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

A d v e n t - èas ztišení

Vánoce - tìšíte se?

Tak jako mají velikonoèní svátky jakousi pøípravnou dobu pùstu, pøedchází vánoèním svátkùm èas ztišení, nazývaný advent.
Advent má svùj pùvod v køesanském kalendáøi, zaèíná ètvrtou nedìlí pøed Vánocemi (letos
2. prosince) a konèí tøetí hodinou odpoledne na
Štìdrý den. Slovo advent je odvozeno z latinského adventus, èesky pøíchod. Jeho zaèátek
však není hned èasem oèekávání pøíchodu, tedy
narození Boího syna. Do 16. prosince se advent soustøeïuje na tvz. parusii – tedy oèekávání druhého pøíchodu Krista na konci vìkù.
Liturgie v køesanských kostelech nabádá
k bedlivosti, a tím dává prostor pro reflexi vlastního ivota. (pokraèování na 2. stranì)

Øímskokatolická farnost Hanušovice Vás zve na svìcení zvonù
v kostele sv. Mikuláše, které se uskuteèní 6. 12. 2007 v 17.00 hod.. Autobus
pojede v 16.30 hod. od viaduktu, dále po trase autobusu. Odvoz zpìt zajištìn.
Jste srdeènì zváni.
Mìstská knihovna Hanušovice ve spolupráci s Mìstskou knihovnou Šumperk
zve na vánoèní prodej výrobkù klientù chránìných dílen Charity Zábøeh.
Prodej potrvá od 3.12. do 20.12. 2007,
vdy v pùjèovní dobì, tj. pondìlí – støeda – pátek 9-12, 13-18 hod.
Zisk z prodeje bude vìnován na pomoc rozvoje práce chránìných dílen a
terapeutických center pro klienty se zdravotním,
psychickým a mentálním postiením.

Mateøská školka vás zve na Mikulášskou besídku,
na které vystoupí dìti MŠ. 5. 12. 2007 v 15.30 hod. v DK Hanušovice

Dìlala jsem mezi dìtmi anketu, co jim
Vánoce pøipomínají, co k nim patøí a
jaké by si Vánoce pøály. Tady je výèet
slov, která se v odpovìdích objevila:
stromeèek, dárky, prázdniny, vánoèní
besídka ve škole, dopis Jeíškovi, kino
pro dìti, sníh, sáòkování, abychom byli
všichni zdraví, aby všichni mìli radost,
cukroví, kapøí polévka a øízky, hraèky,
nové kalhoty, barevná tuka, veselý
vyzdobený kostel, tìšení se na dárky,
bonbony, co rostou na stromeèku,
narodil se Jeíšek, nechodí se do školy,
radost.
Veskrze samé pozitivní vìci, krásné
myšlenky, vzpomínky, zasnìné oèi,
oèekávání vìcí pøíštích a tìšení se.
Co kdyby naopak dospìlí asociativnì
sepsali seznam toho, co pøi vyslovení
slova Vánoce napadne je? Asi by se
tam navíc objevila slova: nákupy, úklid,
peníze, vaøení, peèení, stres,
hypermarket, fronty, shánìní, únava.
Pøesnì to, na co dítì nemyslí a co je
netrápí.
Zkusme si udìlat svùj vlastní seznam
„vánoèních“ slov. Která budou
pøevaovat, radostná, nebo unavující?
Zamysleme se nad ním a zkusme
eliminovat ta slova druhá. Pak budeme
Vánoce proívat jako dìti. A o to právì
jde.
-mf

Mìsto Hanušovice Vás zve na

Váení spoluobèané,

pro malé i velké

pøejeme Vám pokojné a radostné
vánoèní svátky a úspìšný vstup do
nového roku 2008.
Redakce Hanušovických novin a
zamìstnanci MìÚ Hanušovice

v DK Hanušovice 8. 12. 2006 v 17.00 hod. Vstup zdarma
Mìsto Hanušovice se Základní školou Hanušovice Vás zve na
tradièní

Vánoèní zpívání
dne 20. 12. 2006 v 17.00 hod.
na parkovišti u samoobsluhy. Pøijïte a naberte si vánoèní náladu.
Srdeènì zvou poøadatelé!
HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2007

www.hanusovice.info

nové e-mailové adresy:
informaèní centrum Hanušovice:
ic@hanusovice.info
redakce Hanušovických novin:
noviny@hanusovice.info
www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
23. jednání – 24. 9. 2007
- schválila nabídkovou cenu na provedení „Napojení MK u
Zetoru na II/369“
- projednala ádost o odkoupení nebytové jednotky v domì
èp. 493
- projednala ádost o koupi èásti pozemku pè. 2280/1
v kú. Hanušovice
- delegovala zástupce na 4. pou veøejných èinitelù
- schválila oficiální nabídku prodeje bytové jednotky
v domì èp. 276
- stanovila ceny nájmu za zasedací místnost v pøízemí budovy MìÚ
- schválila rozpoètové zmìny pro r. 2007
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 882/2 a 872,
ostatní plochy v kú. leb
- schválila jmenování èlena JSDH (JPO II)Hanušovice
- projednala prominutí poplatkù za TKO
24. jednání – 8. 10. 2007
- projednala pøípravu druební návštìvy z obce Nitrianské
Pravno
- schválila pøidìlení bytu èp. 95 v Potùèníku
- projednala nabídku volného bytu èp. 183 v Hanušovicích
- projednala ádost o koupi pozemkù
- schválila ádost o pøevod nájmu pozemku pè. 1601 v kú.
Hanušovice
- schválila ádost o pøevod nájmu pozemku pè. 866/9 v kú.
Hanušovice
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek pro Èeský èervený
køí – oblastní spolek Šumperk

