HANUŠOVICKÉ NOVINY
Duben 2007

èíslo 4

roèník 13

cena 2 Kè

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

Upozornìní II. - Ke studnám a odbìru vody
1. Studny vybudované pøed rokem 1955 pro jednotlivého odbìratele (jedna domácnost) nepotøebují ádné potvrzení. V pøípadì dotazù ke studni staèí písemné prohlášení
vlastníka o zhotovení studny pøed rokem 1955 s doloením vlastnictví nebo jiného práva ke studni, s podloením podpisem svìdka nebo pøíslušné obce. Dùkazní bøemeno o
stáøí studny a pùvodu je na tazateli (on musí pøedloit a dokázat opak), co je v dùkazním øízení témìø nemoné. Vlastník studny nepotøebuje ani povolení k odbìru vody, pokud prokazatelnì nepøesáhne 6 000 m 3 za rok.
2. Studny pøed rokem 1955 - k odbìru vodu právnické osoby nebo osoby
podnikající potøebují povolení k nakládání s vodami a jednoduchý pasport
ke studni a odbìrnímu místu. Toto povolení se vyøídí na OP MìÚ v Šumperku.
3. Studny vybudované v letech 1955 a 2001, ke kterým se nezachovala dokumentace a doklad o povolení k odbìru vody - je nutné
doloit pasport sudny a zaádat o povolení k odbìru vody v øádném
øízení o nakládání s vodami dle § 9 odst. 4 vodního zákona. Podle stavu lokality, doby funkènosti a studny samotné mùe pøíslušný vodoprávní úøad
od pøedloení hydrogeologického posouzení ustoupit.
(pokraèování na 2. stranì)

Víte, e…
... mùete dìní v centru Hanušovic sledovat na internetu?
Jak jsme se doèetli v deníku Šumperský a jesenický deník dne 2. bøezna tohoto roku
je to moné. Píše se tam, e kdekoliv na svìtì se nyní mohou zájemci podívat, jak to
aktuálnì vypadá v Hanušovicích. Umoòuje to nová webová kamera, kterou vedení
podhorského mìsteèka nechalo umístit na støechu budovy základní školy. Kamera
pøenáší aktuální snímky na internet. Pohled na centrum Hanušovic a èást mìsta smìrem
na Jeseník se aktualizuje automaticky kadou minutu. Snímky je moné zhlédnout na
internetové adrese:
www.hanusovice.info/index.php?id=webkamera_skola.html
Take a se budete procházet po stránkách internetu, zkuste si najet na uvedenou
adresu. Bude jistì zajímavé podívat se ze støechy školy v kteroukoliv denní i noèní
dobu na naše mìsto.
- hp

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

Fejeton
Musím vyjádøit tichou úctu a nesmírný
obdiv k našim pøedkùm. Za to, co
všechno dokázali a jaké tradice
zanechali. S jakou posvátnou pokorou
pøistupovali k svátkùm, jako jsou
Vánoce èi Velikonoce. I v té
nejskromnìjší chalupì se vše lesklo
èistotou, a jak teprve záøil kostel! Mìli
jiné ivotní hodnoty, ne máme my?
Nebo se nauèili brát ivot se vší
pokorou takový, jaký je? Umìli se
radovat ze zcela drobných malièkostí
všedního dne a váit si pìkné chvilky èi
okamiku? Konec koncù, kdo ète, ten ví
své, kdo neète, neví nic.
Šikovné ruce a fantazie jim rozhodnì
nechybìly, jinak by se nezachovaly
pracnì vyšívané odìvy, kroje, malované
talíøe a hrnky a velikonoèní kraslice. Ty
byly tvoøeny a rozdávány s patøiènou
náleitostí! Øíkalo se jim „malovna“ a
kadá dívka touila vytvoøit tu
nejpìknìjší. A e se s vejci nìjak šetøilo!
Ovšem v kadé chalupì èekala na
Velikonoce plná ošatka kraslic
malovaných, a oèi pøecházely.
Uplynulo hodnì èasu. V souèasnosti si
dovedné ruce taky mohou pøijít na své,
staèí zájem a trochu èasu, který je i byl
tak vzácný. Otevírají se kurzy, které
oprašují tajemství našich babièek a
prababièek, nauèíte se vytvoøit takové
velikonoèní tradice, e budete mít úctu
sami k sobì. A hlavnì - nìkomu udìláte
radost.
Èas bìí jako o závod, tradice zùstávají.
A je to tak dobøe. Kdo chce rozumìt
souèasnosti, musí znát minulost. Jen tak
se nauèí váit si všeho dobrého, co ivot
dává, a moná tak trochu unést pøíkoøí
ivota...
-hl
Pøijmu truhláøe s praxí
min. 5 let, na HPP.
Nástup ihned. Nástupní plat
70 Kè/hod. + prémie.
Èasová flexibilita.Tel.: 737 274 331.
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
8. jednání – 12. 2. 2007
- projednala ádost o odkoupení èásti bytu v domì èp. 242
- schválila smlouvu o provedení regulace topení na MìÚ
Hanušovice firmou Techem
- doporuèila ZM ke schválení prodej pozemku pè. 798/19
v kú. Hanušovice za cenu ZP
- schválila pronájem vývìsní skøíòky na ul. Hlavní u pošty
firmì Zábøeská realitní
- schválila rozšíøení informaèního a svolávacího systému
pro krizové øízení
- schválila statut, jednací øád a èleny krizového štábu obce,
povodòové komise
- schválila bezplatný pronájem KD pro MŠ
- vzala na vìdomí dopis manelù Jelínkových
- schválila ádost MSKS, KK Hanušovice o pøíspìvek
- schválila návrh rozpoètu HO s. r. o. na rok 2007
- vzala na vìdomí dopis starostky Králík
- schválila výsledek inventarizace pøedloený hlavní inventarizaèní komisí za rok 2006
- schválila a uloila podepsat smlouvu o dílo se Stavrelem,
v. o. s. – Kaple Hynèice
- schválila a uloila podepsat 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 ZM prodat neobchodovatelné akcie MSP
- schválila prominutí poplatkù za TKO
- doporuèila ZM ke schválení pøevod kanalizace do majetku VHZ, a. s. Šumperk

