HANUŠOVICKÉ NOVINY
Únor 2007

èíslo 2

roèník 13

cena 2 Kè

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

Váení spoluobèané,

Fejeton

na základì oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozoròujeme na nutnost výmìny
øidièských prùkazù vydaných od 1. èervence 1964 do 31. prosince 1993.
Bliší informace naleznete na úøední desce obecního úøadu, pøípadnì na dopravnì
správních agendách vydávajícího úøadu dle místa trvalého pobytu dritele øidièského
prùkazu.
Ke konci roku mohou být z provozních dùvodù výmìny øidièských prùkazù spojeny
s velmi dlouhým èekáním ve frontách na úøadech. Nelze opomenout, e øízením vozidla bez platného øidièského prùkazu se øidiè dopouští dopravního pøestupku. Proto,
prosím, s výmìnou øidièských prùkazù za nové neotálejte!
- di
Ve ètvrtek 8. února 2007 probìhne

Dostavte se s dítìtem v dobì od 11.00 do 16.00 hod. na ZŠ Hanušovice.
Doneste s sebou rodný list dítìte, vyplnìný zápisní lístek a OP.

Základní škola Hanušovice spolu s Mìstem Hanušovice zve
dìti s rodièi do prùvodu masek na

16. 2. 2006

Masopustní prùvod s medvìdem vyrazí v 16.00 hod.
od ZŠ Hanušovice smìrem k parkovišti,
kde bude soutì o nejhezèí masku, tancování.
Obèerstvení - domácí zabijaèka, hudba.
Srdeènì zvou poøadatelé
Divadelní soubor ŠOK Staré Mìsto
srdeènì zve malé i velké diváky
na pohádku

ZAPOMENUTÝ
ÈERT
Dùm kultury Hanušovice
Nedìle 25. února 2007 v 15.00 hod
Vstupné 20,- Kè
Scénáø na motivy pohádky J. Drdy
napsali: Yveta Irimièuková a Jiøí
Ondrouch
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Hrají:
Plajznerka - Yveta Irimièuková
Trepifajksl - Jiøí Ondrouch
Kováø - Petr Ondrouch
Kováøka - Lída Simajchlová
Lucifer - Rudolf Šmùla
1. èertice - Marie Neumanová
2. èertice - Táòa Kišová
3. èertice - Bára Hubíková
Reie: Yveta Irimièuková
Texty písní: Jiøí Ondrouch
Hudba: Hubert Kouøil

Mírná øeè láme hnìv
Kdy nastal ten moment, kdy dosud
nevinná ústa vyøkla první hrubost? Jak
veliká musela být bezmocnost a
obrovské zoufalství, e se èlovìk sníil
k potupì arogantních vulagarismù?
ivot pøináší rùzná úskalí a èasto
bezvýchodné situace, které je velmi,
velmi tìké ukormidlovat. Kdy všude
kolem hømí a bouøí a do toho se pøidá
silný vichr, lze mluvit o katastrofì.
Ovšem kdyby utichl tøeba jen vítr,
bouøe by pomalu zanikala, a by
zmizela úplnì, a tøeba by vysvitlo
blahodárné slunce. Tak je to v pøírodì.
V ivotì lidí to není o mnoho jinaèí.
Kdy jeden zvládne situaci a zmírní
proud øeèi, ten druhý nemá na
vybranou, ocitá se v tísni a hádka, by
prudká, ubírá na intenzitì. Je tìké
ovládnout emoce a dret pevnì otìe
rozumu, ale vyplatí se to, protoe mírná
øeè zlomí hnìv protivníka; kdy do ohnì
nepøiloíš, vyhasíná.
Nedopusme, aby hulvátství
usnadòovalo ivotní cestu a slušní se
stali terèem posmìchu. To bychom se
nakonec museli vrátit na stromy. -hl

Mateøská škola Hanušovice
poøádá v DK Hanušovice
ve ètvrtek 1. 3. 2007
v 15.00 hod.

DÌTSKÝ
KARNEVAL
pro dìti pøedškolního vìku
v doprovodu rodièù
Srdeènì zvou poøadatelé

www.hanusovice.info
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
4. jednání – 18. 12. 2006
- vzala na vìdomí, e ze ZM odstoupil Tomáš Drlík, zastupitel za KSÈM, a schválila osvìdèení pro Petra Fiedlera,
který byl prvním náhradníkem za KSÈM
- vzala na vìdomí pøípravu zasedání a program ZM
- vzala na vìdomí ádost o prodej bytu 98/3
- vzala na vìdomí zmìnu ádosti o prodej pozemku
pè. 836/1
- vzala na vìdomí vyjádøení k pøevodu èásti pozemku
pè. 1599
- vzala na vìdomí výzvu k pokutì – majitelé domu èp. 190
- projednala prodej garáí na parcele pè. 1044
- schválila ádost o koupi bytu èp. 240
- vzala na vìdomí konání Tøíkrálové sbírky v Hanušovicích
- schválila zpracování dokumentace - Inenýrské sítì pro
RD Jesenická
- schválila Smlouvu o dílo s firmou Stavrel, v. s. o. - Rekonstrukce sociálního zaøízení MìÚ
- projednala nabídku k odprodeji pozemku pè. 2174/4,
2187/1 – Uhelné sklady Zábøeh
- vzala na vìdomí informace Sdruení cestovního ruchu –
Jeseníky
- vzala na vìdomí dopis vládì ÈR – Plán hlavních povodí

