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UPOZORNÌNÍ obèanù na odbìr vody
Urèitì u vìtšina z vás slyšela nebo se doèetla o zániku povolení k odbìru vody a vypouštìní vod od 1. 1. 2008.
Vzhledem k tomu, e informace z médií jsou neúplné, èasto zkreslující a zmateèné,
budeme se postupnì snait tuto problematiku objasòovat podle dostupných informací a
metodických pokynù, které jsou doposud èasto zdánlivì protikladné.
V dnešním vydání se budeme vìnovat pouze odbìru povrchové vody z vodních tokù
fyzickými osobami, vìtšinou k nutnému zalévání zahrádek, a to s pouitím èerpadla
(odbìr vody kbelíky je moný bez povolení).
Odbìr této vody povoluje pøíslušný vodoprávní úøad, co je pro fyzické osoby v našem pøípadì MìÚ Hanušovice, odd. P. Právnickým osobám a podnikajícím osobám
tento odbìr pro podnikání povoluje OP Šumperk.
K vydání povolení odbìru vody je nutné pøedloit:
1. souhlas správce pøíslušného toku (Povodí Moravy - z øeky, z potùèkù - výjimeènì
pøíslušná obec, vìtšinou Lesy ÈR, s. p. - oblastní správa tokù, Šumperk, Potoèní 61);
2. souhlasné stanovisko pøíslušné obce, kde bude odbìr vody provádìn;
3. zákres do snímku katastrální mapy;
4. zpùsob odbìru vody
(jakým èerpadlem, potrubím, hadicí, zakopané, pod zemí apod.);
5. pøedpokládanou dobu odbìru (napø. 4 mìsíce v roce, obden, do nádre apod.);
6. pøedpokládané mnoství (litr/den, litr/mìsíc);
7. doloení vlastnického nebo jiného práva k pozemku, kde bude voda uívána
(staèí prohlášení o vlastnictví nebo nájmu);
8. vyplnìnou pøíslušnou ádost.
ádost o povolení odbìru vody podzemní i povrchové si mùete vyzvednout na
MìÚ v Hanušovicích, odd. P, dveøe è. 205.
Po pøedloení a kontrole písemností bude povolení MìÚ Hanušovice odd. P vydáváno v co nejkratší dobì.
V pøíštím vydání budou vysvìtleny podmínky k pøípadným odbìrùm spodní vody pitné i uitkové ze studní vrtaných, kopaných, popø. prameniš s jímáním vody do jímek a
vodojemù.
Informace je postupnì moné èerpat rovnì na internetových stránkách MP
www.zanikpovoleni.cz.
-P

Chovná sezona jaro 2007
Firma Leo-mix p. Hatoò
objednává na jaro 2007
tyto druhy drùbee:
- kuøice „Dominant“
- brojlerová krùata
- káèata a housata
- rozkrmená brojlerová
kuøata, - husokaèeny
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Objednávky pøijímá
prodejna
Ovoce-zelenina,
Hanušovice,
Hlavní 88
Po-Pá 8.00-16.00 hod.
tel. 583 232 284

www.hanusovice.info

Naše mìsto
Naše mìsto Hanušovice leí
v údolí, které obrùstají husté
lesy. Máme zde vyspìlý prùmysl
a plno zajímavých vìcí.
První vìc, která by vás pøi
procházce zaujala, by byla nová
mìstská knihovna. Naproti naší
knihovnì leí mìstský úøad, kde
sídlí starosta mìsta.
První zmínka o Hanušovicích
byla kolem roku 1343, zaloil je
Jan Hanuš. Nachází se zde
dùleitý dopravní uzel, jak
silnièní, tak i eleznièní.
Z našeho nádraí se dá rozjet na
všechny strany, napø. smìr
Praha, Jeseník, Šumperk.
Protéká zde hluèná øeka Morava,
do které se vlévá øeka Branná a
Krupá. Plyne skoro celým
mìstem. V horních Hanušovicích
se pevnì tyèí kostel sv. Mikuláše.
Hned vedle stojí høbitov.
Máme zde ZKL - Závody
kulièkových loisek, velmi známý
Pivovar Holba, Nobleslen a
rùzné malé firmy. Máme tu
obrovské fotbalové høištì, školu
s velkou tìlocviènou a s novì
pøistavìnou krásnou jídelnou.
V samém srdci Hanušovic máme
Dùm kultury, spoustu obchodù a
krásný velký park, ve kterém se
døíve èasto konaly koncerty. Na
konci mìsta se nachází rozsáhlé
sídlištì s panelovými domy, které
tvoøí domovy tisícùm lidí.
V našem mìstì ije kolem
3600 obyvatel. I kdy nás tu ije
tak málo, máme tu vše, co
k ivotu potøebujeme. Mnì
osobnì se tu nejvíce líbí vzrostlé
husté lesy. To je vše o našem
mìsteèku Hanušovice.
K. Štefková, 7. B
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
6. jednání – 15. 1. 2007
- vzala na vìdomí informaci o postupu vydání zdravotnické
dokumentace po MUDr. Luskaèovi
- schválila prominutí stoèného za mìsíc prosinec 2006 ZD
Bernartice
- schválila ádost o prominutí poplatkù ze vstupného na kulturní
akce poøádané v Domu kultury Hanušovice poøádané firmou
STAVREL, v. o. s.
- vzala na vìdomí informaci o výsledcích Tøíkrálové sbírky 2007
- vzala na vìdomí informace p. Anny Hille o monostech
financování nìkterých akcí z programù EU
- vzala na vìdomí vyúètování pøíspìvku a schválila pøíspìvek na
rok 2007 – SPS Šumperk
- schválila smlouvu na pøíspìvek v roce 2007 – Charita Šumperk
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- vzala na vìdomí oznámení o provádìní prùzkumu
spoleèností ADAM
- projednala ádost o odprodej pozemku pè. 615/1 v kú. Hynèice
n. Mor.
- schválila dohodu o pøevodu finanèních prostøedkù na ztrátu
z provozu veøejné linkové dopravy
- projednala pøevod pozemkù pè. 63/3 MK a parcely pè. 1525,
MK od Pozemkového fondu ÈR
- projednala ádost o prodej pozemkù pè. 992/2 a 87/2, st. pl.,
v kú. Hanušovice

7. jednání – 29. 1. 2007
- vzala na vìdomí stanovisko Krajského úøadu ke zøízení nové
zastávky v obci Potùèník
- stanovila poøadí k pøidìlení bytu v domì èp. 115
- schválila kulturní program – divadlo „Láska, sex a árlivost“ a
Dìtský den poøádaný agenturou Gong
- schválila znìní dopisu pro Luskaè, s. r. o.