Upozornìní II. - Ke studnám a odbìru vody
(dokonèení z 1. strany)

4. Studny s doloením dokladù, kde je odbìr vody èasovì
omezený - je nutné zaádat o prodlouení k nakládání s vodami.
Ostatní doloené studny bez èasového omezení odbìru pro
jednotlivé odbìratele nepotøebují nic.
5. Studny nepovolené (naèerno), u kterých bude
jednoznaènì prokázáno vybudování po roce 1955 nebo
vlastník písemnì tuto skuteènost uvede - bude zahájeno øádné
øízení o povolení k odbìru vody a ke stavbì studny, a to se
všemi nutnými záleitostmi, které vyaduje vodní i stavební
zákon a správní øízení. Hydrogeologický posudek nebude
poadován pouze ve výjimeèných pøípadech.
6. Studny, u kterých kolaudaèní øízení nabylo právní moci
po 1. 1. 2002, nepotøebují nic.

Pasport stavby studny pro jednotlivé obèany
(domácnosti) obsahuje:
- jméno a pøíjmení (firma), adresu trvalého bydlištì (sídlo
firmy) vlastníka stavby, parcelní èísla týkající se pozemku se
stavbou s doloením vlastnických nebo jiných práv;
- údaje o vydaných rozhodnutích ke stavbì, pokud se
nezachovala, alespoò pøibliný rok dokonèení stavby;

- schválila návrh èlenù orgánù VHZ, a. s. a zástupce na
valné hromady VHZ, a. s. ve volebním období 2006–2010
- uloila nabídnout volný byt 3+1 na èp. 242 k prodeji spoluvlastníkùm
9. jednání – 26. 2. 2007
- vzala na vìdomí zprávu o èinnosti MK v Hanušovicích za
rok 2006
- vzala na vìdomí informaci, e RARSM je pøipravena
pomáhat obcím a mìstùm s vypracováním ádostí na programy EU
- delegovala zástupce na akci Zábøeská mateøinka
- vzala na vìdomí konání valné hromady VHZ, a. s. Šumperk
- vzala na vìdomí rozšíøení VOBUS linek do horních
Hanušovic
- schválila pøíspìvek SONS pro rok 2007 a vzala na
vìdomí zprávu o èinnosti této organizace v roce 2006
- uloila posoudit monost vybudovat dìtské høištì v rámci
pøípravy územního plánu
- delegovala svého zástupce na setkání se zástupci Èeské
spoøitelny
- uloila zajistit uspoøádání sbírky pro Diakonii Broumov
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- projednala ádost o vyjádøení k umístìní vìtrné elektrárny
- vzala na vìdomí zprávu o stavu veøejného poøádku OOP
PÈR ve mìstì Hanušovice
- projednala návrh ceny za realizaci GSM komunikátoru
- schválila ádost o pøepsání nájmu
- schválila dodatek è.1 spoleènosti STAVREL, v. o. s. ke
smlouvì na provedení chodníkù

- katastrální mapu se zákresy všech staveb do 40 m od studny,
popø. zákres ve vìtším mìøítku;
- technický popis studny - vrtaná, kopaná, výstroj (skrue,
zdìná, PVC, ocel apod.), prùmìr, hloubka, ustálená výška
hladiny, krytí (poklop), zpùsob èerpání vody.
Pasport nemusí vyhotovit projektant, mùe kterákoliv osoba
pøi dodrení poskytnutí potøebných a poadovaných údajù a
nutné pøehlednosti údajù a zákresù.
Veškeré povolení a souhlasy ke studnám právnických a
fyzických podnikajících osob øeší Odbor P Mìstského úøadu
v Šumperku, pro jednotlivé odbìratele - domácnosti - tyto
záleitosti øeší odd. P OVP v Hanušovicích.
Je nutné si vyzvednout potøebné tiskopisy formuláøù nebo
ádostí, vyplnìné všechny známé poadované údaje a doklady
pøedat na pøíslušném vodoprávním úøadì, kde sporné a nejasné
záleitosti budou øešeny pøípad od pøípadu dle dané situace.
Termín dodání je do konce mìsíce èervna 2007, potom budou
veškeré studny øešeny v celém vodoprávním øízení podle
platných zákonù.
Na závìr - informace ve všech médiích jsou kusé, èasto
nepøesné, popisující krajní pøípady s krajním øešením a
postihem. Jednotlivá posouzení však øeší pøíslušné vodoprávní
úøady samostatnì.
-p
(Pøíštì - O kanalizaci)