8. pivovarský ples

V DK Hanušovice
sobota 17. února 2007 ve 20:00 hod.
Hraje fh music Olomouc
Slosovatelné vstupné 110,- Kè
Pøedprodej vtupenek v prodejnì
Ing. Grabovský od 31. 1. 2007
Srdeènì zvou poøadatelé

5. jednání – 3. 1. 2007
- projednala øešení bytové výstavby vedle Zdravotního
støediska Hanušovice
- projednala situaci na Zdravotním støedisku Hanušovice –
gynekologická ambulance
- vzala na vìdomí volný byt na ul. Hlavní èp. 115 a doporuèila vyvìsit nabídku na úøední desku
- vzala informaci na vìdomí uvolnìní bytu v domì èp. 375
- odsouhlasila prominutí poplatkù za TKO

Informace FÚ v Šumperku pro poplatníky
danì z nemovitostí

Oznámení obèanùm

V souèasné dobì probíhá v Hanušovicích v rámci
projektu Zdravé bydlení bezplatné promìøení
geopatogenních a ostatních škodlivých zón
v domácnostech. Zájemci o toto mìøení a následnou
poradenskou slubu a návrh øešení naleznou
informaci na www.adam-pr.cz.

- vzala na vìdomí ádost o pøidìlení finanèních prostøedkù
pro Charitu Šumperk
- rozhodla o pøidìlení bytu ul. Úzká èp. 215
- vzala na vìdomí inspekèní zprávu a protokol z provìrky
BOZP, která byla provedena v ZŠ Hanušovice
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- schválila Smlouvu o zajištìní sbìru, svozu, zpracování,
vyuití a odstranìní komunálních odpadù mìsta Hanušovice
s firmou JK Morava, spol. s. r. o.
- schválila prominutí dluhu
- projednala ádost o prodej
- schválila ádost o prominutí stoèného – Zemìdìlské
drustvo Agroholding, Bernartice

V roce 2007 dochází ke zmìnì v placení danì z nemovitosti. Poplatníci, kteøí neprovozují zemìdìlskou výrobu nebo chov ryb, jsou povinni platit daò niší ne 5000 Kè najednou do 31. 5. 2007. K tomuto datu
lze zaplatit najednou i daò vyšší. Pokud daò èiní 5000 Kè a více, je
splatná ve dvou stejných splátkách, a to do 31. 5. 2007 a do 30. 11.
2007. U poplatníkù provozujících zemìdìlskou výrobu a chov ryb zùstávají v platnosti dvì stejné splátky do 31. 8. 2007 a do 30. 11. 2007.
Nadále platí, e daò niší ne 30 Kè se neplatí s výjimkou pøípadù uvedených v následujícím odstavci.
Další novinkou je, e pøiznání k dani z nemovitosti za spoluvlastnický podíl na pozemku nezastavìném stavbou mùe podat do 31. 1. 2007
samostatnì i spoluvlastník pozemku. V tomto pøípadì je však minimální daòová povinnost 50 Kè. Proto je pro poplatníky výhodnìjší zvolit si
spoleèného zástupce, který pøizná daò za celý pozemek.
Ministerstvo financí vydalo pro rok 2007 a následující nové formuláøe pøiznání k dani z nemovitostí. Staré formuláøe ji nelze nadále
pouívat. Nové formuláøe k dani z nemovitostí jsou k dispozici na Finanèním úøadì v Šumperku a dále je mùete obdret na všech obecních
a mìstských úøadech. Daòové pøiznání lze podat i dálkovì. Podrobnosti najdete na internetové stránce Ministerstva financí http://
adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html. Pøiznání se podává do 31. ledna
bìného zdaòovacího období podle stavu k 1. lednu bìného zdaòovacího období (rok 2007). Pokud jste podali pøiznání v nìkterém z pøedchozích zdaòovacích období a nedošlo u Vás ke zmìnì okolností
rozhodných pro vymìøení danì, nemusíte pøiznání podávat. Daò vám
bude vymìøena podle poslední známé daòové povinnosti.
I letos budou v dostateèném pøedstihu pøed termínem splatnosti
všem poplatníkùm rozeslány poštou sloenky k zaplacení danì z nemovitostí.
Petr Turczer, øeditel FÚ Šumperk