- projednala ádost o prodej pozemku pè. 866 v kú. leb
- projednala prominutí poplatkù za TKO
25. jednání – 22. 10. 2007
- projednala pøípravu veøejného zasedání ZM dne 31. 10.
2007
- vzala na vìdomí oznámení o schválení investièního úvìru
KB, a. s. Šumperk
- projednala Obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2007
- schválila rozpoètové zmìny
- vzala na vìdomí plnìní rozpoètu mìsta za I-IX/2007
- vzala na vìdomí výroèní zprávu o èinnosti ZŠ a MŠ Hanušovice za šk. rok 2006-2007
- projednala øešení situace neprodaných bytù
- schválila pøíspìvek na akci 120. výroèí zahájení provozu
na trati Hanušovice-Glucholazy
- schválila smlouvy na zimní údrbu MK 2007/2008
- vzala na vìdomí dopis øeditelky Hospice na Svatém Kopeèku a schválila finanèní pøíspìvek
- vzala na vìdomí stanovisko KÚ Olomouckého kraje k návrhu ÚP Hanušovice
- vzala na vìdomí dopis MF ÈR – soudcovské zástavní právo ZKL, a. s.
- projednala ádost zahrádkáøù – øešení pronájmu DK
- projednala návrh na prominutí poplatkù za TKO
- schválila ádost o schválení zmìny zasílání upomínek a
rezervací Mìstskou knihovnou
- schválila zrušení nájemní smlouvy 817/1 v kú. Hanušovice
- schválila prominutí dluhu za stoèné Valley, spol. s r. o.
- vzala na vìdomí informaci o øešení vodovodu Vysoké
ibøidovice

A d v e n t - èas ztišení
(dokonèení z 1. strany)
Druhá adventní nedìle je proto ještì ve znamení pokání. Od 17. prosince se pak advent vìnuje událostem, které pøedcházejí narození Krista.
Hlavními adventními postavami se stávají Zachariáš a Albìta (rodièe Jana Køtitele) a Marie a Josef jako rodièe Jeíše. Tøetí adventní nedìle se
nazývá Gaudete, podle prvního latinského slova verše: „Radujte se stále v Pánu…“ Ètvrtá adventní nedìle je pak vìnována událostem narození
Krista.
Úèastníci liturgie se dozvídají o andìlovì zvìstování Marii, o Josefovì zvláštním snu, setkání Marie s Albìtou a o klíèových starozákonních
proroctvích. Svátek Adama a Evy je symbolicky 24. prosince, tedy v pøedveèer narození Krista, kterého Bible nazývá novým Adamem.
Advent je i dobou, která má té své symboly. Kdo by neznal adventní vìnec a adventní kalendáø? Nejstarší písemná doloená zmínka o adventním vìnci pochází z roku 1838 z pøístavního mìsta Hamburg. Teolog Johann Wichern se tehdy staral o osiøelé a opuštìné dìti v místním sirotèinci.
Pøišel s nápadem zavìsit na dveøe vyøezávaný vìnec, na který kadý den upevnil zapálenou svíèku. Pod vìnec umístil kasièku na milodary pro sirotèinec. Tento na zaèátku zdánlivì nenápadný zvyk brzy pøešel nìmecké hranice a dnes ho znají
v celém køesanském svìtì. U nás se vìnce vìtšinou zhotovují ze zelených jehliènatých vìtvièek,
nebo ty jsou symbolem ivota. Kruh je pak symbolem nekoneèna a spojení Boha s èlovìkem.
Správnì na nìm mají být umístìny ètyøi svíèky, podle poètu adventních nedìlí. Zapálené svíce,
jích plamen je symbolem Krista, nám pak oznamují, e se blíí svátky svìtla, tedy Vánoce.
Víme, e na Vánoce se nejvíce tìší dìti. Aby se jim adventní èekání nezdálo pøíliš dlouhé, vymyslel pro nì v roce 1908 Gerhart Lang z Mnichova vystøihovací kalendáø s názvem „V Jeíškovì
zemi“. Dìti mìly za úkol kadý den vystøihnout jeden obrázek a nalepit ho k pøíslušnému textu. Za
námahu dostaly dáreèek – pøesnì na Štìdrý den veèer si z toho pak poskládaly vánoèní krajinku.
Dnes jsou dìti v tuto dobu kadý den odmìòovány èokoládovými sladkostmi ukrytými v adventních kolekcích.
V dnešní uspìchané dobì a honbì za dárky bychom si mìli dennì pøipomínat, e je tu doba adventu, tedy èas pohody a ztišení a v klidu a bez nervù se pøipravovat na nejkrásnìjší svátky v roce.

-hp
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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Støední zdravotnická škola Šumperk
Dny otevøených dveøí:29. 11. 2007 (9-17),
17. 1. 2008 (12-17)

„Povolání je páteøí ivota.“ Fridrich Nietschze

Støední škola sociální péèe a slueb Zábøeh
Dny otevøených dveøí: 14.-15. 12 2007 (8-17 hod.),
19. 1. 2008 (9-12 hod.)

Dny otevøených dveøí
na SŠ okresu Šumperk

Støední prùmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
Dny otevøených dveøí: 7.12 2007, 18. 1. 2008 (8-17)

Gymnázium Šumperk
Den otevøených dveøí: 5. 12. 2007 9-16 hod.

Støední škola technická Mohelnice
Dny otevøených dveøí:5. 12. 2007, 9.1. 2008
a vdy po telefonické domluvì

Gymnázium Zábøeh
Den otevøených dveøí: 6. 12. 2007

Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì Šumperk
Dny otevøených dveøí: 6. 12. a 13. 12. 2007 8-17 hod.

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Šumperk
Den otevøených dveøí: 4. 12. 2007

Støední odborné uèilištì zemìdìlské Loštice
Dny otevøených dveøí: 12.12. 2007

Obchodní akademie Mohelnice
Dny otevøených dveøí: 11. 1. a 19. 1. 2008, dále kdykoliv
po tel. domluvì
Vyšší odborná škola a Støední prùmyslová škola Šumperk
Dny otevøených dveøí: 1.-4. 10. 2007 (9-13) pro umìl.obory
Dny otevøených dveøí: 3.-6. 12. (9-17) a 7. 12 (9-12)
2007 pro SPŠ
Dny otevøených dveøí: 12. 3. 2008 pro VOŠ
Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní Zábøeh
Dny otevøených dveøí: listopad 2007- únor 2008
(kadou støedu od 14-16 h.
Støední odborná škola Šumperk
Den otevøených dveøí: 12. 1. 2008 9 hod.

Vlaïka ídková, výchovná poradkynì

Konzultaèní den pro výchovné
poradenství na ZŠ Hanušovice
pro rodièe: ètvrtek 9.45 hod. - 11.30 hod.