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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Ve ètvrtek 1. 3.
se v Domì kultury
v Hanušovicích
uskuteènil
maškarní rej
Mateøské školy
pøi ZŠ a MŠ
Hanušovice
foto:
Pavel Mareèek

Denisa Poláèková, 7. A

Aneta Hetmánková, 7. A

Mateøinka 2007
Ji po sedmé se konal dne 8. 3. 2007 v Zábøehu na Moravì festival MATEØINKA 2007 - celostátnì ji po dvanácté. Jde o pódiová
vystoupení dìtí z mateøských škol.
Dìti z naší školky si nacvièily dvì vystoupení hudebnì-pohybová, a to vystoupení country tancù s názvem Tereza pod vedením
ved. uè. Elenky Høebaèkové a p. uè. Vìry Hegerové a vystoupení s názvem Tancuj s námi rumba, rumba, rej pod vedením p. uè.
Ludmily Nikolovové.
Souèástí festivalu MATEØINKA byla i výtvarná soutì dìtí na téma Kouzelná zahrada, které se s dìtmi zúèastnila i p. uè. Jana
Hetmánková. Za kolektivní výtvarnou prostorovou práci s názvem Koèárek získala opìt ocenìní za nejzdaøilejší výtvarnou
prostorovou práci.
Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli na zdárném uskuteènìní celé akce, rodièùm, kteøí nám v prùbìhu
celého dne pomáhali, i tìm, kteøí nás pøijeli povzbudit. Podìkování patøí i všem uèitelkám, které s dìtmi vše vytvoøily a nacvièily.
Ale nejvìtší podìkování patøí opìt dìtem, které zdárnì reprezentovaly naši školku, školu i mìsto a obstály v konkurenci ostatních
mateøských škol.
Ještì jednou všem dìkujeme.
Ludmila Nikolovová
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Kouzelný svìt hraèek
Èlovìk je tvor hravý a hrál si u v dobì prehistorické. Hraèky mìly
dìti nejen starých Egypanù, ale té Sumerù. Nejvíce jich však
vzniklo v Orientì, pøedevším v Èínì a v Indii. Jednou z nejdùleitìjších hraèek se stala panenka, vyrábìná zpoèátku z hlíny. Vùbec nejstarší øecké panenky pocházejí ze 7. stol. pø. n. l., a právì odtud se
rozšíøily nejen do dalších èástí Støedomoøí, ale i do celé Evropy. Pro
chlapce se v této dobì objevují miniaturní vojáèci a koník ze døeva
nebo z hlíny.
Ve støedovìku se dìti snaily napodobovat rytíøe na koni a s oblibou si hrály s døevìným koníkem na malé tyèi. V 16. století se zaèínají hraèky vyrábìt ve velkém. V Nìmecku se centrem jejich výroby
stává Norimberk, kde se kolem r. 1730 objevují i známí cínoví vojáèci. V 17. stol. pøichází móda domeèkù pro panenky. Urèeny byly
nejen dìtem šlechtickým, ale té bohatým mìšanùm a dostávaly je i
jako svatební dar mladé nevìsty.
Prùmyslová revoluce pøinesla nejen vynálezy, ale i nové hraèky –
miniaturní vláèky, nejdøíve ze døeva, na konci 19. stol. ji první
elektrické, letadla, miniaturní autíèka, vláèky, koleje a k tomu i
nádraí a nakonec celé krajinky. V roce 1903 v Americe spatøuje
svìtlo svìta plyšový medvìd. Poèátek dvacátého století je ve znamení øady klasických hraèek vyrábìných z nových materiálù. Velký
úspìch zaznamenaly panenky z celuloidu a kauèuku. Bezesporu jedním z nejvìtších „objevù“ ve vývoji hraèek jsou stavebnice znaèky
LEGO (znamená „hraj si dobøe“ èi „dobøe si hrát“). V roce 1932 uvádí dánská firma na trh døevìné hraèky. Roku 1949 potom první
stavebnice z umìlé hmoty, pøedchùdce dnešních stavebnic LEGO. Od r. 1960 se firma specializuje jen na výrobu stavebnic a svùj
svìtový primát si drí dodnes.
Spoleèenské deskové hry také neodmyslitelnì patøí do seznamu oblíbených, a to nejen dìtských her. Mají velmi dlouhou historii, provázejí èlovìka více ne 5000 let. Nejstarší byly objeveny v Egyptì. Mezi souèasné nejznámìjší deskové hry urèitì patøí hra
Scrabble, která vznikla roku 1949.
V roce 1959 dobývá svìt panenka Barbie. Pøedstavuje se na veletrhu hraèek v New Yorku, a pøestoe se vzápìtí rozpoutá diskuse
o tom, zda je tato hraèka pro dìti vùbec vhodná, získává obrovskou oblibu a vzápìtí k ní pøibude pøítel Ken.
Osmdesátá léta jsou pak ve znamení Rubikovy kostky, autorem této hraèky byl maïarský vynálezce, po nìm byla nazvána.
Bezpochyby se stala nejslavnìjším a nejprodávanìjším hlavolamem celé historie. Zároveò patøí mezi hlavolamy nejtìší. Není
snad jedince, který by tuto kostku nìkdy nedrel v ruce, zaplavila celý svìt, poøádaly se soutìe a mezinárodní šampionáty v jejím
skládání. Následovalo desetiletí obrovského rozmachu elektronických a pozdìji poèítaèových her.
Dagmar Tempírová