Do Jeseníku
se chystá
Europoslanec
Bøezina
Jesenicko pøipravuje odborné setkání na téma èerpání evropských
penìz v novém programovacím období. Ve dnech 22.-23. bøezna budou jesenické láznì hostit setkání odborníkù z Èeska, Rakouska, Irska,
Polska a Slovenska. Úèast pøislíbil i europoslanec Jan Bøezina.
Akce je pøipravena zejména pro všechny potenciální adatele o
podporu z evropských fondù, zástupce veøejného, neziskového i soukromého sektoru. Program akce zahrnuje pøednáškové bloky týkající
se rozvoje strukturálnì postiené oblasti Jeseníkù s ohledem na koncepèní strategii rozvoje.
Pøednáškové bloky jsou doplnìny bohatým vzdìlávacím, spoleèenským, kulturním i relaxaèním programem. Úèast na akci mezinárodního významu pøislíbili odborníci z Èeska, Irska, Rakouska a Polska.
Oficiální záštitu nad touto jedineènou událostí pøevzal starosta mìsta Jeseník Petr Procházka.
Ve dnech konání akce je pro všechny úèastníky pøipravena monost
dotovaného ubytování a stravování v Priessnitzových léèebných lázních. V rámci akce není vybírán konferenèní poplatek.
„Chceme místním organizacím ukázat, odkud a jak mohou èerpat
dotace v novém programovacím období. Financí bude velký balík a
maximum z tohoto mìšce chceme pøivést na Jesenicko,“ vysvìtluje

- projednala ádost o prodej èásti pozemku pè. 1528/1 v kú.
Hanušovice
- projednala ádost FK Hanušovice o finanèní pøíspìvek na
mládenickou kopanou
- projednala ádost o pronájem DK pro konání Šibøinek
- schválila ádost AVZO o finanèní pøíspìvek
- projednala ádost o odprodej domu èp. 202 Za Moravou
- doporuèila ZM ke schválení výsledek hospodaøení za rok 2006
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatkù za TKO

8. jednání – 12. 2. 2007
- schválila smlouvu o provedení regulace topení na MìÚ
Hanušovice firmou Techem
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 798/19 v kú.
Hanušovice
- schválila pronájem skøíòky firmì Zábøeská realitní na ul.
Hlavní u pošty
- schválila rozšíøení informaèního a svolávacího systému pro
krizové øízení
- schválila statut, jednací øád a èleny krizového štábu obce –
povodòová komise
- schválila bezplatný pronájem DK pro MŠ
- vzala na vìdomí dopis manelù Jelínkových
- schválila ádost MSKS, KK Hanušovice o pøíspìvek
- schválila návrh rozpoètu HO, s. r. o. pro rok 2007
- vzala na vìdomí dopis starostky Králík – pozvání
- schválila výsledek inventarizace za rok 2006
- schválila Smlouvu o dílo Stavrel, v. o. s. – Kaple Hynèice
- schválila Smlouvu o dílo - Ing. arch. Malý, zpracování ÚP
- vzala na vìdomí podporu prevence pøed povodnìmi II
- uloila zveøejnit na úøední desce volný byt 1+1 v domì èp. 375
- doporuèila odprodej neobchodovatelných akcií MSP
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatkù za TKO

dùvod konání akce místostarosta mìsta Jeseník Jiøí Staòa. „Oslovili
jsme pana Bøezinu, europoslance, bývalého krajského hejtmana, aby
pøednášel o monostech èerpání dotací. On naši nabídku pøedbìnì
pøijal. Jsme velmi rádi, protoe pracuje pøímo u zdroje a má spoustu informací, ke kterým se místní lidé sloitì dostávají,“ objasòuje pozvání
organizátor Marcel Šos.
„Ze zkušeností vím, e zpravidla první krok vedoucí ke zpracování
ádosti o dotaci je ten nejtìší. Proto jsme pøipraveni v dobì konání
akce podávat individuální poradenství k projektovým zámìrùm. Vìøím, e této monosti vyuije celá øada zájemcù,“ doplòuje informace
k programu projektová manaerka Tereza Schreiberová.
Na Dny Vincenze Priessnitze s podtitulem EU a venkov jsou zváni
podnikatelé, obce, mìsta i zástupci neziskového sektoru. Na dva dny
setkání jsou pøipraveny praktické semináøe a workshopy, které nabídnou øešení všem potenciálním adatelùm. Probírat se budou rùznorodá
témata: cestovní ruch, obnovitelné zdroje, vzdìlávání i zemìdìlství a
venkov.
Bohatý vzdìlávací program je doplnìn o doprovodné aktivity prezentující Jeseníky jako zajímavou destinaci v cestovním ruchu. Pro
úèastníky je pøipravena výstava fotografií o chránìné faunì a flóøe Jesenicka, procházka s Vincenzem, výlety do okolí, prezentace rùzných
oblastí a informaèní servis.
Akce se bude konat od ètvrtka 22. bøezna do pátku 23. bøezna v areálu jesenických lázní. Další informace lze získat na www.priessnitz.cz,
kde je zveøejnìn i registraèní formuláø. Tereza Schreiberová
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VOLBA POVOLÁNÍ
,,Práce dokáe vyléèit všechno“
Hemingway