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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Podìkování našim sponzorùm
áci a uèitelé ZŠ a MŠ Hanušovice dìkují všem sponzorùm, kteøí v uplynulém školním roce pomohli zvýšit materiální úroveò
výuky nebo pøispìli na èinnost kolektivu.
Naše zvláštní podìkování náleí dvìma místním firmám, Stavrelu, který poskytl finanèní èástku na dovybavení kabinetù výpoèetní technikou, a hanušovickému Pivovaru Holba, a. s., který svým finanèním pøíspìvkem pomohl rozšíøit výpoèetní techniku
v MŠ a zakoupit dataprojektor, projekèní plátno, operaèní pamìti poèítaèù v uèebnì informatiky, reproduktory k PC, tiskárny, notebook. Naši sponzoøi tak pomohli ke zkvalitnìní práce pedegogù i ákù.
Všem sponzorùm
pøejeme v novém roce
mnoho úspìchù
v práci i osobním
ivotì.
Za áky a ped. sbor
Jaromír Straka, øeditel
ZŠ a MŠ Hanušovice

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2007 v Hanušovicích
Sbírka, její výtìek je urèen na pomoc lidem potøebným a lidem v nouzi u nás i v zahranièí, probìhla jako kadoroènì i v Hanušovicích a okolí. Ajaký je její výsledek? Osm skupinek koledníkù s vedoucím vybralo celkem 37 019,50 Kè. V celé oblasti pùsobení
šumperské Charity bylo celkovì vybráno 490 694,00 Kè. Dìkujeme tímto jménem Charity Šumperk i jménem svým všem koledníkùm a štedrým dárcùm za pøíspìvky na letošní Tøíkrálovou sbírku.
Pro srovnání pøikládáme údaje o vybraných èástkách z dalších míst.
Za organizaèní tým, F. Felner

Výsledná tabulka Tøíkrálové sbírky 2007
Název obce
Bludov
Bohdíkov
Bohutín
Bratrušov
Bušín
Dolní Studénky
Hanušovice
Hrabìšice
Jindøichov
Kopøivná
Louèná nad Desnou
Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Mìsto
Šumperk
Velké Losiny
Vikíøovice
Celkem
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vybraná èástka v Kè
39 738,00
20 630,00
6 992,00
11 894,00
9 149,50
24 671,50
37 019,50
4 040,00
15 728,00
5 981,50
13 763,00
2 172,00
12 449,50
12 108,50
30 686,00
1 830,50
37 901,00
11 927,50
7 306,00
116 986,50
47 683,00
20 036,50
490 694,00

www.hanusovice.info

poèet vedoucích skupinek
11 ks
7 ks
2 ks
4 ks
5 ks
6 ks
8 ks
1 ks
2 ks
1 ks
5 ks
1 ks
5 ks
3 ks
17 ks
1 ks
13 ks
3 ks
1 ks
66 ks
11 ks
8 ks
181 ks
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Otevøení nové Galerie
Šumperska ve
Vlastivìdném muzeu
v Šumperku
dne 1. února 2007