Støední odborná škola eleznièní, stavební a památkové
péèe a Støední odborné uèilištì Šumperk
Dny otevøených dveøí: 12.-13. 12. 2007, 16-17. 1. 2008
(8-17)

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2007

Odborné uèilištì a Praktická škola Mohelnice
Dny otevøených dveøí: 18. 10. 2007,
15. 11. 2007, 13. 12. 2007, 10. 1. 2008,7. 2. 2008

po pøedchozí domluvì i v odpoledních hodinách
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì

www.hanusovice.info
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Dopisy ètenáøù
Váené zastupitelsto,
svým hlasováním jste mi znemonili, abych pokraèoval v diskusi na vašem zasedání dne 31. 10. 2007. Obracím
se na Vás proto prostøednictvím Hanušovických novin.
Tak pøedevším, pan starosta nelibì nesl mou úèast na zasedání, e se objevím jednou za pùl roku. Musím pana starostu opravit, není to pùl roku, ale pøinejmenším, roky 3. Myslím si, panu starostovi po tom nic není, kolikrát se na
zasedání dostavím. Je to jen na vùli obèana, kdy na zasedání pùjde.
Abych pravdu øekl, mìl jsem za to, e p. Malcharczik u zvolen nebude a e nový starosta bude mít vìtší úèast na
zasedání. Aè pan Malcharczik byl na hlasovacím lístku na prvním volitelném místì, v poètu hlasù byl v poøadí 4. a
to u o nìèem svìdèí. Dobrá provedli jste úlitbu a zvolili ho do èela mìsta. Není mi však jasné, proè jste kandidovali? Pøece kadý z Vás musel teoreticky poèítat s tím, e mùe být zvolen. Toto si uvìdomil ve své prostoduchosti
p. Grivalský a kdy umí èíst a psát, mùe sedìt na radnici. Na ostatní práci a agendu jsou úøedníci. Ale stala se chyba, nebyl zvolen!!
Teï k diskusi. Uvedl jsem, e Hynèice dostal peníze na odvod fekálií nebo zøízení ÈOV. U je to delší dobu, kdy
za pøítomnosti p. Felnera øekl p. starosta mé dceøi, e investice do naší ÈOV zbyteèná, protoe v Hynèicích se bude
stavìt ÈOV pro celou obec.
Pøipouštím, e jsem mìl uvést, e peníze na kanalizaci dostaly Hanušovice. Co se na tom, prosím, mìní. Copak
„satelitní“ osady, leb, Vysoké ibøidovice, Potùèník i Hynèice, do Hanušovic nepatøí? Jak to vypadá, tak tyto osady poslouily jen k tomu, aby Hanušovice získaly statut mìsta, tím více státních penìz do rozpoètu a vìtší plat pro
starosty.
Dobøe vím, e pro projekty budované mìstem jsou stanovena urèitá kritéria. Proè to starosta nevysvìtlil? Nebo to
nevìdìl? Jestlie tyto kritéria nedovolují zapojit osady k projektùm mìsta, tak pro tyto monosti existuje fond pro
rozvoj venkova. Byli jste s tímto obeznámeni? Tento fond mìl zøejmì na mysli, kdy hovoøil s mou dcerou. e by o
fondu nevìdìl, pochybuji, a nebo jsme (myslím tím osady) opravdu na pokraji zájmu?
Dále p. starosta mimo jiné uvedl, e jsem p. ing. Beránka z PF Praha podvedl. To kategoricky popírám. S p. ing.
Beránkem jsem o pozemku osobnì hovoøil dvakrát v rozmezí 1 roku. Bylo pøislíbeno, e do dvou mìsícù bude provedeno šetøení a e budu pøizván. Mezi tím jsem jednal s Mgr. Nepomuckou, také marnì. Pøes sliby, e øešení bude
do dvou mìsícù, se neuskuteènily. Stìoval jsem si u zøizovatele PF, tj. ministerstvo zemìdìlství. Po osobní návštìvì u p. Hodináøe Bc. jsem dostal písemné uvìdomìní, e v pøípadì nesrovnalosti mám vyuít soudního øízení.
P. ing. Beránek provedl kontrolu pozemku 26. 10. 2006 bez mé osoby. A to proto, aby výsledek šetøení byl pøíznivý
pro PF. Pan starosta také popøel, e byl s p. ing. Beránkem na kontrole pozemku. Pøi tom v dopise p. ing. Blaka, vedoucího sekce privatizace, ze dne 27. 12. 2006 úèast starosty pøi kontrole je potvrzena. Já si pak myslím, e je pøedèasné dìlat úèet bez hostinského.
Další pøíspìvek do diskuse, bylo høištì v Hynèicích zøízené v roce 2000. Pan starosta se zase rozèiloval, e se vracím ke staré vìci, teï po letech. Teprve nedávno jsem zjistil ve zøizování høištì nesrovnalosti. Podle jednacího øádu
mohu vznášet dotazy a pøipomínky mimo body jednání a diskutovat o nich.
To, e pan starosta v rozèilení zvyšoval hlas pøi obou výše uvedených diskusních bodech, nenahradí dùkazy. Tvrzení pí Halfarové, e na PF jsou zmatky, nebudu komentovat. Kadý obèan, který jednal s PF, si udìlá svùj úsudek.
Chtìl jsem v diskusi pokraèovat a zmínit se o dalších vìcech, které se mi nelíbí. Pan Felner vycítil, e diskuse pùjde k nepøíjemným pøípadùm a tak podal návrh na ukonèení diskuse. Na to má p. Felner právo, ale není to pravé oøechové. Vaším jednomyslným odhlasováním, je to podobné.
Zd. Vémola
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Váený pane Zdeòku Vémolo!
Ve Vašem èlánku v 80 % útoèíte na moji osobu a myslím si, e je nutno souèasnì s Vaším èlánkem vytisknout i mé stanovisko k tomu, co o mnì chcete prostøednictvím Hanušovických novin èlenùm zastupitelstva