Rùzné zpùsoby uèení v pøípravì na
pøijímací zkoušky-pro a proti
Pøinášíme vám klady a zápory uèení. Z mnoha nabízených
moností si, vycházející áci, vyberte tu, která bude pro vás
nejúèinnìjší, finanènì pøijatelná a zabere nejmenší mnoství
èasu.
Pøíprava ve škole, na kterou se dítì hlásí
+ Uèení je pøesnì pøizpùsobené poadavkùm, které škola má,
neztrácíte èas pøípravou na nìco, co u zkoušek nebude.Vìtšinou
se probírají testy z minulých let nebo jejich variace. Nìkteré
školy si u podle výsledkù v pøípravì vybírají budoucí studenty.
- Vìtší èasová nároènost. Termínùm, které jsou pøesnì stanovené, se musíte pøizpùsobit i na úkor vynechání zájmových
kroukù. Za kurzy se platí.
Douèování na základní škole
+ Uèitel, který dobøe zná vaše nedostatky, mùe zacílit
pøípravu pøesnì na nì. To znamená, e premianta v èeštinì nebude nutit k opakování u zvládnuté látky a vìnuje se potøebnìjší
matematice. Plusem je i menší èasová nároènost, protoe nemusíte nikam dojídìt. Douèování škola vìtšinou poøádá zdarma.
- Pøíprava není tak konkrétní. Musí poèítat s rùznými nároky
škol a pøizpùsobit se jim.
Profesionální pøípravné kurzy
+ Z nabídky si mùete vybrat pøedmìt, ve kterém máte mezery, a v kurzu se na nì zamìøit. Látka je pøizpùsobená nárokùm
škol.
- Neznámé prostøedí, cizí lektor. Vìtší èasová nároènost.
Termíny kurzù jsou pevnì stanovené. Kurzy jsou placené.
Dvoumìsíèní kurz hodinu a pùl týdnì vyjde na 1400 a 1600 korun.
Individuální douèování
+ Vhodné pro dìti s potíemi soustøedìní a nedostatkem èasu.
Pøíprava se dá naprosto pøizpùsobit potøebám dítìte, jeho schopnosti vnímat nové informace.
- Je tøeba vybrat vhodného lektora, se kterým si dítì ,,sedne“.
Mùe být finanènì nároènìjší. Hodina soukromého douèování
stojí od 100 do 150 korun, ale angliètina s rodilým mluvèím
mùe pøijít a na 400 korun.
Uèení s rodièi
+ Dobu pøípravy si pøizpùsobíte podle potøeby, mùete si
uèení rozdìlit tøeba po pùlhodinách a vyuít kadou volnou
chvíli. Dítì je ve známém prostøedí.
- Odborníci nedoporuèují, protoe rodièe bývají k vlastním
dìtem kritiètìjší a pøísnìjší, ne je tøeba. Výtky si dìti berou
pøíliš osobnì.

Uèení z internetu, kníek
+ Èasovì výhodné, dítì se uèí, kdykoliv se to hodí. Pokud neprobírá placené kurzy na internetu, je to výuka zdarma. Publikace k pøijímacím zkouškám prodává kadé vìtší knihkupectví a
dají se poøídit u za sto korun.
- Nedostateèná kontrola výsledkù a pokrokù v uèení. U internetu hrozí rozptylování „nevýukovými weby“, dítì snadno
pøeklikne na hry a vy to vùbec nemusíte zjistit.

Kde hledat informace
O školách:
www.msmt.cz - stránky Ministerstva školství, dùleitá data,
seznamy škol
www.uiv.cz - stránky Ústavu pro informace ve vzdìlávání,
seznamy škol, rady ke zkouškám, statistické informace
www.nuov.cz - stránky Národního ústavu odborného
vzdìlávání, databáze škol s pøehledem všech oborù na støedních
školách, Centrum kariérového poradenství
www.stredniskoly.cz - pøehledy škol, rady, informace
O pøípravì ke zkouškám
www.zkousky-nanecisto.cz - pøípravné kurzy, on-line kurzy, matematická pohotovost, douèování, jazyková pøíprava
www.scio.cz - národní srovnávací zkoušky, testy pro domácí
pøípravu, on-line testy, výuka pøes internet
www.tutor.cz - pøípravné kurzy k pøijímacím zkouškám
z èeského jazyka a matematiky
www.doucovani.cz - nabídky douèování
Testy kadé úterý
Ukázky testù k pøijímacím zkouškám na støední školy najdete
pravidelnì kadé úterý v MF DNES v pøíloze Vzdìlávání.
První èást testù vyšla ji 6. února 2007.
Náplò pøijímacích zkoušek i kritéria pro pøijetí
jsou zcela v kompetenci øeditelù škol, take nejlepší a nejpodrobnìjší informace získáte právì tam. Pøijímací testy vypadají
rùznì a jejich obsah se liší i podle zamìøení školy. Vìtšinou dìti
øeší úkoly z èeského jazyka, matematiky a všeobecného pøehledu. Èasté jsou i psychologické testy, které provìøí studijní pøedpoklady vašeho dítìte.
I naše Základní škola v Hanušovicích nabízí vycházejícím
ákùm pravidelné douèování z èeského jazyka a matematiky.
Mnoho úspìchù pøi 1. kole pøijímacího øízení – 23.dubna
2007 pøeje všem vycházejícím ákùm

Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Hodnocení I. pololetí školního roku 2006/2007
Školní rok se nezadritelnì pøehoupl do své druhé poloviny a nastal tak èas na krátké zhodnocení právì probìhlého pololetí. Hanušovickou školu navštìvovalo v I. pololetí školního roku 2006/2007 462 ákù, z toho 236 chlapcù a 230 dívek.
I pøesto, e je dìtem stále dokola opakováno, e se uèí pro sebe a e jejich budoucnost závisí jenom na nich a na jejich snaze, na
konci I. pololetí neprospìlo celkem 39, na druhou stranu získalo 162 dìtí vyznamenání a bylo udìleno 109 pochval.
Jeliko bohuel nìkteøí áci stále nechápou, e svým nevhodným chováním nedìlají ostudu jenom svým rodièùm a škole, ale
hlavnì sobì, bylo udìleno 21 napomenutí tøídního uèitele, 17 dùtek tøídního uèitele, 15 øeditelských dùtek, 8 dvojek z chování a
bohuel i jeden tøetí stupeò z chování.
Na závìr tohoto krátkého bilancování lze øíci, e všichni doufají, e druhé pololetí bude jenom úspìšné a e si mnozí áci uvìdomí, e škola není jejich nepøítelem, ale pomocnou rukou, které je doprovází dùleitou etapou ivota.
-pj
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„Pøišli jsme k vám, dveøe otevøete nám.“
Tìmito slovy zaèínalo první zastavení masopustního prùvodu, který se ubíral
od ZŠ po Hlavní ulici za doprovodu dechové kapely „Bludovìnky“, koòského povozu (p. Grivalský) a medvìda s medvìdáøem.
Maškary obchodníkùm (p. Kõhl, p. Solar) za dary zatanèily, zazpívaly a
pokraèovaly a na parkovištì pøed potravinami, kde vypuklo pravé masopustní
veselí maškar všeho druhu.
Maškary mìly letos za úkol co nejvíce se pøedvést vybrané porotì
(p. øeditel Straka, náèelník Policie ÈR p. Komárek), protoe soutìily
o krále èi královnu masopustu. Porota nemìla lehký úkol, bìhem
krátké chvíle musela urèit, které masky budou ohodnoceny. Nakonec byl
vybrán na tøetím místì vodník - Jakub Josefik, na druhém princezna Nina Kremlièková a královnou masopustu se stala èarodìjnice - Veronika Lucká.
Moc nás mrzí, e
nìkteré masky porotì
v dobì hodnocení
zmizely z dohledu a
nemohly být
odmìnìny.
Závìrem bych chtìla podìkovat za spolupráci p. Felnerovi a
jeho pìveckému sboru, pí. uè. Šašurové za
taneèní choreografii a
p. Divišovi za ozvuèení.
Za organizaèní èást
pí. uè. Janoèková

Kino Mír
Hanušovice

Bøezen 2007
2. 3. SAW III
zaèátek 19.45 hod.
9. 3. Lovecká sezóna
zaèátek 16.00 a 18.00 hod.
16. 3. Eragon
zaèátek 17.30 a 19.45 hod.
23. 3. Obsluhoval jsem

anglického krále
zaèátek 17.30 a 19.45 hod.
30. 3. Spláchnutej
16.00 a 18.00 hod.
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Inzerce

SOUKROMOU INZERCI

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

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.

Pøijmu truhláøe s praxí min.
5 let, na HPP. Nástup ihned.
Nástupní plat
70 Kè/hod. + prémie.
Èasová flexibilita.
Tel.: 737 274 331.

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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DO-RE-MI 2007
Dne 20. 2. 2007 ve 14.00 hod. probìhla na naší základní škole soutì ve zpìvu
DO-RE-MI, které se zúèastnilo 43 ákù.
Nìkteøí byli jako diváci, nìkteøí si zazpívali s mikrofonem. Všem se daøilo.

Bezpeènost pøi distribuci zemního plynu
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor èinností, které distributor zemního plynu provádí v souladu s platnou legislativou pro zajištìní bezpeèné dodávky zemního
plynu koneèným zákazníkùm.
V prvé øadì jsou to preventivní èinnosti zajišované ve stanovených lhùtách, jejich rozsah je pøesnì definován zejména v technických normách a technických pravidlech. Pøedevším se jedná o pravidelné inspekèní èinnosti, ke kterým patøí kontrola
trasy plynovodù a pøípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola tìsnosti, kontrola
umístìní vizuálních znaèek, orientaèních sloupkù a identifikaèních tabulek èi provozní revize.
Mezi významné preventivní èinnosti zajišované z hlediska bezpeènosti patøí také
tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme pøidávání chemické látky (odorantu) do zemního plynu v pøedepsaném mnoství a rozsahu. Odorant je nejedovatá organická slouèenina, která ji v malém mnoství dodává zemnímu plynu
charakteristický, nezamìnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní atmosféøe (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak
osoby opustit „zamoøený“ prostor.
Drtivá vìtšina únikù, které se v rámci výjezdù pohotovostní a poruchové sluby Severomoravské plynárenské, a. s., (telefonní èíslo 1239) øeší, se týkají hlášených únikù
s koncentrací výraznì pod spodní mezí výbušnosti.
Z „plynárenského“ hlediska je ale kadý únik povaován za potenciální nebezpeèí, protoe v sobì zpravidla skrývá technický problém, a tedy odchylku od bezpeèného provozu zaøízení všech plynárenských kategorií. Obèané by proto
nemìli váhat s nahlášením nìkdy i jen podezøení na moný únik zemního plynu
na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a. s., tel. è. 1239 a pøenechat
jeho øešení specialistùm z distribuèní spoleènosti.

Vyhodnocení:
1. roèník - 1. Gábina Vernerová + Gizela Girglová, 2. Aneta Mrázková
2. roèník - 1. Julie Girglová, 2. Marie
Jacková
3. roèník - 1. Lubomír Láhola, 2. Barbora Ambrozová, 3. Karolína Davidová
+ Monika Baslerová
4. roèník - 1. Veronika Zatloukalová
7. roèník - 1. Aneta Hetmánková,
2. Nikola Paradyová, 3. Edita Poláèková
8. roèník - 1. Nikola Šašurová
9. roèník - 1. Petra Goldová
Všem blahopøejeme!
Zdeòka Hlavenková a Eva Kubíèková

Hanušováèek SPV informuje
Florbal a halová kopaná muù a dorostencù

Florbalový turnaj ákù
Sportovní klub Hanušovice, oddíl odbíjené, poøádal v nedìli
28.ledna 2007 florbalový turnaj ákù.
Do turnaje se pøihlásilo celkem 7 drustev, ale z dùvodu nemocí se v den turnaje dva týmy omluvily.
Nemoci výraznì postihly i jeden domácí tým, který odehrál
celý turnaj pouze v pìti hráèích bez jediného støídání.
Umístil se se sice na posledním místì, ale za stateèný výkon si
domácí a souèasnì nejmladší hráèi turnaje zaslouí uznání.
Turnaje se také zúèastnilo drustvo ze sousedního Pardubického kraje Klub SPV Pardubice, které na náš turnaj cestovalo
pøes sto kilometrù.
O vítìzství drustva Specialistù Hanušováèku nebylo pochyb, ale o poøadí na druhém a ètvrtém místì rozhodl a poslední zápas. Vítìzství v turnaji tedy zùstalo v Hanušovicích,
støíbro putovalo do Starého Mìsta a bronz do Pardubic.
Florbal ákù
2007
1. Staré
Mìsto A
2. Staré
Mìsto B
3.
Hanušováèek
A "Specialisti"
4.
Hanušováèek
B "Bílí tygøi"
5. Klub SPV
Pardubice
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6:1

