
let to byla „Chata ÈSTV na Šerlichu“ a od r. 1990 opìt Masarykova chata. V souèasné dobì je chata s celoroèním provozem
schopna ubytovat 45 osob a restaurace je v provozu od 8.00 do
20.00 hodin.
I zde pøidám malou perlièku. Krátce po postavení Masarykovy chaty byla na bývalé pruské stranì poblí hranice postavena
chata Hindenburgbaude. Èeši ji posmìšnì nazývali „trucbaude“, protoe mìla konkurovat naší chatì. Nìmecká chata
pak za nevyjasnìných okolností v r. 1945 vyhoøela.
- hpm
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Byl spuštìn nejrozsáhlejší turistický portál okresu Šumperk
Neseïte doma, bete 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; pøes tisíc cílù, od Mohelnice a po severní èást bývalého okresu Šumperk.
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www.znatemapu.cz
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Na jediném místì:
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