Kino Mír

Hanušovice
Oèní optika Vladimíra Rolínková
Školní 343, Hanušovice

Duben 2007

Poskytuji dìtem do 15 let plastové
tvrzené èoèky na pøedpis
bez poplatku.
Pro dospìlé velký výbìr brýlových
obrub za pøíznivé ceny; na vybrané
druhy velké slevy.

6. 4. Noc v muzeu
13. 4. Déja Vu
20. 4. Prázdniny
27. 4. Maharal Tajemství talismanu

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

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

Inzeráty textové - 15,- Kè za øádek o 30 znacích

byt 3+1 v obci Malá Morava.
Nájem 2.500 Kè+inkaso.
Tel. 602 779 995.

Inzeráty plošné - 2,50 Kè za 1 cm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Mìstské informaèní centrum
V Mìstském informaèním centru jsou podávány informace o poøádaných kulturních akcích, kontaktech,
monostech ubytování a turistiky. Jsou zde k dispozici také mapy mìsta a okolí.
Turistický suvenýr Mìsta Hanušovice za 20,- Kè si mùete u nás zakoupit. Ú
Adresa: MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel.: 583 231 091
e-mail: grabovsky@iol.cz

Výzva!
Od roku 2005 je v Hanušovicích zøízeno Mìstské informaèní centrum, jeho úkolem je poskytovat informace o dìní
v Hanušovicích a okolí. Vyzýváme tedy všechny organizace, kluby, svazy i širokou veøejnost, poskytujte prosím informace
o akcích, které poøádáte (výstavy, plesy, turistické výlety, sportovní akce apod.), a to na adresu: grabovsky@iol.cz nebo
osobnì na MIC Hanušovice, Hlavní 137, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 091.
Bìhem celého roku Hanušovice navštíví mnoho lidí, informaèní centrum získává stále vìtší význam a návštìvníkùm
je tøeba pøedat co nejpøesnìjší informace. Pøedem dìkujeme.
-mìú

Regionální a mìstské informaèní centrum Šumperk
nabízí CYKLOZNÁMKY
Cykloznámka je odznak pøipomínající a oceòující projetí znaèených cyklotras.
Vzhledem k tomu, e projetí mnoha z nich pøedstavuje významný sportovní
výkon, nabízíme cykloturistické veøejnosti novou sérii odznakù, které budou
trvalou, skromnou, ale pøesto dùleitou pøipomínkou na prùjezd atraktivní trasou.
Na lícové stranì cykloznámky je fotografie a název turistického objektu. Na
stranì rubové je umístìno poøadové èíslo cykloznámky, GPS turistického
objektu, èísla dostupných cyklotras a informace o prodejním místì cykloznámky.
Souèástí cykloznámky je trvanlivá samolepka s poøadovým èíslem a názvem
turistického objektu, kterou je mono nalepit jako upomínku na navštívené místo
na rám kola, chodecké nebo lyaøské hole a bìky.
Samolepka je doplnìna kontrolním kuponem s poøadovým èíslem cykloznámky
a logem cykloznámky. Tento kupon se lepí na Cyklokartu.
Cyklokartu je mono vytisknout na www.cykloznamky.cz v rubrice SOUTÌ.
Po nasbírání 9 soutìních kuponù (rùzná èísla) máte monost zúèastnit se slosování
o atraktivní ceny.
Vyplnìná Cyklokarta s 9 soutìními kupony souèasnì opravòuje k vyuití slev u
smluvních partnerù. Cyklokarty zasílejte do 30. 12. na adresu SHOCart, spol. s r. o.,
Zádveøice 48, 763 12 VIZOVICE, nebo odevzdejte u smluvních partnerù do 15. 12.
Aktuální seznam partnerù, rozsah slev a termíny jejich èerpání najdete na
www.cykloznamky.cz.
Losování soutìe za pøíslušný rok probìhne vdy v rámci veletrhu cestovního ruchu
Regiontour v Brnì (polovina ledna následujícího roku). Pøedání cen bude provedeno
poštou. Výherci prvních 3 cen budou pozváni k osobnímu pøevzetí v rámci veletrhu
SPORT PRAGUE v Praze (pøelom únor/bøezen následujícího
roku). Výsledky soutìe budou zveøejnìny do 10 dnù od
losování na www.cykloznamky.cz. Vítìzové budou o výsledku
informováni e-mailem nebo telefonicky.
Partnerem projektu Cykloznámky je vydavatelství SHOCart,
které do aktualizovaných cykloturistických map vyznaèuje
prodejní místa cykloznámek.