2:1
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4:1

6:1
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2:0

HANUŠOVICKÉ NOVINY 3/2007

body
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4b
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19:3
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0:2

1:20

0b

5.
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8:7
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3.

skóre

14:1
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15:1
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Také SPV Hanušováèek v mìsíci lednu uspoøádal dvì sportovní akce. Turnaje v halové kopané i florbalu se shodnì zúèastnilo sedm drustev.
Pøedevším turnaj ve florbalu mìl výbornou úroveò. Mezi
dvì skvìlá drustva z Jeseníku se na celkovì druhé místo vklínilo domácí drustvo, které se v semifinále s Hearts Jeseník postaralo o nejdramatiètìjší okamiky turnaje, kdy do finále
postoupilo a po nájezdech. Obou turnajù se opìt zúèastnil zástupce Pardubického kraje, tentokrát Slovan Moravská Tøebová.

Regionální kolo ÈASPV ve florbalu muù a
dorostencù - Hanušovice 28. 1. 2007
Skupina A:
1. Ruda nad Moravou
2. Moravská Tøebová
3. Hanušovice
4. Dlouhomilov
Skupina
A
1.
2.
3.
4.

www.hanusovice.info
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2.

3.

4.

body

poøadí

X
1:2
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0:6
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2:6
3:4
3:1
X

2b
0b
6b
4b

3.
4.
1.
2.

(pokraèování na 6. stranì)
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Celkové poøadí:
1. Dizgrafix
2. Hanušovice
3. Hearts Jeseník
4. Dlouhomilov
5. Moravská Tøebová
6. Ruda nad Moravou
7. Hrabenov

Skupina B:
1. Hrabenov
2. Dizgrafix Jeseník
3. Hearts Jeseník
Skupina
B
1.
2.
3.

1.

2.

3.

body

poøadí

X
5:1
4:4

1:5
X
3:3

4:4
3:3
X

1b
3b
2b

3
1.
2.

o 7.-9.
místo
A 3 Ruda
A 4 Mor.
Tøebová
B3
Hrabenov

1. semifinále: Hanušovice - Hearts 3:2 po nájezdech
2. semifinále: Dizgrafix - Dlouhomilov 2:1
o 3. místo: Dlouhomilov - Hearts 0:5
FINÁLE: Hanušovice - Dizgrafix 0:2

Halová
kopaná 2007
1. Moravská
Tøebová
2. SPV
Hanušováèek A
3. SKP
Šumperk
4. Tuènáci
JIndøichov
5. SPV
Hanušováèek aves
6. Hanušovice
ml.
7. Hanušovice
st.

