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

Fejeton
Jaro pøichází ve jménu ivota a
krásy. Pøináší dary lidem i pøírodì - jak
stromùm kvìt, rostlinám vùni i zpívající
vodì hlas. „Jaro je lék na øeèi, co nás

Mìsto Hanušovice získalo 1. místo v kategorii Nejlepší webové
stránky mìsta Olomouckého kraje pro r. 2007

nudí, na lidi, co chtìj kazit ivot nám“zpívá se v jedné písnièce o jaru. K èemu
prázdná a nudná slova, kdy se slunce

Pár informací o soutei:
Sdruení Zlatý erb v roce 2007 vyhlásilo ji 9. roèník soutìe.
Osobní záštitu nad soutìí pøevzal
ministr vnitra a ministr informatiky
Ivan Langer.
Nad cenou o nejlepší elektronickou
slubu pøevzal osobní záštitu prezident
Nejvyššího kontrolního úøadu František Dohnal. Krajská kola vyhlašují
kraje ÈR. Soutì je poøádána ve spolupráci se sdruením Èeský zavináè,
Svazem mìst a obcí ÈR, portálem Mìsta a obce online a konferencí ISSS.
Soutì je souèástí iniciativ v rámci
kampanì Bøezen - mìsíc Internetu.

usmìje na pampelišky a petrklíè, taky
na èlovìka. Ptáci opustí své budky a lidi
také. Èlovìk vyhledává èlovìka a lidi
jsou si trochu bliší - moná snad
alespoò nìkteøí, i z pramínku se zrodí
øeka. Jako by spadly klapky z oèí - a
vidíme zøetelnìji. Sluneèní paprsky
zrentgenují srdce a i ta studená a
kamenná roztávají. Všemi smysly
vnímáme víc ne kdy jindy, a protoe
svìt kolem nás kvete, navracíme se tam
k sobì a usmìje se i škarohlíd. Úsmìv
umí pohladit jako mámina ruka. Tak

(pokraèování na 2. stranì)

pøeètìme si z blízkých oèí, jestli nám
budou rozumìt..

13. 5. - Den matek
Všem maminkám pøejeme k jejich svátku hodnì zdraví, radosti a rodinné pohody.
Redakce Hanušovických novin a zamìstnanci MìÚ Hanušovice.
Mìsto Hanušovice Vás zve na divadelní hru

7. 5. v 19. 00 hod. v DK Hanušovice
Více informací na www.hanusovice.info

Sbírka

pro Støedisko køesanské sociální pomoci - DIAKONII v Broumovì
se koná v Domì kultury v Hanušovicích

17. 5. 2007 - ètvrtek, 13.00-17.00 hod.
(Více informací na 8. stranì)
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Hanušovický jarmark bude
18. 8. 2007
více informací v pøíštím èísle nebo na
www.hanusovice.info
Nabízím hotovostní pùjèky pro
zamìstnané, podnikatele, dùchodce i
eny na mateøské 18-75 let,
nízký úrok, rychlé vyøízení.
Vyroubalová, 608 150 234
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
10. jednání – 12. 3. 2007
- doporuèila ZM ke schválení závìreèný úèet mìsta Hanušovice a
stanovisko auditora k výsledku hospodaøení za rok 2006 bez nedostatkù
- RM doporuèila ZM ke schválení první rozpoètovou zmìnu pro
rok 2007
- na základì návrhu právního oddìlení schválila RM prominutí
pohledávky
- vzala na vìdomí úpravu ceny za sbìr, svoz a odstranìní odpadu
SITA CZ, a. s. – provoz Rapotín
- schválila pøíspìvek AMK Hanušovice
- schválila nabídku na zpracování projektu Hynèice n. Mor. - Rekonstrukce vedení VO
- schválila ádost o odprodej èásti pozemku pè. 2124/3
v kú. Hanušovice – SDC Olomouc
- projednala Dodatek è. 2 o poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru a pøepravy TKO a uloila pøedloit dodatek è. 2
ZM ke schválení
- projednala záleitost propagace - trièka mìsta Hanušovice
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- schválila zahájení prùzkumných a exhumaèních prací na
mìstském høbitovì v Hanušovicích za úèelem exhumace ostatkù
nìmeckých vojákù.
- projednala program na zasedání ZM dne 28. 3. 2007