sdìlit. Noviny neètou jen zastupitelé, ale i ostatní obèané a hlavnì tìm je adresováno mé vysvìtlení.
Pøiznám se, e tuto formu volím opravdu nerad, ale Vy mnì ji po nìkolik let nedáváte jinou monost.
Projednávané vìci si upravujete tak, aby jednoznaènì vyznìly ve Váš prospìch a všichni ostatní za nìco
mohli.
Mám obavy, e nevíte, co znamená slovo úlitba, já jsem nikoho neuplácel, ani si nezajišoval své zvolení
nìjakým nekalým zpùsobem. Ve volbách jsme byli jednoznaènì vítìznou stranou a vítìz voleb navrhl svého
kandidáta. Podotknu jen, e jsem byl zvolen jednomyslnì. V tomto odstavci se vyjadøujete i k mému kolegovi panu Grivalskému, Vaše hodnocení jeho osoby dle mého názoru hranièí a s urákou èlovìka, který
dostal dùvìru spoluobèanù, aby je v zastupitelstvu mìsta zastupoval, a toto dìlá v plném rozsahu.
Pokud se jedná o peníze na kanalizaci v Hynèicích, nikdy jsme zatím ádné nedostali a vysvìtlení pana
ing. Pudila, e ho mrzí, e Hynèice nejsou zahrnuty k realizaci v rámci Projektu soudrnosti EU, jste si vysvìtlil po svém. Hynèice do tohoto projektu zahrnuty být nemohly, protoe to odporuje podmínkám EU. Nikdy jsem Vám neøekl, e ÈOV v Hynèicích nebude, ba naopak upozornil jsem Vás, aby jste neutrácel své
peníze a na výstavbu obecní ÈOV poèkal.
Obec Hynèice za poslední 3 roky získala novou místní komunikaci za cca 600 000,- Kè, byla provedena
rekonstrukce veøejného osvìtlení za cca 300 000,- Kè a nyní je dokonèena nová støecha na kapli v Hynèicích
za cca 1 000 000,- Kè, dát pro tuto osadu skoro 2 mil. Kè v investicích se Vám zdá málo? Zajišujeme pravidelnou dopravu, provádíme údrbu prostranství, zimní údrbu komunikací, v Hynèicích jsme instalovali
bezdrátový rozhlas. Nevím, z èeho pramení to obrovské negativní hodnocení naší práce z Vaší strany. Prosím Vás, nemate naše spoluobèany.
K návštìvì ing. Beránka, s ing. Beránkem jsem mluvil ve své kanceláøi, kde se pohoršoval nad tím, e neumíte dodret daný slib. Na ádném šetøení jsem nebyl a na tom trvám!
Dìtské høištì v Hynèicích staví pan Grivalský. V roce 2000 mìlo mìsto Hanušovice dohodu se spoleèností MARWIN o vyuívání tohoto pozemku pro dìti a obèany Hynèic. ádná stavba zde za našeho pùsobení nestála, nechápu, jaké jste na tomto prostoru mohl najít nesrovnalosti.
Podle jednacího øádu mùete klást dotazy a pøipomínky, kterýkoliv zastupitel však mùe podat návrh,
aby byla diskuse ukonèena, a to se v souladu s jednacím øádem stalo.
Na závìr Vám chci øíct, e u opravdu ztrácím trpìlivost a sílu zabývat se vìcmi pøed 7 lety, øešit jestli nìkdo øekl to nebo ono, a èekat na to, co si proti mé osobì zase najdete, abyste mì mohl dál uráet a špinit pøed
ostatními spoluobèany.
Vìøím, e i ostatní èlenové zastupitelstva mìsta se k Vašemu èlánku v pøíštím èísle Hanušovických novin
vyjádøí.
Petr Malcharczik – starosta mìsta
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Klub Dìti slunce Hanušovice - èinnost v mìsíci øíjnu 2007
Zaèátkem mìsíce jsme po delší dobì navštívili klubové táboøištì za Hanušovicemi, kde si dìti vyzkoušely peèení sendvièù v alobalu na
uhlících a té peèení bramboru v alobalu. Kamarádsky jsme se rozdìlili i s tìmi, kteøí si pro pozdní budíèek ji nestaèili sendvièe doma pøipravit.
Všem chutnalo. Mezi tím se dvojice uèily vzájemné spolupráci pøi výrobì malinkých osad z pøírodních materiálù. V této zkoušce kamarádství
neobstáli Honza s Ondrou. Snad u pøíštì místo hádek budou spolupracovat.
V øíjnu jsme zaèali postupnì nacvièovat vázání šesti základních uzlù. Vázání uzlù je pro èlovìka výborné rozvíjení motoriky a abstraktního
myšlení. Pro dìti obzvláš.
Jednu schùzku jsme vìnovali výrobì létajících papírových talíøù a v sobotu 20. 10. 2007 uspoøádali s nimi soutìe, ji tradièní takzvaný
Letecký den. Vyhrál Ondra K. Blahopøejeme!
V øíjnu byl do programu zaøazen i nácvik morseovky. Její zdvládnutí však vyaduje delší èas.
V tomto mìsíci rovnì probìhl generální úklid klubovny.
Koncem øíjna jsme se staršími hochy vyèistili soví budku. Bohuel letos nejevila známky osídlení.
V soutìi o sbírku listù stromù a keøù vyhrál Ondra K. Za snahu získal pochvalu. Blahopøejeme. Jen škoda, e se vìtšina do soutìe nezapojila.
Se sbírkou listù bývají spojeny i zajímavé pøíhody.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál zaslouenì s náskokem mnoha bodù Ondra K. Blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za spolupráci: vedení ZŠ, øediteli pivovaru p. Zikovi, MìÚ, p. faráøi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Duha, Dìti slunce pøeje všem správným klukùm a holkám splnìná pøání pod vánoèním stromeèkem, pìkné prázdniny
a hlavnì pevné zdraví pøi zimních radovánkách a dále všem lidem dobré vùle pøíjemné proití vánoèních svátkù,
rovnì tak pevné zdraví a dobrou náladu i v celém pøíštím roce.