A3

A4

B3

poøadí

X
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2 b 3:3

1:2
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Èasté dotazy - odbìr vody
1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti
studnu postavenou nìkdy kolem roku 1925. Musím ádat o nové
povolení?
Nemusíte. Odbìr podzemní vody ze studny vybudované pøed 1. 1.
1955 se povauje za povolený, nehledì na to, e v listinné podobì
ádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveò odbìr podzemní vody slouí, podle prohlášení odbìratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. napø. k vaøení, splachování WC,
zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvíøat apod.), povauje se odbìr za povolený i po 1. 1. 2008 a o ádné nové povolení není tøeba ádat.
Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místì trvalého
bydlení nebo jinde, napø. v místì rekreaèní chaty èi chalupy.
2. Jsme fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti
studnu postavenou v roce 1975. ádné povolení k odbìru vody nemám. Mám o nìco ádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1. 1. 1955 lze
pouze na základì platného povolení pøíslušného správního orgánu (vodohospodáøského orgánu, popø. dnes vodoprávního úøadu). Pokud o
vydání povolení nebylo v minulosti poádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdøíve o vydání povolení poádat povìøený obecní
úøad.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti
studnu postavenou v roce 1995. Vše mám øádnì povoleno - musím
ádat o nové povolení?
Nemusíte ádat, pokud jde o odbìr urèený pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou. Za odbìr podzemní vody ze zdroje urèeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou se
povauje odbìr podzemní vody, u nìho je úèelem nakládání s vodami
odbìr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je pouita
jiná formulace vyjadøující tento úèel (uvedeno v platném povolení
k odbìru podzemní vody). Není pøitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místì trvalého bydlení nebo jinde, napø. v místì
rekreaèní chaty èi chalupy. Pokud se tedy jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1. 1. 2008 nezaniká.
4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a
vodou zalévám pøes léto zeleninu. Musím mít nìjaké povolení?
Pokud není k odbìru povrchové vody (tj. napø. voda v potoku, v rybníku, v øece apod.) vyuívání zvláštní technické zaøízení (napø. èerpadlo), ale voda je odebírána napø. pøímo konví, pak ádné povolení
není tøeba. Pokud je k odbìru povrchové vody vyuíváno zvláštní
technické zaøízení (napø. èerpadlo, trkaè apod.), pak je tøeba povolení pøíslušného povìøeného obecního úøadu (vodoprávní úøad), a to
bez ohledu na mnoství odebrané vody.
5. Kdo je „osoba s odbornou zpùsobilostí“?
Za osobu s odbornou zpùsobilostí se povauje fyzická osoba
s osvìdèením odborné zpùsobilosti podle zákona o
geologických pracích a o Èeském geologickém úøadu
è. 62/1988 Sb. a vodního zákona è. 254/2001 Sb. (zejména
hydrogeolog). Jeho vyjádøení je podkladem k vydání povolení k odbìru podzemní vody, pokud vodoprávní úøad
ve výjimeèných pøípadech nerozhodne jinak. Doporuèuje se proto
pøed podáním ádosti konzultovat tuto otázku s pøíslušným vodoprávním úøadem.
6. Je øízení o vydání nového èi prodlouení stávajícího povolení k odbìru podzemní vody zpoplatnìno?
Øízení o vydání povolení k odbìru podzemní vody, k odbìru povrchové vody ani øízení o vydání povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
nepodléhá správnímu poplatku.
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7. Musím mít povolení k odbìru podzemní vody, kdy mám na
zahradì studnu, kterou vùbec nevyuívám?
Nemusíte. Povolení k odbìru podzemní vody by mìl mít pouze ten,
kdo podzemní vodu skuteènì odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, nemusíte mít ádné povolení a studnu nikam nenahlašujte.
8. Má pro mì nìjaký význam, e budu vodu odebírat na základì
povolení vydaného pøíslušným vodoprávním úøadem?
Nutnost mít povolení by se nemìla chápat jen jako povinnost, ale
také jako ochrana svého zdroje vody. Kdy tomu, kdo platné povolení
nemá, nìkdo v okolí strhne pramen, tak nemá ádné dovolání. Pokud
však platné povolení k odbìru podzemní vody má, má podle platných
pøedpisù i nárok na opatøení náhradního zdroje vody nebo na jednorázovou kompenzaci za to, e o vodu ve studni pøišli.
9. Co mám dìlat jako fyzická osoba (nepodnikám), pokud mám
studnu po roce 1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudaèním rozhodnutí k domu?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudaèním rozhodnutím vašeho domu, mìl byste neprodlenì poádat pøíslušný vodoprávní úøad,
kterým je povìøený obecní úøad, o vydání povolení k odbìru podzemní
vody z vaší studny. Formuláø ádosti („ádost - odbìr domácnost“) je
k dispozici na portálu www.zanikpovoleni.cz nebo v listinné podobì na
vodoprávním úøadu, kde vám v pøípadì potøeby s jeho vyplnìním pomohou.
10. Musím mít povolení k odbìru ze studny, ze které odvádím
vodu samospádem do své nemovitosti?
Ano, musíte. Dle platných pøedpisù se voda ve studni vdy povauje
za vodu podzemní. K odbìru podzemní vody je vdy tøeba povolení
pøíslušného vodoprávního úøadu, a to bez ohledu na zpùsob, èetnost èi
mnoství odebírané podzemní vody.
11. Na jak dlouho se vydává povolení k odbìru vody?
Vodoprávní øízení o vydání povolení k odbìru podzemní vody je
vdy zahájeno k návrhu (ádost) adatele, který ve své ádosti uvede
dobu, na kterou odbìr podzemní vody ádá. Èasové omezení povolení
k nakládání s vodami je pak výsledkem vodoprávního øízení.
12. Jak mám doloit, e studna byla vybudovaná pøed 1. 1.
1955?
Zjednodušenì lze íci, e k doloení stáøí mùe postaèit napø. i dokumentace ke stavbì, u které je studna umístìna. Jako v kadém jiném
øízení je moné k provedení dùkazù uít všech dùkazních prostøedkù,
které jsou vhodné ke zjištìní stavu vìci (tj. prokázání stáøí studny) a
které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními pøedpisy. Jde napø. o listiny èi svìdeckou výpovìï.
13. Na kom v pøípadì kontroly odbìru vody ze studny
leí dùkazní bøemeno o stáøí studny?
Úvodem je tøeba uvést, e není úmyslem ministerstva zemìdìlství ani niších správních orgánù vlastníky kontrolovat èi bezdùvodnì nutit dokládat nemoné. Stejnì jako tomu
bylo doposud, budou povìøené orgány kontrolovat povolení
k odbìru podzemní vody pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou pouze namátkovì, popøípadì na upozornìní, pokud naèerno postavená studna strhne ostatním
v okolí vodu. ádné plošné kontroly se nechystají. Dùkazní
bøemeno v pøípadì eventuální kontroly leí na správním
orgánu, ten, pokud chce nìkoho postihnout za protiprávní jednání v øízení z moci úøední, musí prokázat naplnìní
skutkové podstaty deliktu.
14. Potøebuji povolení k zachytávání dešové vody
do sudu na zalévání zahrady?
ádné povolení k takovému zachytávání vody nepotøebujete.
-P
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Tajemství jeskyní – spolupráce slovenských
a èeských jeskyòáøù pøi výzkumu podzemí
Ve ètvrtek 15. února byla ve Vlastivìdném muzeu v Šumperku
zahájena výstava Tajemství jeskyní, jejím autorem je ing. Peter
Holúbek ze Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovském Mikuláši.
O výstavì její autor øíká: „Výstava pribliuje výsledky dlhoroènej
spoloènej práce slovenských a èeských jaskyniarov. Vznikla v spolupráci s G. Lešinským, J. Sýkorom, M. Marušinom, T. Mátém, J. Novotnou, J. Kadlecom, P. Bosákom, M. Slukom a ïalšími èlenmi Èeskej
a Slovenskej speleologickej spoloènosti. Mapy, fotografie, správy,
èlánky èi knihy tu prezentujú širokú oblas spolupráce. Azda jej predzvesou bol nápis na stene Jasovskej jaskyne z roku 1452, ktorý dokumentuje zráku vojsk Jána Jiskru z Brandýsa a Jána Huòadyho. Básnik Ján
Kollár, spisovate¾ka Boena Nìmcová, alebo kòaz Jan Nepomuk Soukup sú
podpísaní pod prvými opismi jaskýò spájajúcimi èeské a slovenské jaskyniarstvo. V roku 1921 sa moravský uèite¾ zaslúil o objav jednej z najkrajších slovenských jaskýò v Demänovskej doline. Toto bol významný poèin majúci znaèný
vplyv na praktický speleologický výskum. V histórii Vaeckej jaskyne, Domice,
Jasovskej jaskyne èi najhlbšej slovenskej jaskyne, takmer 500 metrov hlbokého
Starého hradu, a mnohých ïalších sa prepletajú osudy mnohých výskumníkov
z dvoch susedných krajín.“
Výstinì výstavu charakterizoval pøedseda Èeské speleologické spoleènosti
M. Piškula tìmito slovy:
„Jménem Èeské speleologické spoleènosti chci podìkovat autorùm výstavy
za to, e pøipomnìli jeden z nejdùleitìjších fenoménù naší i slovenské speleologie – vzájemnou spolupráci jeskyòáøù pøi
výzkumech jeskyní a krasù v Èechách, na
Moravì a pøedevším na Slovensku. Tato
výstava je nejen pøipomínkou toho, co se
za mnoho let spoleènì podaøilo udìlat,
dùkazem uiteènosti takové spolupráce,
ale i výzvou do budoucnosti. Jsem
pøesvìdèen, e jak naši, tak i slovenští jeskyòáøi budou v pøíštích letech vytváøet
nová a nová témata pro další prezentace
naší vzájemné spolupráce.“ „Zdaø Bùh.“