Slavíme svatého Valentýna
Na 14. února pøipadá kadoroènì svátek sv. Valentýna, který je povaován za patrona zamilovaných. Valentin z Terni byl biskupem a v køesanské
tradici byl chápán jako patron mládee a šastného
sòatku. Zvyk milovaného èlovìku v tento den nìco
darovat se odvozuje ze ivotopisu tohoto svìtce.
Valentin mìl obdarovávat mladé páry pestrými
kvìtinami ze své zahrady. Øímským muùm pøitom údajnì radil zùstat radìji u své eny ne táhnout do války. Prý se veøejnì vzepøel zákazu císaøe
Claudia, jen se rozhodl zrušit manelství. Duševnì nemocný panovník toti tvrdil, e enatí mui
bývají obvykle prachšpatní váleèníci. Zmínìný
svatý mu ale pøesto zájemce o manelství tajnì
oddával. Jakmile se na to pøišlo, rychle putoval do
vìzení. To ale rozzuøenému císaøi nestaèilo, a tak
nechal milému Valentýnovi 4. února roku 269
useknout hlavu – údajnì mimoøádnì bolestivým
zpùsobem. Na krutého císaøe si u vzpomenou jen
historici, zato památka laskavého biskupa se u
také u nás slaví v posledních letech naplno. Svátek
zamilovaných se však neslaví všude stejnì. Z Anglie pochází starobylý zvyk zasílání anonymních
milostných dopisù v den jeho svátku. V Americe se
zase vyvinul obyèej „voleb Valentina a Valentiny“
roku. Dalším z pìkných zvykù, které památku
sv. Valentina provázejí, je obdarovávání dívek a
en kvìtinami, které jsou výrazem vzájemné úcty a
lásky. Zajímavé je, e ji ve starém Øímì se
14. únor slavil jako den bohynì Juno a pastýøského
boha Luperca, kteøí byli povaování za ochránce
manelství a rodiny. V „loterii lásky“ zase údajnì
mladí lidé nacházeli rozhodnutím losu své protìjšky.
Podle liturgického kalendáøe se ètrnáctý den
v únoru slaví jako den Cyrila a Metodìje – slovanských vìrozvìstù a spolupatronù Evropy. To e se
neslaví v našich podmínkách, je dáno údajnì roèní
dobou a poèasím. Kvùli tradici poutí jsou v našich
zemích oslavy pøesunuty na 5. èervenec. V Øímì
slaví kadoroènì památku sv. Cyrila a Metodìje
pøíslušníci slovanských národù spoleènì
s øímskými vìøícími.
Zlí jazykové tvrdí, e jde více o svátek obchodníkù ne zamilovaných. Z prvního máje s romantikou polibku pod rozkvetlou tøešní, který má u nás
jako èas lásky dlouholetou tradici, ádný velký
byznys nekouká. A tak se obchodníci zaèátkem
února vdìènì chopí pøíleitosti a zaplòují svoje výlohy a obchody valentýnskými srdíèky všech velikostí. Ale jak se øíká: „proti gustu ádný dišputát“,
svìtovou tradici nelze zastavit ani u nás. A tak to
necháme na tìch mladých, jak a èím svùj svátek zamilovaných oslaví.
-hp
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Rozsáhlá rekonstrukce severovýchodního køídla Pavlínina dvora v Šumperku byla zahájena v lednu roku 2006 a byla realizována s pomocí finanèní
dotace ze SROP. Hlavními cíli programu bylo vybudování penzionu, galerie, informaèního centra a pøednáškového sálu. Investorem akce bylo Mìsto Šumperk, Vlastivìdné muzeum v Šumperku se jako partner projektu
podílelo na vybavení interiérù, zpracování scénáøe Galerie i na samotné instalaci expozice.
Pro první expozici Galerie Šumperska byla vybrána vedle nìkolika starších významných zesnulých autorù (Zdenìk Sklenáø, Richard Wiesner, Karel Homola, Jiøí Jílek, Vítìzslav Pokorný, Zbynìk Semerák) skupina
nejvýraznìjších souèasných tvùrcù, na Šumpersku obecnì známých (Lubomír Bartoš, Jiøí Hovorka, Jan Hrachovina, Aleš Kauer, Aneka Kovalová, Miroslav Koval, Vìra Kováøová, Jiøí Krtièka, Dagmar Koverdynská,
Miloslava Prokùpková, Antonín Suchan, Bohumil Teplý, Petr Válka, Ilja
Zachoval).
V expozici se v budoucnu poèítá s maximálním vyuitím umìleckých
pøedmìtù, je jsou v majetku Vlastivìdného muzea v Šumperku, Mìsta
Šumperku, nebo se zapùjèenými díly z majetku muzeí, galerií èi soukromých osob.
Galerie bude otevøena vernisáí dne 1. 2. 2007 v 18 hod.
výstavou nazvanou Souèasné výtvarné umìní Šumperska.
Výstava potrvá do 31. 8. 2007
Do Galerie, je se nachází v pøízemí východního køídla Pavlínina dvora,
se vstupuje z parku pøes informaèní centrum, kde si návštìvník zakoupí
vstupenku.
Otevírací doba Galerie:
út – pá: 8.00 – 17.00, so: 9.00 – 13.00 hod.
V nedìli a v pondìlí je Galerie uzavøena.
Více informací Vám podá Marie Gronychová, øeditelka muzea,
a Milena Filipová, historièka umìní VM v Šumperku,
marie.gronychova@muzeum-sumperk.cz,
milena.filipova@muzeum-sumperk.cz,
Vše o muzeu na www.muzeum-sumperk.cz
-mb

Kino Mír - Hanušovice
Únor 2007
2. 2. Ïábel nosí Pradu
9. 2. V tom domì straší
16. 2. Happy Feet
23. 2. Potomci lidí

Inzerce
Prodám dvì vodní elvy
(elva mapová nepravá) ve stáøí
asi 5 let, samce a samici.
Cena dohodou. Tel. 737 655 826

SOUKROMOU INZERCI
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.
KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Èeští skauti se ve svìtì neztratí
Od obnovení skautské organizace po roce 1989 se èeští skauti
pravidelnì zúèastòují mezinárodního setkání mladých lidí zvaného jamboree. Tato akce trvá dva týdny, koná se kadé
ètyøi roky a zúèastòují se jí desítky tisíc skautù ze stovek zemí. Nejbliší pokraèování tohoto øetìzu zapoèatého roku 1920 probìhne právì letos
v Anglii. Opìt samozøejmì s èeskou úèastí a
jednu z nejvìtších tuzemských výprav vyšle na
jamboree Olomoucký kraj.
„Na pøípravách výpravy skautù Olomouckého kraje u se usilovnì pracuje. Na nìkolika setkáních pøípravného týmu jsme øešili
napøíklad finanèní a technické zajištìní èi prezentaci Èeské republiky a našeho kraje. Opìt se budeme snait zaujmout tradièní èeskou kuchyní, naší
kulturou a pøedevším jedineèným vynálezem èeských skautù –
podsadovým stanem,“ øíká vedoucí výpravy Olomouckého kraje Petr Kabelík.