- schválila pøechod nájemní smlouvy
- vzala na vìdomí konání akce Ceremoniál Zlatý erb – 28. 3. 2007
v Olomouci
- schválila a uloila podepsat smlouvu na servis a kontroly
hasicích pøístrojù a poárních vodovodù
- schválila pøíspìvek na nákup klavíru pro ZUŠ Šumperk –
poboèka Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení prodej bytu na èp. 375
- projednala ádosti o odkoupení pozemku v kú. Hanušovice pè. 1186/8, 1185
- projednala ádost o odprodej pozemkù pè. 1615/2, 1659 a st. pl.
51 v kú. Vysoké ibøidovice
- schválila prominutí platby za pronájem pozemku
- doporuèila nabídku Agentury U kocoura organizátorovi
Hanušovického jarmarku k realizaci
- doporuèila ZM ke schválení zprávu o kontrole hospodaøení v ZŠ
Hanušovice za rok 2006
- projednala vìc Vìtrné elektrárny Hynèice nad Moravou
- vzala na vìdomí dopis Krajské veterinární správy OC kraje
- vzala na vìdomí dopis SONS – podìkování
- odsouhlasila ádosti o prominutí poplatku za TKO
- projednala ádost o zaøazení do systému svozu TKO
- schválila smlouvu o dílo s TECHEM Olomouc – montá termostatických ventilù a hlavic
- projednala výmìnu bytù
- delegovala zástupce RM na mistrovství ÈR ve støelbì 31. 3.
2007 a 1. 4. 2007 v tìlocviènì Hanušovice

11. jednání – 26. 3. 2007
- projednala pøípravu zasedání ZM dne 28. 3. 2007

Mìsto Hanušovice získalo 1. místo v kategorii Nejlepší
webové stránky mìsta Olomouckého kraje pro r. 2007

Pozvánka
Má zemì

(dokonèení z 1. strany)

Jsou zemì bohaté na høbety nebetyèných hor,
jsou zemì, které moøe oblévá,
jsou zemì rovin, širé jak prodleva,
kde nedohlédneš na obzor.
Má zemì není nedohlednì širá,
hor jenom nìkolik - a moøe nenašel bys ani je ale krásná, je tak milá a my vroucnì pøejeme si - aby ta zemì ta èeská zemì navdy jen naše, naše byla...

Cílem soutìe je podpoøit
modernizaci místní a regionální
veøejné správy prostøednictvím
rozvoje informaèních slueb
poskytovaných obèanùm i
specifickým skupinám uivatelù s
vyuitím internetu a ostatních
elektronických médií, a pøispìt
tak k rozvoji kvality ivota ve
mìstech, obcích a krajích Èeské
republiky.
-hvj

Základní organizace KSÈM Hanušovice zve
všechny obèany mìsta Hanušovice a pøilehlých
obcí ke vzpomínkové akci u pøíleitosti 62. výroèí
osvobození naší vlasti z fašistického podruèí.
Vzpomínková akce se uskuteèní 8. kvìtna
2007 v 18.00 hodin u pomníku na Hlavní ulici.
Pøijïte zavzpomínat a vzát úctu všem, kteøí se o
osvobození naší krásné zemì zaslouili.

Ocenìní od
1. námìstka
hejtmana
Olomouckého
kraje
Pavla Horáka
pøevzal starosta
mìsta Petr
Malcharczik
a webmaster
Václav Jokl.

Srdeènì zve ZO KSÈM Hanušovice
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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Oznámení
Základní škola a Mateøská škola Hanušovice
oznamuje všem rodièùm a strávníkùm, e
v dobì letních prázdnin budou uzavøeny
mateøská škola a školní jídelna, a to
následovnì:
MŠ ul. Hlavní v dobì 16. 7.-10. 8. 2007;
ŠJ ul. Hlavní v dobì 19. 7.-10. 8. 2007

Sbìr velkoobjemového odpadu - kvìten 2007
Na svoz velkoobjemového odpadu od obèanù budou pøistaveny kontejnery AVIA - typ vysoký následovnì:
1. Ve dnech od 21. kvìtna do 23. kvìtna 2007 budou kontejnery umístìny
na sídlišti Na Holbì - obchod, na sídlišti Zábøeská, na ulici Sportovní
2. Ve dnech od 23. kvìtna do 25. kvìtna 2007 budou kontejnery umístìny
u kaple, u Hanušovické lesní, a. s., horní Hanušovice - zastávka ÈSAD, Hynèice - u horního kontejneru
Mobilní sbìr velkoobjemového odpadu je urèen pouze pro obèany, které ádáme, aby do kontejneru neodkládali
nebezpeèné odpady, barevné kovy, sklo, papír a další odpady urèené k recyklaci a sbìru.

Sbìr nebezpeèného odpadu - v sobotu 19. kvìtna 2007
Svoz nebezpeèných odpadù (autobaterie, zbytky barev a rozpouštìdel, oleje, olejové filtry, zaolejované hadry, záøivky,
mrazáky, lednice, rádia, televize, obrazovky apod.)
Nebezpeèný odpad pøipravte na okraj vozovky do 7 hod.:
ul. Hlavní, Jesenická, Zábøeská, Na Holbì - u obchodu, Praská, Údolní, Habartická, Potùèník - u bývalého obchodu,
Hynèice - u horního kontejneru, leb - u kontejneru, Vysoké ibøidovice - køiovatka u bývalého obchodu
Sbìr nebezpeèného odpadu je urèen pouze pro obèany, není urèen pro fyzické osoby podnikající a právnické
osoby. ádáme obèany, aby neodkládali nábytek, druhotné suroviny (elezo, papír)!