kontrolní kupón

Hana Rozehnalová
vedoucí RMIC Šumperk
samolepka
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Velikonoce – svátky jara
A máme tu opìt jaro. I kdy nám „paní zima“ letos neukázala svoji
nehezkou tváø jako v loòském roce, pøesto jsme se na jaro všichni tìšili.
Symbolem probouzející se pøírody a høejivých sluneèních paprskù
jsou kadoroènì velikonoèní svátky. Nejsou to však svátky s pevným
datem. Roku 325 našeho letopoètu toti rozhodl církevní nicejský koncil, e se budou slavit vdy první nedìli po prvním
jarním úplòku, který je letos 2. dubna.
Svátkùm vdy pøedchází ètyøicetidenní pùst, který
je plný významných dnù. Ve velikonoèních svátcích se mísí tradice s køesanskou symbolikou.
A tak si udìláme takovou malou procházku
dny, které pøedchází nejslavnìjší nedìli a pondìli v roce:
Popeleèní støeda
O pùlnoci z úterý na støedu zvanou Popeleèní ponocný odtroubil konec masopustu a
oznámil zaèátek šestinedìlního pùstu. Ten
mìl význam oèistný i symbolický. Pùvodní
myšlenka neznamenala jen zøeknutí se jídla,
ale èehokoliv, co odvádí od duchovních vìcí.
Popeleèní støeda je tak prvním dnem postním.
V kostelech dodnes køesané dodrují rituál, kdy
knìz vìøícímu namaluje na èelo køíek z popela
rozmíchaného ve vodì a vysloví biblickou vìtu:
„Pamatuj èlovìèe, e prach jsi a v prach se obrátíš“.
Èerná, Praená a Kýchavá nedìle, letos 25. února,
4., 11. bøezna
Kadá ze šesti nedìlí, které následují po Popeleèní støedì, dostala název. První Èerná se jmenuje podle barvy, do ní se ten den oblékaly zejména eny. Název vyjadøuje vánost postních dnù. Druhá je
Praná a má jméno podle pokrmu, který se ten den pøipravoval z kaše
z nedozrálých pšenièných klasù. Na Kýchavou nedìli se pak konala
mše za odvrácení moru, k jeho pøíznakùm kdysi patøilo kýchání. Lidová povìra øíká, e kolikrát kdo v tento den kýchne, tolik rokù bude ít.
Druebná, Smrtná a Kvìtná nedìle letos 18., 25. bøezna, 1. dubna
Ètvrté postní nedìli se øíká Druební. Býval to den, kdy mìla mláde dovoleno sejít se na návsi a kdy také druba se enichem navštìvo-

vali rodièe budoucí nevìsty. O Smrtné nedìli mladí vynášeli „smrt“ –
slamìnou figurínu na døevìné tyèi. Pak ji vhodili do potoka, a tak byla
ukonèena zima. Poslední nedìle pøed Velikonocemi se nazývá Kvìtnou. V ten den se svìtili proutky koèièek, dubu a lísky. Zasunuté za obrázky svatých mìly chránit dùm pøed bleskem, zapíchnuté do pole
k dobré úrodì. V jiných èástech svìta se jí øíká i Palmová a pøipomíná
den Kristova pøíchodu do Jeruzaléma.
Zelený ètvrtek, letos 5. dubna
V tento den Jeíš Kristus naposledy veèeøel s apoštoly, byl zajat a souzen. Podle tradice se jedly zelené bylinky a knìz oblékal zelené mešní roucho. Zelený
ètvrtek zaèínal pøed východem slunce modlitbou
v zahradì. V kostelech se drí zvyk omývání
nohou na pøipomínku poslední veèeøe, kdy
Kristus omyl nohy apoštolùm.
Velký pátek, letos 6. dubna
Je to den køesanského smutku. V tento
den nesl Jeíš svùj køí na horu Golgotu tzv.
køíovou cestou s trnovou korunou na hlavì.
Veronika mu rouškou osušila krev, pot a
slzy. Jeho oblièej tak údajnì zùstal na roušce
otištìný a stal se pak pøedlohou pro zobrazení Kristovy podoby. Pak jej vojáci vysvlékli
do bederní roušky a pøibili na køí.
Bílá sobota, letos 7. dubna
V noci ze soboty na nedìli vstoupil Jeíš
na nebe. Tato noc, oznaèována jako Velká, dala ve
14. století jméno celým Velikonocùm. Pøed noèní
slavností Zmrtvýchvstání svìtí knìz oheò, od kterého
zapálí svíce nazývané paškál. Obøad ehnání svìtla neboli
lucernárium je doloen u v bohoslubách Cyrila a Metodìje na
Velké Moravì. Jméno Bílé soboty je odvozeno od barev roucha tìch,
kteøí pøijímají køest.
Hod Boí velikonoèní, letos 8. dubna
Je to den, kdy Jeíš vstal z mrtvých. Dlouhý pùst konèí. Pøi mši se
svìtí velikonoèní pokrmy – beránek, mazanec, vejce, chleba, víno a
další. Ten den nesmí v ádném pokrmu chybìt vejce. Proto ty nádivky,
mazance, jidášky, beránci i perníky. Lidé v tento den nepracovali, hospodynì jen navaøila a nakrmila dobytek.
- hp