Právì podsadový stan, který je pro èeské skauty tak typický,
platí ve svìtì za nevídanou raritu a stal se obrovským hitem u
pøed 8 lety na jamboree v Chile. Takto napøíklad hledal v Chile
naši výpravu tamní velvyslanec ÈR: „U hlavní brány skoro nevìdìli, e nìjaká Èeská republika existuje, ale kdy jsem jim popsal, v èem Èeši bydlí, hned vìdìli o koho jde.“ Slovo
„podsada“ v Chile zmezinárodnìlo a je dalším výrazem, kterým èeština obohatila mezinárodní slovník.
Tento èeský vynález z roku 1913 je pøitom dílem
náhody, kdy bylo potøeba øešit táboøení na vlhké
louce.
Na dosud posledním 20. jamboree v Thajsku
v roce 2003 jsme se opìt neztratili. Mimo podsadu jsme zaujali mnoha prvky tábornických dovedností, které perfektnì ovládáme jenom my.
V lasování nebo rozdìlávání ohnì tøením døev nemáme ve svìtì konkurenci. „Vìøím, e i my
naváeme na úspìšnou reprezentaci z pøedchozích let a
dáme svìtu o Èeské republice i našem regionu poøádnì vìdìt,“
dodává s úsmìvem šéf výpravy Olomouckého kraje Petr Kabelík.
–paf

Miss Lovely 2006
Dne 22. prosince 2006 se poprvé v historii
Hanušovic konala soutì Miss Lovely. Celá akce
probíhala ve školní tìlocviènì.
Miss Lovely zvolila porota sloená jak z uèitelù,
tak ze ákù. Zasedali v ní: Yvona Jánová, Zdenìk
Zerzáò, Petra Podvolecká, František Felner, Veronika Petrová, Petr Strnad a Ondøej Klempíø. Ovšem
ani diváci nepøišli zkrátka a zvolili si svoji Miss
Sympatie. Jako èestné hosty jsme uvítali starostu
Hanušovic pana Petra Malcharzcika a pana øeditele
Jaromíra Straku.
Soutì zaèínala v 9.00 hodin. Programem
provázel moderátor Jaromír Frank. Pøed samotnou
soutìí ještì paní uèitelka Jánová vyhlásila výsledky soutìe Vánoèní laka.
Celkem se úèastnilo 16 finalistek, které soutìily
ve tøech disiplínách: Módní pøehlídka,Volná disciplína a Bleskové odpovìdi. Na závìr si zatanèily
spoleèný tanec na píseò Jingle Bells Rock, kdy jim
pøedcvièovala Kateøina Tomíèková. Malou
nepøíjemností byl výpadek elekrického proudu,
který jsme však nemohli ovlivnit.
Diváckou Miss Sympatie se stala Zdeòka Bubelová. Na místì II. vicemiss se umístila Tereza
Slavíková ze 6. C. I. vicemiss se stala Zuzana Donovalová z 8. C. Historicky první Miss Lovely 2006 a
zároveò první hanušovickou Miss se stala dívka z 9. B,
Zuzana Bøezovská. Vítìzky si odnesly hodnotné ceny.
Akce se zúèastnilo mnoho obyvatel Hanušovic a
také áci a uèitelé školy.Vše se povedlo a vydaøilo.
Na závìr bych chtìla podìkovat všem, kdo se na
této akci podíleli. Hlavní dík si zaslouí paní uèitelka Jana Winklerová, Veronika Drlíková, Veronika
Petrová, Kateøina Tomíèková, Kateøina Urbášková;
dìkujeme našemu sponzorovi, Farmì Malá Morava;
dále paní Blance Warenichové, Jaromírovi Frankovi; celé porotì, finalistkám,Veronice Mihálikové;
panu øediteli Jaromírovi Strakovi; panu uèiteli
Františkovi Felnerovi; panu uèiteli Petrovi Jordovi;
a dìvèatùm a chlapcùm z 9. A a z 9. B. A také lidem,kteøí se pøišli podívat a obìtovali svùj èas.
Za poøadatele, Kateøina Tomíèková,9. A
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Zima ve znamení teplotních rekordù
Zima nastoupila svoji vládu 22. prosince v 1 hodinu a 20 minut po pùlnoci. V tento okamik stálo Slunce pøesnì v souhvìzdí
Kozoroha, tj. 23,5 stupnì jiní zemìpisné šíøky. V tuto chvíli zaèala astronomická zima. Slunce se ve svém zdánlivém pohybu
zaèalo vracet k rovníku. Nastal zimní slunovrat. V dobì vydání
tohoto èísla Hanušovických novin budeme mít za sebou ji
témìø polovinu letošního zimního období.
Dosavadní prùbìh letošní zimy
Skoro nás dosavadní prùbìh zimy svádí øíci, e zima pokraèuje ve znamení teplotních rekordù pøedcházejícího podzimu.
Vánoce a Nový rok byly i na horách bez snìhu. V mnohých mìstech jsme mohli vidìt kvetoucí okrasné keøe a stromy. Teploty
vyvrcholily pøesnì na Nový rok. V tento den byly pøekonány
teplotní rekordy z pøecházejících let, tak napø. 1. ledna 2007 v
Klementinu i na dalších místech v republice dosáhly teploty 14 i
více stupòù Celsia. Byly tak pøekonány dosud platné rekordy z
roku 1911, 1921 a dosud nejteplejší zimy v roce 1961 s
teplotním rekordem 12,5 oC.
Negativní vlivy vysokých teplot
Pøíroda se pøedèasnì probouzí ze zimního spánku, co se zápornì projeví ve vegetaèním období. Negativní vlivy se mohou
projevit i v poklesu zásob pitné a uitkové vody. Dosavadní vyývoj poèasí není dobrý pro jarní vegetaèní období. Nezbývá ne
doufat, e druhá èást zimy alespoò èásteènì doene to, co v první polovinì zameškala. A mìla by rovnì ukázat svou pøívìtivou tváø milovníkùm zimních sportù a zabezpeèit zásoby vody
pro letní období. -jk