Výstava potrvá
do 31. bøezna 2007
Magda Zmrhalová

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice - èinnost za leden 2007
Z organizaèních dùvodù se naše Duha Salix-SK Hanušovice slouèila s organizací Duha Dìti slunce Kunovice. S platností od 1. 1.
2007 tedy vystupujeme pod spoleèným názvem Duha Dìti slunce.
Zaèátkem ledna probìhla v okolí Hanušovic stopovaèka Aljašský uprchlík. Zlatokop Jim Hunter pøi pokru zastøelil v pøestøelce
protihráèe, a tím se stal psancem. Musel prchat pøed zákonem. Šerif s pomocníkem mu byli na stopì. Psanec však v mlze zabloudil a
nechtìnì se vrátil zpìt do mìsteèka Dawsonu. Šerif jej zde nakonec dopadl a zastøelil. Stopovaèka se stala pøedehrou k naší dlouhodobé etapové høe Prospektoøi, kterou v klubu rozjídíme. A proto, chlapci a dìvèata, pøijïte mezi nás a proijte s námi rùzná dobrodruství z období zlatokopecké zlaté horeèky na Aljašce na konci 19. století.
V lednu jsme otevøeli u ptaèích budek vletové otvory, které jsme na podzim uzavøeli proti neádoucímu vnikání plchù dovnitø. Po
technických úpravách jsme rovnì vyvìsili budku è. 3 z 10l kanystru.
Bìhem mìsíce jsme hráli rùzné hry. Venku napø. Obíhání ètverce, Honièka s útoèištìm, Pøihrávky s láhví atd., v klubovnì pak Na
sochy, Reversi aj.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Petr Ebster. Blahopøejeme.
Duha Dìti slunce dìkuje za spolupráci MìÚ Hanušovice.
Vedoucí klubu M. Pecho
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Jubilea
V mìsíci bøeznu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let paní Ludmila Novotná,
75 let paní Marie Manová, Marie
Dolealová a pan František
ïárský,
70 let paní Kvìtoslava Vémolová a
pánové Josef Havelka a Josef
Mináø,
60 let paní Marie Kuèerová, Marie
Koelová a Anna Bandová a
pánové Jiøí Sedlmayer, František
Bukovan, Milan Bervida a Vojtìch
Krejèí,
50 let paní Vlasta Fibichová a pan
Rudolf Halfar.
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

BLAHOPØEJEME
Ve ètvrtek 8. 2. 2007 se uskuteènilo
okrskové kolo v recitaci v Domì dìtí a
mládee v Šumperku, kterého se zúèastnila ákynì naší základní školy - ROMANA WINTEROVÁ ze III. A tøídy.
V soutìi získala 4. místo a postoupila do
okresního kola v recitaci.
Vedení školy dìkuje za reprezentaci školy.

V mìsíci lednu 2007

8. bøezen
Mezinárodní den en
V mìsíci bøeznu osmý den
jak tisíc houslí zpívá
ty nejkrásnìjší písnì jen o lásce, která je ivá.
V mìsíci bøeznu osmý den
srdíèko štìstím skáèe,
mìjte tak šastný kadý den vy eny - maminky naše.

Hodnì štìstí, pevného zdraví
a ivotní pohodu k MD
pøeje všem enám
ZO KSÈM Hanušovice

Vìtrné elektrárny u Hanušovic?
Koncem ledna otiskl deník Právo zajímavý èlánek o
stavbì nových vìtrných elektráren v blízkosti našeho
mìsta.
Osmnáct vìtrných elektráren by mohlo vyrùst do
konce pøíštího roku v prostoru mezi obcemi Kopøivná a
Hanušovice. „Všechno je teprve v jednání, zatím je
vydáno pøedbìné rozhodnutí na dvì elektrárny,“ potvrdila Právu starostka Kopøivné Jana Gerešová.
Náklady na vybudování rozsáhlého vìtrného parku
by se podle investora akce pana Jana Kotrleho mìly pohybovat okolo 1, 5 miliardy korun. „Chceme vyuít zdrojù z Evropské unie a postavit jedny
z nejvýkonnìjších vìtrných elektráren na svìtì. Jejich sloupy dosahují do
výšky 105 metrù,“ øekl Právu Kotrle. První dva obøí stoáry by podle nìj mìly
být dokonèeny ji letos na podzim.
„Stavba elektrárny se týká místní èásti Hanušovic Hynèice nad Moravou.
Radní vydali v této souvislosti pøedbìný souhlas k provedení územního rozhodnutí,“ informoval deník hanušovický starosta Petr Malcharczik. Podle nìj
by areál elektráren nemìl místním obyvatelùm nikterak vadit.
Dosavadní ohlasy místních obyvatel na plánovanou stavbu zatím
nenaznaèily obavy z nadmìrné hluènosti otáèejících se vrtulí, které pøemìòují
vìtrnou energii na elektrickou, èi ze zásahu do okolní krajiny. „Námitky v budoucnu vylouèit nemùeme, ale dosud jsme ádné nezaznamenali. Na
veøejném zasedání v Kopøivné jsme obyvatelùm zámìr výstavby detailnì
vysvìtlili,“ potvrdil Kotrle.
Vìtrný park by podle nìj mìl pøíznivì ovlivòovat ochranu ivotního
prostøedí, ale zejména by znamenal stabilní finanèní pøíspìvek do obecních
pokladen a pro majitele pozemkù.
„O tom, e se u nás pøipravuje stavba vìtrné elektrárny, vím. Kdy o tom
doma diskutujeme, tak ji schvalujeme. V Rakousku je jich plno a nikomu to
nevadí. Tak proè by na nich mìlo být nìco špatného,“ sdìlila Právu své stanovisko Rùena Buriánová z Kopøivné.
-hp