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

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 Hanušovice
Prosinec 2007

SOUKROMOU INZERCI

7. 12. Medvídek
14. 12. Ratatouille

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.

Kino mír Hanušovice pøeje svým
divákùm šastné proití svátkù
vánoèních a mnoho úspìchù
v roce 2008.
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KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek

o 30 znacích
2

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm
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PROÈ TØÍDÍME ODPADY?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet. Nìkdo si øekne: mám rád pøírodu a nechci, aby pøibývaly skládky; nìkdo, e je to móda a
má se tøídit. Všechny odpovìdi jsou správné. Nìkdo ale mùe namítnout: proè mám tøídit, kdy za svoz komunálního odpadu
platím, a to rok od roku více?!
Tady je vysvìtlení. Tøídìním odpadù lze dosáhnout úspory penìz placených na nakládání s odpady z obecního rozpoètu. Èím
vìtší mnoství odpadù je v našem mìstì vytøídìno, tím vìtší finanèní obnos obdrí mìsto od spoleènosti EKO-KOM. Dále tak ménì
zaplatí za odvoz a uloení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora mìstských financí se promítá do Vašich paušálních poplatkù za odpad, èi v poètu kontejnerù na tøídìný odpad. Take pokud se bude více tøídit, je monost sníení Vašeho poplatku za odpady.

A teï pár èísel:
V Hanušovicích máme 12 kontejnerù lutých /1100 l/ – plast, 12 kontejnerù modrých /1100 l/ – papír, 20 kontejnerù zelených
/240 l/ - sklo bílé a barevné.

A jak v Hanušovicích tøídíme?
od 8. 8.–31. 10. /8 sledování/
u ÈISTÍRNY ODP. VOD
u PEKÁRNY KRÁL
u NÁDRAÍ
u KAPLIÈKY
u MORAVY /ul. Praská/
HYNÈICE
u RESTAURACE FLORA
HABARTICKÁ
SÍDLIŠTÌ NA HOLBÌ
KOTELNA ZÁBØESKÁ

HANUŠOVICKÉ NOVINY 12/2007

PLASTY
88,5%
106%
86,4%
92,8%
43,5%
85%
90%
78,5%
95%
87,1%

PAPÍR
68,5%
37,1%
57,1%
81,4%
22,1%
62,1%
52,1%
40,7%
78,5%
82,1%

SKLO BÍLÉ
29,2%
15,7%
71,4%
67,1%
10%
52%
36,4%
18,5%
30%
20,7%

www.hanusovice.info

SKLO BAR.
35,7%
24,2%
77,1%
57,8%
15,7%
48,5%
48,5%
51,4%
27,1%
30,7%

Kdy se podíváte
na tabulku, uvidíte,
e máme
v Hanušovicích
ještì hodnì velké
rezervy a mohli
bychom tøídit
mnohem více.
-mìú
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Váení spoluobèané, dovolím si zareagovat na nìkteré dotazy z Vašich øad,
které urèitì zajímají vìtšinu našich spoluobèanù.
Kaple Hynèice nad Moravou – na této stavbì bylo proinvestováno
témìø 1 mil. Kè, prakticky na poslední chvíli se nám podaøilo zrealizovat kompletní
výmìnu støešní konstrukce, vèetnì vìièky a
jejího pokrytí bøidlicí. Šlo o pomìrnì sloitý
úkol, protoe jsme pøíslib dotace obdreli a
v mìsíci záøí 2007, a to na celou stavbu s rozpoètem blíícím se 2 mil. Kè ve výši do
500 000,- Kè.
Nyní jsme provedli øádné vyúètování a
musíme poèkat na rozhodnutí Krajského úøadu Olomouckého kraje v jaké výši nám bude
dotace poskytnuta.
Dovolte mnì, abych touto cestou podìkoval spoleènosti MARWIN, v. o. s., která na
tuto opravu poskytne pøíspìvek ve výši
200 000,- Kè.

„STOPKA“ na køiovatce u lékárny. Toto
dopravní znaèení bylo zmìnìno na základì rozhodnutí po dobu uzavírky komunikace pøes Èervenohorské sedlo. Uzavírka 31. 10. 2007 skonèila a
dopravní znaèení se vrátilo do pùvodního stavu. Dle
vyjádøení Policie ÈR – DI je tato køiovatka vzhledem ke špatným rozhledovým pomìrùm v zimním
období nebezpeèná a „STOPKA“ sem jednoznaènì
patøí. Není to tedy náš výmysl, jak mnohokrát slyšíme, ale rozhodnutí Policie ÈR – DI.

24 B. J. Hanušovice
Pro realizaci této akce máme podepsány
potøebné dokumenty se Státním fondem
rozvoje bydlení na dotaci ve výši 13,2 mil.
Kè. Zbývající finanèní prostøedky jsme zajistili úvìrem u KB, a. s. Šumperk a to ve
výši 6 mil. Kè s èerpáním v roce 2008, i zde
je ji potøebná smlouva podepsána. Stavební práce byly ji zahájeny, nepøíznivé poèasí
nám však brání pokraèovat rychleji.
Mnoí se dotazy, zda je ji mono se hlásit do poøadníku na jednotlivé byty. Myslíme si, e je to ještì velmi pøedèasné.
Zájemcùm vèas sdìlíme, od kdy budou
ádosti pøijímány a za jakých podmínek.
Petr Malcharczik, starosta
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Druební návštìva z Nitrianského Pravna
25. øíjna 2007 jsme v Hanušovicích pøivítali milou návštìvu z druební obce Nitrianské Pravno, kterou vedl starosta obce pan
ing. Jozef Balèirák. Návštìvy se zúèastnilo 11 osob a tvoøili ji zástupci obce, poslanci a øeditelka ZŠ. Návštìva byla jen jednodenní,
pøesto splnila svùj úèel. V rámci návštìvy jsme našim hostùm ukázali provoz pøesného obrábìní SCHW SERVISE, pochlubili jsme
se novou školní jídelnou, kde se konal i slavnostní obìd. Souèástí prohlídek byl samozøejmì i Pivovar Holba, a. s. V závìru návštìvy
jsme se pøemístili do restaurace Formanka, kde pøi bowlingu a neformální diskusi o dìní v obou obcích návštìva skonèila.
Dovolte mnì, abych pøi této pøíleitosti podìkoval všem, kteøí se na pøípravì druební návštìvy podíleli a zajistili její nerušený
prùbìh.
Petr Malcharczik - starosta

Vánoèní inspirace
O Vánocích chce mít kadý naklizený byteèek, dokonalé cukroví, milou
výzdobu a pìkný stromeèek. Máme pro vás, váení ètenáøí, pár nápadù,
které vám jistì pomohou tuto dokonalou vánoèní atmosféru docílit.