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný
èas, pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice èinnost za prosinec 2006
V pátek 8. prosince jsme koneènì mohli pøestìhovat klubové vìci z pùdy místní školy do nové klubovny u Domu sv. Josefa. Následující úterý, 12. prosince, jsme u mohli v klubovnì
vyrábìt vánoèní dáreèky. V sobotu poté probíhaly celý den
další upravovací práce v klubovnì. Za pomoc pøi nich udìluji
Petru Ebstrovi pochvalu. Blahopøeji.
Vánoèní besídka probìhla ve vyzdobené klubovnì za vydatného topení v kamnech. Pøi besídce jsme také oslavili svátek nejstaršího klubáka Miloslava. Nechybìly písnièky pøi
kytaøe, hra Loto a dáreèky pod stromeèkem. Spokojena a mile
pøekvapena byla i dìvèata - hosté.
Ve støedu 27. prosince jsme mìli odjet spoleènì na chatu za
Bohdíkovem spoleènì s oddílem Delaware Bludov, tato akce
však z organizaèních dùvodù padla. Místo toho probìhly v
klubovnì další úpravy. Dojde zde ještì k nìkolika úpravám,
ale v podstatì je u v plném provozu.
V sobotu 30. prosince jsme s dalšími chlapci - hosty - zahráli
na høišti u kaple pozemní hokej s malou koulovaèkou na závìr.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Miloslav Gronych. Blahopøejeme.
Duha Salix-SK dìkuje za spolupráci: p. faráøi Dolákovi, p.
Suchodolovi a jeho spolupracovníkùm (Hanušovická obchodní s. r. o.), p. Strakovi, øediteli školy, p. Malcharczikovi, starostovi mìsta, mému bratru Františku Pechovi.
Vedoucí klubu M. Pecho

Váení rodièe, ahoj, kamaráde, kamarádko!
Jmenuji se Miloslav Pecho a jsem vedoucím klubu mládee Salix-SK Hanušovice. Naši èinnost zastøešuje dìtská organizace s celostátní
pùsobností DUHA, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi. Neplete si nás prosím s Hnutím Duha a jinými Duhami, kterých je
v ÈR asi 20 druhù. V našem klubu hrajme rùzné hry, lovíme foglarovské bobøíky a plníme odborné zkoušky pøimìøené vìku dìtí (pochodové
znaèky, uzly, morseovku, základy táboøení a další dovednosti).
Konáme pùldenní a jednodenní výpravy. S dìtmi od 8 let jezdíme té na víkendové srazy s jinými oddíly a o prázdninách dle moností na letní
tábory. Dìti jsou podle vìku a poètu rozdìleny do druin. Èlenský pøíspìvek na kalendáøní rok 2006 èiní 250,- Kè na èlena. Pravidelné schùzky v
týdnu se konají v úterý od 15.00 do 17.30 hod. Srazy na schùzky se konají na Dukelské ulici è. 112, u garáí u Domu sv. Josefa v Hanušovicích.
Aktuální zmìny se doètete v naší klubové vitrínce u Ès. spoøitelny v Hanušovicích. Na schùzku si prosím vezmìte pøezùvky, psací potøeby a
poznámkový blok, prùkazku zdravotní pojišovny, pláštìnku.
Rodièe a jejich dìti srdeènì zve vedoucí klubu M. Pecho.

Výsledky vánoèních volejbalových deblù
“Holba tour 2006"
1. Podvolecký, Baová Hanušovice, Javorník)
2. Gerla, Zelová (TJ Sokol Velká)
3. Horníèek, Králová (Šumperk, Hanušovice)

Volejbalové debly se blíí
V mìsíci bøeznu se rozbìhne další roèník volejbalových turnajù dvojic. Je pøipraveno
nìkolik novinek a zajímavostí.Turnaje se v letošním roce
uskuteèní v omezeném poètu víkendù.
Pøesný termín v bøeznu není v dobì uzávìrky tohoto èísla HN
znám. Bude zveøejnìn
na plakátech a internetových stránkách. Pøedbìný termín je
10.-11.3. nebo 24.-25.3.2007.

2. Gerla, Zelová (TJ Sokol Velká)
3. Horníèek, Králová, Mikulínová (Šumperk, Hanušovice, Jindøichov)

SPV Hanušováèek pomáhá dìtem
V mìsíci lednu pøedal SPV Hanušováèek do uívání
do tìlocvièny mateøské školy další sportovní materiál v
hodnotì nìkolika tisíc korun, který bude vyuíván pøi
cvièení pøedškolních dìtí a pøedevším bude po celý
týden k dispozici mateøské škole. Jedná se o pomùcky
vyuitelné i pro zdravotní tìlocvik - gymnastikbally a
overbally.