zemøel: pan Alois Štefka

Vzpomínka
„Kdo v srdci ije, neumírá...“
Dne 6. února jsme vzpomnìli
15. výroèí úmrtí
pana Antonína Kuèery.
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Dne 8. bøezna vzpomeneme 10. výroèí,
kdy nás navdy opustila naše maminka,
babièka a prababièka,
paní Marie Kuèerová.
S láskou vzpomínají dcery a syn
s rodinami.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Dnes se podruhé podíváme do druebního
mìsta Šumperku – nìmeckého lázeòského
mìsta Bad Hersfeldu.
Samo mìsto si je dobøe vìdomo své historie
a je hrdé na své dìjiny. Nachází se zde zachovalé mìstské hradby, gotický kostel, støedovìké
hrázdìné domy a historická radnice s renesanèními štíty.
Nejznámìjší památkou mìsta je klášterní
komplex s dnes ji torzem mohutného kostela.
Klášter byl vybudován v létech
831–850 opatem Bunem. Klášterem
prošlo a získalo zde za více ne tisíc let
jeho existence vzdìlání a výchovu
mnoho budoucích králù, císaøù, ale i
významných církevních osobností, nìkolik arcibiskupù a dokonce jeden
z papeù. Církevní øád benediktinù
z tohoto místa velmi významnì po staletí ovlivòoval i politické dìní oblasti.
Hersfeld 1. kvìtna 1521 dokonce navštívil reformátor Luther a pøednesl
v místním, ji tehdy významném kostele, jedno ze svých reformních kázání.
Dva roky nato se stalo mìsto s koneènou platností protestanské. V roce
1761 postihla mìsto nenahraditelná

ztráta. V klášterním kostele mìla ustupující francouzská armáda uloeno velké mnoství
støelného prachu a výbušnin. Dodnes nikdo neví,
co bylo pøíèinou toho, e došlo k ohromnému výbuchu, a tak se jedna z nejvìtších církevních staveb v Nìmecku stala koøistí plamenù. A tak
dodnes mùeme obdivovat torzo kostela, mimochodem peèlivì udrované, tyèící se do výše
pøes šedesát metrù. A právì zde se od roku 1951
konají slavné Badhersfeldské hry. Od èervna do
srpna se zde pøedstavují nejlepší èinoherní, muzikálová, operní a koncertní
tìlesa z celého svìta. Jde o velký
umìlecký záitek, nebo zde umìlci
na rozsáhlém jevišti pod románskými
oblouky vytváøejí neskuteènou atmosféru více ne tisícovce divákù. Poøadatelé her zde myslí i na nepøízeò
poèasí. V pøípadì deštivého poèasí se
nad celým areálem rozprostøe plachtový deštník veliký 1 600 metrù ètvereèních.
Významná akce ve mìstì se odehrává pravidelnì první víkend v èervnu. Koná se zde toti vyhlášený
jazzový festival za úèasti nejlepších
umìlcù tohoto ánru. -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
Pøi další procházce mìstem Šumperk se podíváme na
historii jednoho z nejstarších mìstských domù, známého
pod èp. 20, který stojí na námìstí u radnice.
Asi právem je oznaèován za první šumperský „hotel“,
nebo ji v roce 1598 zde tehdejší majitel Christopf Daniel vytvoøil veškeré podmínky pro ubytování cizích
hostù. Pozdìji dostal název hostinec „U slunce“ a patøil
k nejvýznamnìjším podnikùm v minulosti. V 1. polovinì
17. století patøil Petru Nolbeckovi a poté jeho synu Johannovi. Petr Nolbeck obchodoval s pøízí a v období tøicetileté války byl patrnì nejbohatším šumperským mìšanem.
Kromì tohoto hostince mu patøil i dùm v Bulharské ulici
è. 6, který byl nedávno zbouraný. Nolbeckové dreli hostinec a do roku 1665. Majitelkou byla tehdy Johannova
manelka Anna Susana, která zemøela 11. kvìtna 1665 a
za místo posledního odpoèinku si zvolila klášterní kostel,
jeho byla štìdrou dobrodinkou. S nejvìtší pravdìpodobností jí patøila jednomístná hrobka na levé stranì pod Vítìzným obloukem, v ní byl v roce 1995 nalezen krásný
dvouramenný, tzv. caravacký køí. Po smrti Anny Susany
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prodali dìdicové hostinec Hansi Georgu Pangrazovi, nìkdejšímu praporníkovi císaøské armády, který se svým
plukem nìkolikrát pobýval v Šumperku a po tøicetileté
válce se zde usadil. Do poáru mìsta v roce 1669 mìl mít
hostinec i podloubí, které se táhlo po celé severní frontì
námìstí a patrnì nejen tam. V roce 1669 získal dùm
Kašpar Sattler, jemu patøil také protìjší rohový dùm
nám. Míru a ulice Starobranské. Majitel, jeho ena a dìti
se pak v r. 1683 stali obìtmi èarodìjnických procesù
inkvizitora Bobliga. Sattlerovi dìdici poté prodali dùm
mìstu, které ho pronajímalo rùzným zájemcùm. Mìsto
provedlo úpravu domu, nechalo ho natøít lutou barvou
(øíkalo se mu pak „lutý dùm“) a po stranách vrat dalo
osadit døevìné sloupy provedené v mìstských barvách modré a luté. Pøestavbou získal dùm zdvojené barokní
štíty, které byly bohuel ve 2. polovinì 19. století odstranìny. Pøestavba do dnešní podoby se uskuteènila v roce
1881. V roce 1882 se sem nakvartýrovali pruští vojáci.
Hostinec a pozdìji i kavárna „U slunce“ se v prvním poschodí udrely a do 20. století.

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hpm
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Královny noci
Vás zvou 24. 3. 2007
v 19.00 hod.
do DK Hanušovice
na svou travesti šou.
Vstupné v pøedprodeji
100,- Kè
pøed vystoupením 120,- Kè

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Pøedprodej vstupenek
v prodejnì
Ing. Karel Grabovský
od 12. 3.-23. 3. 2007
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