Olomouètí skauti jedou do svìta
Ji druhý pøípravný víkend èekal v minulých dnech èleny výpravy Olomouckého kraje na jamboree, celosvìtové skautské
setkání, které probìhne na pøelomu èervence a srpna v Anglii. Výpravu finanènì podpoøily Olomoucký kraj a Rotary kluby.
Akce se uskuteènila na základnì v Pochni nedaleko Bruntálu a pro úèastníky byl pøipraven program zamìøený pøedevším na
procvièení jazykových znalostí a pøípravu reprezentace kraje, ale i celého èeského skautingu na jamboree.
Páteèní veèer probìhl ve znamení secvièování nejen lidových písní. „Myslíme, e hudba je nedílnou souèástí èeské kultury. Tu chceme
skautùm celého svìta pøedstavit a dát tak najevo, e jsme národ sice malý, ale ne nevýznamný,“ øíká vedoucí výpravy Petr Kabelík. Zpívání
s kytarou se protáhlo do noèních hodin.
V sobotu dopoledne se pak úèastníci zamìøili na provìøování svých jazykových znalostí.
„Samozøejmì se mezi dìtmi projevují rozdíly, ale vìøím, e se v Anglii nikdo z nich neztratí,“ øíká
Kabelík, vedoucí oddílu ze Zlatých Hor. Skauti a skauti mìli dále monost vyrobit si nìkolik
upomínkových pøedmìtù z terakoty. Vìtšina vtiskla hlínì tvar podsady, tradièního èeského stanu.
Po obìdì pak následoval blok zamìøený na organizaèní záleitosti. Vedoucí výpravy Petr
Kabelík jejím èlenùm pøednesl nejen finanèní záleitosti. „Samozøejmì je otázka financí podstatná.
Proto dìkujeme Olomouckému kraji i dvìma Rotary klubùm, které nás zatím podpoøily. Další
sponzoøi jsou v tuto chvíli v jednání.“ I tak musí skautky a skauti poèítat s investicí ve výši kolem
patnácti tisíc.
Odpoledne bylo zpestøeno velkou hrou v terénu v okolí základny, veèer se pak dìti uèily
pøipravovat jedno z tradièních èeských jídel, bramborák. Celá akce byla zakonèena v nedìli
dopoledne.
Jamboree je setkání skautù a skautek z celého svìta, které je poøádáno vdy jednou za ètyøi roky.
Tentokrát se u pøíleitosti stého výroèí zaloení skautského hnutí ujala jeho pøípravy Anglie,
kolébka hnutí. Z Èeské republiky se jamboree zúèastní cca 160 mladších úèastníkù a pìtasedmdesát
dospìlých èlenù servistýmu, kteøí se budou podílet na bezchybném chodu setkání.
–peb
Jedna z èlenek olomoucké krajské výpravy pøi pøípravì bramborákù,
tradièního èeského jídla. Foto Martin Matta ââ
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti Slunce (Salix-SK) Hanušovice - èinnost za mìsíc únor 2007
Na poèátku mìsíce jsme vyvìsili zkušebnì další malou kanystrovou ptaèí budku. Je urèena pro ptáky hnízdící v polodutinách
(konipasi, lejsci šedí, rehci). Pøední stìna nemá klasický kulatý vletový otvor, nýbr obdélníkový, sahá jen do poloviny výšky a
horní èást je odstranìna. Jsme zvìdaví, jak se tato budka osvìdèí.
V pùli mìsíce jsme provedli generální úklid klubovny.
V sobotu 24. 2. jsem pøipravil akci i pro veøejnost Prospektoøi-zlatokopové, ale nikdo z neèlenù klubu si nepøišel vyzkoušet formou rùzných her a zkoušek, zda by se mohl stát prospektorem. Mrzí mne, e ádní rodièe neèlenù klubu nepodpoøili a nevyuili
tuto naši nevšední akci. Zøejmì mìli jiný program èi je vùbec nezajímá, co dìlají jejich dìti ve volném èase. Umonìte dìtem proít
krásnì a smysluplnì jejich dìtství a podporujte iniciativy, jako jsou napøíklad ty naše!
V únoru byla v našem klubu zahájena dlouhodobá etapová hra Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství, která potrvá a do
konce tohoto školního roku. Vyvrcholení nastane na krátkodobé akci o velkých letních prázdninách 5.-10. 8. 2007 (minitábor).
V mìsíèním bodování jednotlivcù zvítìzil Petr Ebster. Blahopøejeme. Pøeji i ostatním, aby je nadšení nikdy neopouštìlo a zaili
s námi ještì mnoho veselých i dobrodruných pøíhod.
Vedoucí klubu M. Pecho