Zveme Vás do tìlocvièny
Výsledky míèového sedmiboje
(basketbal, stolní tenis, volejbal, softenis,
házená, badminton, kopaná)

Kadý ètvrtek od 17.30 do 19.00 hodin je stále nìkolik volných míst pro zájemce o stolní tenis, badminton, speedminton a
další síové hry. Pøíjïte mezi nás!

1. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)

6

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2007

Jubilea
V mìsíci únoru 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Anna Solušová a pan
Alois Škrla,
75 let paní Bohuslava Cikrytová a
Anna Cehová,
70 let paní Marie Staòková,
60 let paní Marie Raušová a
Ludmila Chrudinová a pan Ján
Kadlec,
50 let paní Alena Šorová,
Jaroslava Konyariková a Slávka
Hangurbadová a pan František
Popelka.
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 prosinci
se narodila:
Lucie Pavlínová
zemøeli:
paní Svatava Kunertová, pan František
Ambroz, pan Kvìtoslav Trèka

Podìkování
Dìkujeme paní Kremlièkové, mamince áka Františka Kremlièky ze III. B,
za zhotovení školních kalendáøù.
Eva Kubíèková

Vzpomínáme

Dne 26. 2. 2007 by se doil 77 let náš manel, tatínek,
dìdeèek a pradìdeèek,
pan Karel Jablonèík z Hanušovic.
Dne 23. 3. 2007 vzpomeneme 1. výroèí jeho úmrtí.
Vzpomínají manelka Tonièka, dcery Alena,
Jitka a syn Pavel s rodinami.

Vzpomínka
Dne 17. února vzpomeneme 10. výroèí úmrtí
paní Františky Mièulkové.
Ten, kdo ji znal, vzpomene, kdo ji mìl rád,
nikdy nezapomene. S láskou rodina.

Vzpomínka
Dne 3. 2. 2007 vzpomeneme 1. výroèí, kdy nás opustila
maminka, babièka a prababièka,
paní Bedøiška Beinhofnerová.
Stále vzpomínají synové s rodinami.

Vzpomínka
U jen kytièku kvìtù na hrob Ti mùem dát.
Chvilièku postát a tiše vzpomínat.

Dne 24. 1. 2007 jsme vzpomnìli 10 výroèí úmrtí
pana Františka Slavíka z Hanušovic.
S láskou vzpomíná manelka, dìti s rodinami a celá rodina.

Vzpomínka
Všechnu lásku a radost,
kterou jsi rozdávala,
zùstane navdy v nás

Dne 8. února 2007
uplyne 9. smutné výroèí úmrtí
naší milované maminky a babièky
paní VÌRY PAVELKOVÉ.
S hlubokou úctou a neskonalou láskou
stále vzpomínají dcery Soòa a Vlaïka
s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 19. 2. 2007 by se doil 31 let
pan Michal Urban.
S láskou vzpomínají maminka, manelka,
sourozenci a všichni, kdo ho mìli rádi.

Vzpomínka
Èas plyne jak tiché øeky proud, jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 12. 12. 2006 uplynulo 3. smutné výroèí úmrtí našeho manela, tatínka,
dìdeèka a pøedìdeèka, pana Františka Kunerta.
23. 2. 2007 by se doil 85 rokù. Dìkujeme za tichou vzpomínku.
Manelka Vlasta, dcera Vlasta s manelem, vnuèky Olga a Jiøina s rodinami.
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Cestování po Evropì
Na stejné stránce našich novin se ji delší dobu dozvídáme
plno zajímavostí o Šumperku. Málokdo z nás však ví, e jeho
druebním mìstem je Bad Hersfeld, o kterém si dnes nìco povíme.
Toto významné lázeòské mìsto leí prakticky uprostøed Nìmecka, idylicky poloené v údolí øeky Fuldy. Na základì listiny
zaèíná historie mìsta v r. 736, kdy
Bonifácùv ák Sturmius postavil
nìkolik døevìných chýší, aby jako
osadník mohl v divoèinì ít. Jen tøi
desetiletí poté zahájil Lullus, který
jako nástupce Bonifácùv byl arcibiskupem muhuèským, stavbu
kláštera Hersfeld a poloil tak základní kámen pro vývoj mìsta a církevního panství. Kdy Lullus v r.
786 zemøel, byl pohøben v jím
zaloeném klášterním kostele.
Hersfeldští mu potom pozdìji, jako
svému patronu, na námìstí postavili pomník. Ze svého podstavce
dnes shlíí na krásné mìsto s 33.000 obyvateli.
Se svou kapacitou 1.500 lùek se mìsto øadí mezi nejvìtší lázeòské komplexy Nìmecka.Pro svoje mírné klimatické podmínky a dva nejznámìjší prameny – Lullùv a Vitalisùv, ho hojnì