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

HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2007

www.hanusovice.info

3

Mistrovství ÈR AVZO TSÈ ÈR
ve sportovní støelbì VZD zbranìmi
Hanušovice 2007
Rada støelectví AVZO povìøila ZO AVZO Hanušovice uspoøádáním
této vrcholné soutìe ve dnech 31. 3.-1. 4. 2007. Poøadatelé vyuili loòských zkušeností a úèastníci i pøedstavitelé organizace na závìr pøi vyhodnocení ocenili prùbìh akce velkou pochvalou.
Realizaèní tým M ÈR AVZO
Ve sportovní hale místní ZŠ bylo pro støelce pøipraveno 20 støeleckých
stanoviš. Podmínky pro nastavení støelby vlee, vstoje i pro rùzné
kategorie v jedné smìnì vyadují nároènou práci obsluhy i rozhodPøíprava pøed závodem
èích. Vše probíhalo bez závad.
Nejlepší závodníci, zástupci témìø všech krajù Èech a Moravy,
pøijeli z 21 základních organizací Asociace víceúèelových ZO technických sportù a èinností.
V sobotu 31. bøezna soutìila mláde do 16 let a celkem støílelo
81 úèastníkù v šesti kategoriích. Pøevahu mìli puškaøi - více ne
90 % zúèastnìných. I letos byli mezi nejlepšími puškaøi chlapci a
dívky z Èernovic u Tábora. Ze 14 jejich závodníkù si odvezli 8 medailí, z toho 4 mistrovské. Mladí støelci ze Šumperku-Temenice získali „jen“ 5 medailí.
Pozornost si zaslouí Nikola Mazurová ze Šumperku a Tereza
Strnadová z Èernovic. Obì se maximálním nástøelem 300
bodù stávají v kategorii VzPu 30 dívky do 14 let Mistrem
ÈR AVZO. Celková úroveò mladých støelcù do 16 let je velmi vysoká, kdy vlee 17 puškaøù nastøílelo více ne 295
bodù ze 300 moných. První výkonnostní tøídu získalo
25 závodníkù, II. VT 20 závodníkù a III. VT 17 støelcù.
V nedìli 1. dubna se na stavech pøihlásilo 53 závodníkù
ve stáøí od 18 let, z toho jen pìtina en. Hodnoceno bylo
12 kategorií a z tìch byli nejúspìšnìjší závodníci ze Šumperku-Temenice. Odjídìli se ziskem 7 zlatých - mistrovských
a tøí bronzových medailí. Jako další byli pistoláøi z Horního
Benešova, kteøí osmkrát stáli na stupních vítìzù.
Vyzvednout výkon si zaslouí Lenka Inderková ze Šumperku a Jana Hejnyšová z Horního Benešova. Shodným výsledkem 375 bodù obhájily Mistrovskou výkonnostní tøídu.
Obì jsou èlenky drustva ÈR VzPi 40 juniorek, kdy letos ve
Vpravo øeditel závodù a
Francii toto drustvo získalo titul Mistr Evropy 2007.
pøedseda ZO AVZO
(pokraèování na 5. stranì)

Mistr ÈR Vz Pu 40 do 18 let Petra Hájková - èlenka ZO AVZO
Hanušovice (vpravo)
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Hanušovice Miroslav
Havelka