Prospektoøi - hledaèi nerostného bohatství
Poøadatel: Duha Dìti slunce (Salix-SK) Hanušovice
Kdy: 5.-10. 8. 2007 (ne-pá)
Kde: TZ u Bohdíkova
Cena: 750,- Kè Duha D. s.
900,- Kè ostatní
Pøi podání pøihlášky se vybírá celá finanèní èástka.
Akce pro: dìti 8-14 let
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Program: hry, bojovky, výpravy do okolí i na koupalištì
v Zábøehu, etapovka na téma Prospektoøi - hledaèi nerostù, dále
tábornické dovednosti
Pøihlášky: kadé úterý v dobì 17.15-17.45 hod. v naší klubovnì do konce dubna 2007 (ul. Dukelská u è. 112 v Hanušovicích)
Vyuijte naší èasovì i finanènì výhodné nabídky!
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Jubilea
V mìsíci dubnu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let paní Jarmila Matýsová,
80 let paní Marie Doleelová a
pan Josef Vavøín,
70 let paní Milada Široká a ofie
Angerová a pan Jiøí Kašpar,
65 let pánové Ernest Rajnoha,
Josef Král a Josef Hájek,
60 let paní Anna Gronychová,
Marie Pøibylová, Jitka Vaškovièová
a Anna Olbortová a pánové
Miroslav Koela a Milan Štefka,
50 let paní Ludmila Tomšù a
Svatava Sirùèková a pánové Jiøí
Snášel a Zdenìk Vlèek.
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 únoru 2007
se narodil:
Petr Krupa
zemøela:
paní Libuše Švecová

Sbírka šatstva se uskuteèní 17. 5. 2007 v DK Hanušovice od 13.00-17.00 hod.
Je urèena pro Diakonii Broumov. Více informací v kvìtnových novinách.

Blahopøání
Pøed 60 roky, 22. dubna, se narodila

paní Anna Olbortová
Sklenku vína pozvedáme, z hrdel našich zazní zpìv
o tom, e Tì rádi máme, a jsi s námi do sta let.
To Ti pøeje manel Oldøich, dcery Monika a Lenka.

Velikonoèní mrskání
Ján Havelka
Mrsky, mrsky na noky,
dávej, dìvèe, výsluky.
Naposledy leda groš,
u je toho taky dost.
Vejce krásné, malované,
za pomlázku darované.
A jsou všechny holky, eny
jarní mlázkou postieny.

Krásné proití Velikonoc a spoustu
jarního sluníèka pøejí všem
ètenáøùm
redakce Hanušovických novin
a zamìstnanci MìÚ Hanušovice

Radostné proití velikonoèních svátkù, jarní
pohodu a dìtem bohatou pomlázku pøeje

MO KDU-ÈSL

Vzpomínka na pana Jaroslava Koøalku
Dne 1. bøezna 2007 zemøel náhle a neoèekávanì pan Jaroslav Koøalka, øeditel základní školy ve výslubì.
Do naší školy nastoupil jako mladý uèitel v r. 1956 a s jednoroèní pøestávkou na ní
pùsobil a do r. 1989, kdy odešel do dùchodu. Celý jeho uèitelský ivot byl naplnìný
prací pøedevším pro školu, ale i pro veøejnost. Vykonával celou øadu spoleèenských a
politických funkcí. Zúèastnil se výchovy a vzdìlávání tøí generací dìtí z Hanušovic.
V záøí 1969 se stal øeditelem školy a v této funkci pùsobil a do r. 1989.
Ve své uèitelské práci usiloval o to, aby se áci ve vyuèování chovali tvoøivì a aktivnì. K tomu jako øeditel vedl i ostatní uèitele. Hanušovická škola mìla solidní úroveò a
poskytovala svým ákùm dobré základy pro další vzdìlávání.
Nezahálel ani po odchodu do dùchodu, kdy mìl více èasu na své oblíbené šachy.
Vedl šachový krouek ákù ve škole a šachový oddíl pøi ÈD, stanice Hanušovice. Obì
skupiny mìly velmi pìkné výsledky a v okresních soutìích se umísovaly na pøedních
místech. Pracoval také v autoklubu, pøispíval do Hanušovických novin a psal kroniku
Hanušovic.
Bohuel, ádná píseò není tak dlouhá, aby nemìla konec. Zùstávají jen vzpomínky.
-gr

Vzpomínka
Odešli jste nám, rodièe, neznámo kam, vzpomínka po Vás zùstává nám.
Vzpomínka krásná, rodièe milí, e vy jste pro nás ili.
Dne 18. dubna a 16. srpna 2007 vzpomeneme 3. výroèí úmrtí našich milovaných rodièù,
Arnošta a Ladislavy Homolových.
S velkou láskou na Vás stále vzpomínají dcery Ladislava a Jana s rodinami.
Kdo jste je mìli rádi, vzpomínejte s námi. Dìkujeme.