Øetìzy na stromeèek

V pøedvánoèním období mùeme v nabídce obchodù vidìt všelijaké
tøpytivé plastové øetìzy, ale co si tak vyrobit nìco originálního?
Èistì z pøírodních materiálù: Známým zpùsobem výroby je navlékání kouskù slámy, asi ètyøcentimetrových, na renou nit. Pìknou obmìnou
je prostøídání slámy s šípky, malými suchými listy nebo jinými vhodnými
sušenými plody.
Klasický: Oblíbenou pøedvánoèní zábavou pro dìti bývá slepování vánoèních øetìzù z proukù papíru, obvykle barevných.
Pouijte stejný postup, ale místo školních barevných papírù slepujte ze zajímavých balicích, z fólií z kovovým efektem, z pevnìjších
látek nebo i z proukù juty.
Noblesní: Na taftovou nebo podobnou pìknou stuhu asi o šíøce 1,5 cm navlékejte tøpytivé korálky nebo bílé vystøíhané papírové
vloèky, vzdálenost mezi korálky 10 cm, mezi vloèkami podle jejich velikosti. Vloèky i korálky mùete pravidelnì prostøídat, mono
pevnìji pøichytit tavicí pistolí.

Uvítací vìnec na dveøe

V adventu máme na stole adventní vìnec, na vstupních dveøích mùe naše návštìvy zdravit vìnec uvítací.
Venkovský: Na základ vìnce (slamìný, proutìný) naváeme zelený podklad - vìtvièky jalovce, zeravu nebo buxusu. Na nì pak
nahusto pøipevníme jednoduché mašlièky z kostkovaných stuh o rùzných barvách - drátkem nebo tavicí pistolí. Mùeme doplnit ještì nìkolika drobnými døevìnými ozdobami, které obvykle vìšíme na stromek.
Tøpytivý: Z kovové fólie (k dostání ve výtvarných potøebách v barvì zlaté, støíbrné nebo mìdìné) vystøíháme listy, za vzor si
mùete vzít listy buku, habru, dubu apod., nezapomeneme na stopku. Na listech vytlaèíme, nejlépe vypsanou propiskou, ilnatinu.
Pak listy pøipevníme za stopku na drátky a ty pak uvazujeme na základ vìnce støídavì se zelenými vìtvièkami, mùeme také pouít
nìkteré sušené nebo umìlé plody. Ke zlatým listùm ladí drobné pozlacené šišky, ke støíbrným støíbrné nebo bílé.

Na závìr - nìco dobrého

Vánoce bez sladkostí by ani nebyly Vánocemi, zkusme jednu zdravou variantu.
Australské sušenky
2,5 hrnku ovesných vloèek, 1 hrnek hladké mouky, 3/4 hrnku krystalového cukru, pùl hrnku sluneènicových semínek, 1/2 prášku
do peèiva - to vše nasucho zamícháme. Mezitím rozpustíme 18 dkg Hery a 2-3 líce medu - to nalijeme na suchou smìs, pár minutek
necháme vsáknout a pak promícháme. Stejnomìrnì rozloíme na plech s peèicím papírem a peèeme dorùova asi na 180 oC. Po
vytaení necháme mírnì zchladnout a ještì teplé nakrájíme na malé obdélníèky. Mùe se stát, e sušenky budou trochu tvrdší, ale i
tak jsou výborné. Dobrou chu!
-mf
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Florbalové turnaje
RC SPV v Šumperku
V sobotu 10. 11. 2007 poøádalo v hanušovické tìlocviènì Regionální centrum SPV v Šumperku za podpory Olomouckého
kraje florbalové turnaje všech vìkových kategorií. Na turnaj se
nepøihlásila ádná drustva dívek a en.
Kategorie áci:
1. Slovan Moravská Tøebová, odbor SPV
2. Staré Mìsto pod Snìníkem
3. Klub SPV Pardubice
4. Hanušovice „B“
5. Hanušovice „A“
Kategorie dorostenci:
1. Osík
2. Klub SPV Pardubice
3. Hanušovice „A“
4. Hanušovice „B“
Kategorie mui:
1. Avox Hanušovice
2. SK Ruda nad Moravou
3. Slovan Moravská Tøebová, odbor SPV
4. Hearts Jeseník
5. Hanušovice
6. Bohdíkov

Florbalové turnaje
„O pohár OZP“
Florbalový víkend v Hanušovicích byl v nedìli 11. 11. 2007
zakonèen turnaji „O pohár OZP“, které poøádalo obèanské
sdruení SPV Hanušováèek za podpory Oborové zdravotní pojišovny zamìstnancù bank, pojišoven a stavebnictví. Byla to
pravdìpodobnì nejvìtší sportovní akce poøádaná v Hanušovicích.
K vidìní byl velice zajímavý a kvalitní florbal ve všech kategoriích. V jednom týmu muù a ákù si zahrála také dìvèata a
opravdu nebyla jen do poètu. Škoda e svojí úèastí neozdobila
turnaj kompletní drustva en èi dívek.
Zájemci mìli monost zúèastnit se také exkurze v Pivovaru
Holba, a. s. Hanušovice. Jen poèasí turnaji nepøálo. Sníh znepøíjemnil odjezd týmù. Nìkteré cestovaly domù i pøes sto kilometrù, ale všichni úèastníci se v poøádku dostali domù. Ovšem
v dopoledních hodinách znemonilo poèasí pøíjezd pracovníkù
OZP, kteøí mìli cestou nehodu. Pøejeme brzké uzdravení.
Kompletní výsledky této i dalších akcí Hanušováèku na
www.hanusovice.info.
Kategorie áci:
1. Slovan Moravská Tøebová, odbor SPV
2. Staré Mìsto pod Snìníkem „A“
3. VI. ZŠ Šumperk
4. Hanušovice „B“
5. Hanušovice „A“
6. Klub SPV Pardubice
7. Staré Mìsto pod Snìníkem „B“
Kategorie dorostenci:
1. Osík, 2. Klub SPV Pardubice, 3. Staré Mìsto
pod Snìníkem, 4. Hanušovice „A“, 5. Hanušovice „B“
Kategorie mui:
1. Avox Hanušovice, 2. Disgrafix Jeseník
3. Hearts Jeseník, 4. Slovan Moravská Tøebová, odbor SPV
5. Hanušovice, 6. SK Ruda nad Moravou
7. Holice, 8. Bohdíkov
-pod