navštìvují pacienti s jaterními, luèníkovými a støevními
potíemi.Je zde i speciální klinika pro léèení špatné látkové výmìny a léèení drogovì závislých s terapeutickou nabídkou.
Zvláštností je kadému pøístupné“øímské vøídlo“. Je z protìjšího
lázeòského domu napájeno solným roztokem a pomáhá hostu
udrovat nebo regenerovat jeho tìlesnou pohyblivost.
Své koøeny má zde v Hersfeldu
také nejstarší lidový svátek svatého Lulla. Poprvé byl slaven ji
v roce 852 !! a je vzpomínkou na ji
zmiòovaného patrona mìsta. Slaví se vdy v týdnu na nìj pøipadá
den jeho úmrtí -16. øíjna. Slavnost
je vdy zahájena zapálením hranice døíví a tzv. Lullùv oheò musí hoøet po celou dobu oslav, nebo je
po staletí symbolem svobody a prý
na 7 dní i osvobozením od obecních dávek.
Na závìr malou perlièku. Z pramenù, v nich jsem èerpal jsem se
dozvìdìl, e se zde slaví dokonce i svátek „útoèníkù na komáry“.
Údajnì se slaví 1. sobotu v mìsíci, ale nikde jsem nezjistil, zde
kadý mìsíc, nebo pouze v mìsících, kdy nás komáøi obtìují.
Pøíštì si povíme o historických památkách mìsta. -hp

Byl spuštìn nejrozsáhlejší turistický portál okresu Šumperk

Neseïte doma, bete ven! A víte kam? Od ledna 2007 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.
Na jediném místì: www.znatemapu.cz.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se pøi toulání po okresním mìstì Šumperk podíváme
na dvì zajímavé stavby – budovy Evangelického kostela a Obchodní akademie.
Šumperk byl nìmeckým mìstem s malou èeskou menšinou.
Roku 1863 se šumperští nìmeètí protestanté sjednotili v jedno
církevní spoleèenství luterského vyznání a od té doby se v Šumperku zaèaly konat pravidelné bohosluby. Scházeli se zpoèátku u jednoho mìšana, pozdìji na Støelnici (dnešní dùm
poárníkù). Šlo však jen o provizorium, a proto u v polovinì
60. let se místní evangelíci rozhodli vybudovat vlastní kostel.
Na základì sbírkové akce a za vydatného pøispìní Gustav Adolfského spolku mohl být v roce 1869 poloen základní kámen. Projektantem jednolodní novogotické stavby s malou
vìièkou byl ing. W. Knapek, stavbu provedl známý šumperský stavitel Josef Bayer. Ke slavnostnímu otevøení kostela došlo 28. èervna 1874 superintendentem Schneiderem z dnešního
Bialska v Polsku. Celá stavba stála 14700 zl., z toho asi tøi ètvrtiny pocházely ze sbírek a darù. V roce 1887 byla ke kostelu pøistavìna sakristie. Vlastního faráøe šumperský evangelický sbor
získal teprve v roce 1899, byl jím Karl Günther. Ten byl také
iniciátorem podstatnìjší stavební úpravy kostela. Ta spoèívala
také mimo jiné v tom, e malá vìièka byla nahrazena vìtší kos-
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telní vìí. Tyto práce byly, dokonèeny roku 1908. Úprava interiéru kostela do dnešní podoby byla dílem vídeòského architekta Georga Bergera a byla provedena ve 20. letech tohoto století.
Základní kámen k postavení fary byl slavnostnì poloen teprve
8. èervence 1928. Kostel i faru tedy postavili nìmeètí evangelíci a k pravidelným bohoslubám se zde scházeli do roku 1945,
kdy došlo k odsunu Nìmcù. Od roku 1945 patøí evangelický
kostel Èeskobratrské církvi evangelické.
Budova Obchodní akademie je typem novoklasicistní monumentální architektury a byla postavená v letech 1895 - 97
podle návrhu vídeòských architektù bratøí Drexlerù. Tehdy
byla výrazem prosperity mìsta a sebevìdomí obyvatel mìsta na
konci 19. století.
Dodnes patøí k nejvìtším a nejvýstavnìjším historickým
stavbám v Šumperku. Stojí na místì, které bylo urèeno pro významnou veøejnou budovu ji pøi zpracovávání územního plánu rozvoje mìsta v roce 1875. Slavnostní otevøení budovy
gymnasia se uskuteènilo dne 18. záøí 1897 a škola dostala název
Gymnasium Františka Josefa I., k jeho 50. výroèí panování
mìla být postavena a otevøena. Této význaèné spoleèenské
události se zúèastnili významní pøedstavitelé mìsta Šumperka.
Moderní budova školy slouila jako vzor ostatním školám rakousko-uherského císaøství. Nìmecké gymnasium sídlilo v
nové budovì a do konce druhé svìtové války. Potom školu
pøevzala obchodní akademie.
-hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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SOUKROMOU INZERCI
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.

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové - 15,- Kè za
øádek o 30 znacích
Inzeráty plošné - 2,50 Kè
2
za 1 cm
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