Vzpomínáme
Dne 4. 4. 2007 uplyne ji 38 let
od tragické smrti naší sestry
Ludmily Chrudinové.
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Dne 5. 4. 2007 vzpomeneme 2. výroèí
úmrtí naší maminky, babièky a prababièky,
paní Ludmily Chrudinové.
S láskou vzpomínají dcera Lenka
s rodinou a syn Zdenìk s rodinou.

www.hanusovice.info
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Cestování po Evropì
Mezi státy, které jsme v našem seriálu ještì nenavštívili, je
pobaltská republika Litva. Výjimeènì nenavštívíme hlavní mìsto Vilnius, ale podíváme se na historii majestátného vodního
hradu Trakai.
Toto nenápadné místo, leící asi 25 kilometrù od hlavního
mìsta, se tìší nebývalému zájmù turistù. Na ostrovì uprostøed
jezera Galvé tam stojí majestátnì vyhlíející hrad, kdysi jedno
z nejmocnìjších center východní Evropy.

Další zajímavostí mìsta jsou Karaimové. Je to pùvodní ortodoxní (pravovìrná) idovská sekta z oblasti dnešního Íránu.
Spolu s Tatary je na Trakai koncem 14. století pøivedl kníe Vytautas a udìlal z nich èleny hradní stráe. V té dobì poívali rùzných privilegií a a do dnešní doby si uchovali svoji kulturu,
pøestoe jich zde ije jen nìkolik stovek. Sekta má i svou expozici na hradì a ve vlastním Karaimském etnografickém muzeu.
- hp

Hrad byl zaloen ve 2. polovinì 14. století a stal se dùleitým
místem v boji Litevcù proti øádu nìmeckých rytíøù, který tu provádìl christianizaci (pokøesanštìní) obyvatelstva. Poèátkem
15. století odtud litevský velkokníe Vytautas spravoval území
sahající od Baltského moøe a k Èernému. Po úpadku Litevského velkokníectví byl hrad v 17. století obsazen a ponièen ruskými vojsky. Trakai pak ji nikdy nedosáhl svého pùvodního
významu. Rekonstrukce hradu se uskuteènila a po 2. svìtové
válce.
Hrad je postaven z èervených cihel a jeho zdi jako by vyrùstaly
pøímo z vodní hladiny. Z bøehù jezera Galvé se k nìmu lze dostat
po døevìných mostech. V prostorách hradu se nachází expozice
mapující celou litevskou historii. Jako všude ve svìtì se i zde
prodávají rùzné suvenýry, ale zde mají nìco unikátního, a to jantar. Nikde na svìtì však neuvidíte, jakou nádheru lze z této suroviny vyrobit. Slibuji, o jantaru si povíme pøíštì.

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se naposledy projdeme po našem okresním mìstì Šumperku a zamìøíme se na historii a souèasnost místní nemocnice.
Stavba první mìstské nemocnice v Šumperku zaèala na podzim roku 1894 a veøejnosti byla slavnostnì pøedána 9. bøezna
1896. Mìla tehdy 70 lùek a prvním primáøem byl August
Hager. Spolu s ním zde slouili ještì další ètyøi lékaøi a pomáhali
jim ještì tøi mìstští lékaøi. V kadém desetiletí zde pøibývala
nová oddìlení a zvyšoval se i poèet obsluhujícího personálu lékaøù a sestøièek.

Koncem roku 1945 ji mìla nemocnice 400 lùek a dále se
provádìly nezbytné vnitøní úpravy a vznikala další oddìlení.
V roce 1954 zde byla vybudována také nová transfúzní stanice.
V roce 1988 pak skonèila 1. etapa výstavby pøíjmových a pohotovostních slueb. Poté zaèala dostavba, která trvala 5 let. Vyrostl nový stopadesátilùkový pavilon pro oddìlení
chirurgické, ortopedické a traumatologické a byla postavena
nová, moderní lékárna.
V roce 1996 zahájilo provoz hemodializaèní støedisko, nezbytné pro pacienty s chronickým onemocnìním ledvin.
V dubnu 2002 pak skonèila rozsáhlá rekonstrukce budovy
hematologicko-transfúzního oddìlení.
Dùleitým rokem se stal rok 2004, kdy se nemocnice stala
souèástí skupiny Euromednet,
sdruení evropských
nemocnic.
V souèasné dobì se
z pùvodního malého mìstské
ho špitálu stala moderní
nemocnice, kde se nachází
22 odborných oddìlení,
37 odborných ambulancí,
jimi roènì projde a
200 000 pacientù. Za rok je
zde hospitalizováno kolem
19 000 klientù a které se
trvale stará 890 zamìstnancù.
-hpm

á
Šumperská nemocnice na poèátku
své èinnosti
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podatelna@mu-hanusovice.cz
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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.
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www.znatemapu.cz
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Na jediném místì:

11

www.hanusovice.info
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