SPV Hanušováèek a SK Hanušovice pøejí svým èlenùm i ostatním spoluobèanùm,
partnerùm, pøíznivcùm a jejich rodinám prima Vánoce.
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Praktické rady a informace v cestovním ruchu:

Dny Vincenze Priessnitze
Zejména praktické poznatky z oblasti cestovního ruchu a lázeòství letos nabídnou Dny Vincenze Priessnitze. Nejvìtší vzdìlávací akce o cestovním ruchu a lázeòství na Moravì nabídne bohatý odborný i spoleèenský program.
Priessnitzovy léèebné láznì v Jeseníku budou ve dnech 13.-16. prosince hostit témìø pìt desítek odborníkù z Èeska, Slovenska,
Polska i USA.
„Konferenci chceme pøiblíit také starostùm, podnikatelùm, úøedníkùm i bìným zájemcùm o cestovní ruch. Tedy lidem z Jeseníkù, kteøí se k aktuálním informacím z oblasti cestovního ruchu a lázeòství dostávají relativnì tìko“ komentuje zamìøení konference Jaroslav Novotný, pøedseda organizující Spoleènosti Vincenze Priessnitze. „Proto najdou úèastníci v programu také
pøednáškové bloky vìnující se dotacím EU, Jeseníkùm nebo marketingu a managementu v cestovním ruchu“ doplòuje Novotný.
Mimo tradièní pøednášky je v programu konference místo také pro praktické semináøe, kde se v menších skupinách bude pracovat na konkrétním tématu. V takových semináøích se zájemci nauèí pøipravovat tiskovou zprávu, komunikovat s médii, pøipravit
kvalitní projekt financovatelný z EU nebo pøipravit dobrou reklamní kampaò s minimálními prostøedky.
V rámci konference probìhne také koncert skupin O5&Radeèek a Docuku (pátek 14. 12.), vernisá výstavy fotografií Ivo Netopila (ètvrtek 13. 12.) nebo spoleèenský veèer s Priessnitzem v duchu doby 19. století (sobota 15. 12.).
-ts
Více informací najdete na www.vincenz-priessnitz.cz.
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Jubilea
V mìsíci prosinci 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
95 let paní Marie Ryšavá,

Sbor dobrovolných hasièù
dìkuje sponzorùm a všem kteøí se podíleli na èinnosti
a vybavení. Pøejeme klidné Vánoce a pohodový vstup
do roku 2008. SDH
MO KDU-ÈSL pøeje obèanùm neuspìchané Vánoce a nový rok, jak má být.
František Felner

80 let paní Josefa Nováková a
Terezia Murinová,
75 let paní Anna Matysová,
70 let paní Ludmila Kašová a pan
Jaroslav Lacuška,
65 let paní Irena Borbélyová,
Jaroslava Hamšíková a pan Milan
Schwarzer,
60 let paní Irena Vinklerová,
Jaroslava Radová a Marie
Pavlínová a pánové Emanuel
Gronych a Emil Votava,
50 let paní Helena Košová a
pánové Vladimír Michal a Oldøich
Olbort.
Blahopøejeme!

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

V mìsíci øíjnu 2007
se narodili:
Kamila Jenèková, Veronika Sklenáøová,
Tereza Široká a Saša Pronìk
zemøeli:
paní Vìroslava Marešová, pan Josef Gorel
a pan Rudolf Kováè
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50 let Zahrádkáøského svazu
(dokonèení z minukého èísla)
Zahrádkáøi sdruení v osadách i dnes pøedstavují vìtší polovinu naší
èlenské základny. Tu druhou tvoøí pøídomní zahrádkáøi a èlenové specializovaných organizací. K dnešnímu dni má Svaz 180.000 èlenù. Je to znaèný
pokles oproti roku 2000, kdy mìl Svaz témìø jednou tolik èlenù. Ve vìtšinì
okresních i menších mìst mìl své prodejny, vlastní stavby, moštárny, sušárny, palírny a povidlárny. Mnoho jich však zaniklo nebo pøešlo do soukromých rukou. V souèasnosti je pøi Základních organizacích v provozu 470 moštáren, 70 sušáren, 50 povidláren, 38
palíren a 23 specializovaných prodejen. Je smutné, e dnes, témìø 18 let po obnovení svobody
pro naše zahrádkáøe, ji tak dobrá doba není. Paradoxnì se získanou svobodou došlo ke ztrátì
nìkterých práv. Bylo jim mnohdy vzato i právo nejdùleitìjší, právo na uívání pùdy. Velmi je
také mrzí, e doposud nebyl naším parlamentem pøijat dlouho oèekávaný a mnohokrát odloený
zahrádkáøský zákon, který by jasnì definoval, kdo vlastnì jsou, co smí a nesmí a jak se mají chovat.
Náš Svaz se také stal v roce 1990 èlenem Evropské ligy zahrádkáøù.
Nejvyšší orgán, Republiková rada ÈZS, také oslovuje kadého èlena bezplatnými odbornými a organizaèními informacemi v kadoroènì vydávané pøíruèce Rukovì zahrádkáøe. Ta si
ihned po svém prvním vydání získala mezi èleny velkou oblibu a její vydavatelé se i nadále zavazují poskytovat nové a nové informace.
Zahrádkáøi mají i své muzeum. Vzniklo v roce 1999 v Hradci Králové a jsou zde shromádìny unikátní dokumenty zachycující vývoj zahrádkaøení u nás. Poøádají se zde pøednášky
a školení pro èleny a je vybaveno kvalitní audiovizuální technikou.
No a jak prohlásil souèasný pøedseda ÈZS MUDr. Josef Køí, pøes všechny problémy, kterých není málo, zùstávají pøedstavitelé Svazu i zahrádkáøi optimisté. Vìøí, e se naši zahrádkáøi
doèkají slibovaného zákona i vìtšího pochopení ze strany vlastníkù jejich pùdy a pøedstavitelù
mìst a obcí.
-hp

Vzpomínáme
8. prosince 2007 to bude
10 let, co nás navdy
opustil manel, tatínek a
dìdeèek,

Vzpomínka
Dne 31. prosince vzpomeneme
24. výroèí umrtí naší milované
dcery
Evièky Foberové,

pan Josef Chudý.
S láskou vzpomínají manelka,
synové a dcera s rodinami.

www.hanusovice.info

která zemøela
v 15 mìsících ivota.
Vzpomínají rodièe a sourozenci
Josef, Roman, Zdenìk,
Jana a Michal.
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Cestování po Evropì
Po minulé návštìvì letního carského sídla se dnes projdeme
historií venkovského sídla anglických králù – zámkem Windsor.

zabila admirála Nelsona. K vidìní je zde té nádherné schodištì
královny Viktorie z r. 1866, jemu dominuje socha Jiøího IV.

Rozlehlý areál, který u skoro po devìt staletí slouí jako let-

Hned vedle stojí Dollhouse (Dùm panenek), dárek královnì

ní nebo venkovské sídlo anglických králù, leí 34 km na západ

Mary z r. 1924. Má 40 pokojù, tekoucí teplou a studenou vodu

od Londýna. Dìjiny zámku sahají pravdìpodobnì a do 11. sto-

v pìti koupelnách, fungující výtahy a elektrické topení a osvìtle-

letí k Vilému Dobyvateli. Ten zøídil na tomto místì, na kopci nad

ní. Hlavní stavbou na nádvoøí je však kaple sv. Jiøí. Pøi pobytu

Temí, pevnost ze døeva, aby mohl kontrolovat západní cestu do

sem zde za bohoslubami chodí celá královská rodina a její hos-

hlavního mìsta. V následujícím století byl postaven zámek z ka-

té. Je zde pochována øada anglických králù a èlenù královské

mene. K pøístavbì dalších honosných budov došlo ve 14. století

rodiny.

za krále Edwarda III. V letech 1660 a 1685 byl zámek za Karla II.

A jednu perlièku na závìr. Windsor byl od zaloení centrem

podroben dalším pøístavbám a dùkladné rekonstrukci stávají-

„podvazkového øádu“, nejvìtšího anglického rytíøského vyzna-

cích budov. V r. 1830 pøibyla hlavní kulatá vì a byly pøistavìny

menání. Øád zaloil v r. 1348 král Edward III., který si dlouho po-

obranné zdi se støílnami, které nebyly postaveny k obranì, ale

hrával s myšlenkou oivit na pamì legendárního krále Artuše

aby zapùsobily na návštìvníky støedovìkým dojmem. Za svùj

nový øád rytíøù kulatého stolu. Podvazek nebyl myšlen jako in-

dnešní vzhled Windsor vdìèí pøevánì architektu siru Jeffrymu

timní souèást enského šatu, ale mì být symbolem pøátelství a

Wyatvillovi, který jej v 1. polovinì 19. století zrekonstruoval pro

ctnosti nejlepších muù Anglie. A tak se zde dodnes poøádají

krále Jiøího IV. Ten mìl toti v úmyslu postavit areál, který by bu-

procesí dritelù tohoto øádu s èleny královské rodiny a v kapli

dil dojem úchvatné støedovìké královské moci, co se mu také

sv. Jiøí jsou noví adepti øádu dekorováni královnou nebo nìkým

dokonale podaøilo. Na východní stranì jsou dnes umístìny ve-

z královské rodiny.

- hp

øejnosti nepøístupné soukromé komnaty královny Albìty, na severní pak státní komnaty, v dobì nepøítomnosti královny
veøejnosti pøístupné. Ty se pouívají pøi návštìvách významných hostù a jsou v nich pozoruhodné obrazy, nábytek a jiné
cennosti, napøíklad vojenská zbroj Jindøicha VIII. a kulka, která

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes poprvé se podíváme na historii a souèasnost objektu,
který je souèástí našeho bìného ivota. Projdeme se po eleznièním nádraí v Zábøehu na Moravì.
Pøi zrodu dráhy z Prahy na Moravu bylo místo pro nádraí
vybráno zhruba v polovinì vzdálenosti mezi Èeskou Tøebovou
a Olomoucí, a to v blízkosti jediného mìsta - tehdejšího Hehenstadtu. Aby nemusela tra zbyteènì dvakrát pøekraèovat tok
øeky Moravská Sázava, stojí nádraí tak daleko od støedu mìsta. Nádraí se zaèalo stavìt v r. 1843. Nejdøíve byla postavena
pøijímací budova v empírovém slohu, osobní dvorana, lokomotivní remíza s vodní stanicí a také Kleinovo skladištì pro výrobky Sobotínské továrny. Do dvorany pøicházela traová kolej a
v ní se dìlila do dvou kolejí. V pøijímací budovì byla vedle
dráních zaøízení také nádraní pošta, postavena v r. 1846. Pøed
remízou se nacházela toèna na koleji k nákladnímu skladišti.
Vedle osamoceného nádraí byl vybudován ubytovací hostinec. Pozdìjší hotel Merkur, který byl pro svùj dezolátní stav
delší dobu mimo provoz, byl pøed celkovou rekonstrukcí nádraí zbourán, aèkoliv podléhal památkové ochranì.
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Vìtších úprav se nádraí doèkalo po vzniku nové Èeské republiky. Byly ukonèeny k 1. 12. 1924, kdy ve stanici zaèal fungovat dvoukolejný provoz na dùleité spojnici z Prahy do
Olomouce. Tehdy bylo postaveno velké nákladní skladištì,
nové pokladny a vybudovány nové pøístupové komunikace,
vèetnì velkého parkovištì pøed nádraím a rampami pro nakládku a vykládku zboí do eleznièních vagónù.
Významným mezníkem pro stanici se stal té pøechod provozu parního na elektrický v r. 1960. Byl zde zaveden stejnosmìrný proud o napìtí 3000 voltù a v celé stanici byly
rozmístìny stoáry a trakèní vedení.
Modernizace eleznièní stanice jako souèást oprav koridoru
zapoèala ve stanici Zábøeh v r. 2004. Ještì pøed zahájením pøestavby bylo vybudováno ojedinìlé silnièní pøemostìní východního zhlaví s délkou nájezdu 227 m a výškou 10 m nad
kolejemi. Pøi samotné pøestavbì nezùstalo z pùvodního témìø
nic. Stojí nová výpravní budova s nejnovìjším zabezpeèovacím zaøízením a veškerými moderními objekty pro nejnároènìjší sluby cestující veøejnosti. Novostavba odbavovací haly
je pøístupná bezbariérovým pøístupem pøímo z ulièní úrovnì a
nechybí v ní ani nejmodernìjší informaèní technika. - hpm.

podatelna@mu-hanusovice.cz
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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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