Zuzana Mìrková Mistr ÈR Vz Pu 40 eny (vpravo)
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Mistrovství ÈR AVZO TSÈ ÈR ve sportovní støelbì VZD
zbranìmi Hanušovice 2007
(dokonèení ze 4. strany)
Z poètu 53 støelcù jich 83 % získalo jednu z výkonnostních tøíd: 2x Mistr ÈR, 9x I. VT, 20x II. VT a
13 závodníkù III. VT.
Bilance letošního ji tøetího Mistrovství ÈR AVZO v Hanušovicích je tedy opìt mnohem úspìšnìjší
ne pøedchozí roèníky. Svìdèí to o rùstu výkonnosti i zájmu o støelectví v AVZO ÈR. Nejvíce
mistrovských titulù - celkem 9 - získali závodníci ze Šumperku, k tomu pøidali dalších 6 medailí. Na druhém místì pistoláøi z Horního Benešova:
3x Mistr + 8 dalších medailí. Tøetí v poøadí byli mladí støelci z Èernovic - celkem 8 medailí; Nové Mìsto n/M získalo 6 medailí.
Také poøadatelská ZO Hanušovice se doèkala: Petra Hájková (1990) ve VzPu 40 do 18 let se stala Mistrem ÈR AVZO nástøelem 384 bodù
vstoje.
Pøi vyhodnocení, které probìhlo v pøátelské atmosféøe, øeditel soutìe Miroslav Havelka, té pøedseda ZO AVZO Hanušovice, pøipomenul, e
AVZO ÈR vychovává støelecké talenty v mnohem skromnìjších podmínkách, ne má bohatý Èeský støelecký svaz. Ti nejlepší pak reprezentují
ÈR ji jako støelci ÈSS. Nás pak o to víc mrzí, e pøedstavitelé ÈSS nás povaují za nepøíjemnou konkurenci, které nestojí za to podat ruku
k nabízené spolupráci.
Na závìr pøedseda AVZO TSÈ ÈR Even Pour podìkoval závodníkùm za vzornou reprezentaci, poøadatelùm a rozhodèím za bezchybnou
pøípravu i prùbìh soutìí a sponzorùm, pøedevším Pivovaru Hanušovice, za pomoc pøi jejich uskuteènìní. K tomu se pøipojil s podìkováním i pan
František Felner, místostarosta mìsta Hanušovice.
Miroslav Havelka, pøedseda ZO AVZO Hanušovice

Mistrovství ÈR Hanušovice 2007
- pár zajímavostí závìrem
Èlánek s informací o Mistrovství ÈR ve sportovní støelbì bych chtìl
doplnit o nìkolik zajímavostí z øíše statistiky a ze svìta více èi ménì
pøesných èísel.

Pøehled všech vítìzù jednotlivých kategorií
- Mistrù ÈR AVZO 2007
Vzduchová puška 30 ran vlee
dívky do 12 let: Marie Kubù, AVZO Èernovice, 298 bodù
chlapci do 12 let: Petr Nymburský, AVZO Èernovice, 298 bodù
dívky do 14 let: Nikola Mazurová, AVZO Šumperk, 300 bodù
Tereza Strnadová, AVZO Èernovice, 300 bodù
chlapci do 14 let: Martin Havlík, AVZO Horní Cerekev, 299 bodù
Vzduchová puška 40 ran vstoje
dívky do 16 let: Eliška Krenarová, AVZO Èernovice, 372 bodù
chlapci do 16 let: Štìpán Hynek, AVZO Polièná, 382 bodù
dívky do 18 let: Petra Hájková, AVZO Hanušovice, 384 bodù
chlapci do 18 let: Patrik Keprt, AVZO Šumperk, 361 bodù
juniorky: Lenka Navrátilová, AVZO Šumperk, 305 bodù
eny: Zuzana Mìrková, AVZO Šumperk, 377 bodù
Vzduchová puška 60 ran vstoje
junioøi: Adam Hrabovský, AVZO Polièná, 584 bodù
mui: Jiøí Materna, AVZO Nové Mìsto na Moravì, 582 bodù
Vzduchová pistole 40 ran
dívky do 16 let: Veronika Vintrlíková, AVZO Šumperk, 351 bodù
chlapci do 16 let: Jakub Skladan, AVZO Horní Benešov, 363 bodù
dívky do 18 let: Veronika Vintrlíková, AVZO Šumperk, 354 bodù
chlapci do 18 let: David Malùšek, AVZO Polièná, 379 bodù
juniorky: Lenka Inderková, AVZO Šumperk, 375 bodù
eny: Marcela Königová, AVZO Horní Benešov, 371 bodù
Vzduchová pistole 60 ran
junioøi: Jakub Skladan, AVZO Horní Benešov, 556 bodù
mui: Pavel Berka, AVZO Šumperk, 562 bodù
Kromì vítìzství a mistrovského titulu Petry Hájkové se další
domácí závodníci umístili následovnì:
Vzduchová puška 30 ran
dívky do 12 let: 12. místo Veronika Schwarzerová
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chlapci do 12 let: 18. místo Tomáš Bank
20. místo Roman Köhler
21. místo David Ján
Celkem 6 letošních Mistrù republiky dokázalo obhájit svùj mistrovský titul z loòského roku. Jsou to: Tereza Strnadová z Èernovic, Zuzana
Mìrková, Lenka Inderková a Pavel Berka ze Šumperku, Jakub Skladan a Marcela Königová z Horního Benešova.
O medaile z Mistrovství ÈR 2007 se podìlili sportovní støelci
11 drustev a mistrovskými tituly se mohou chlubit v 7 organizacích AVZO.
Celkem 5 závodníkù získalo více ne 1 medaili v tomto poøadí:
Jakub Skladan Horní Benešov
Veronika
Vintrlíková Šumperk
Tomáš Petøík Šumperk
Pavla Skladanová
- Horní Benešov
Jan Jadrníèek Horní Benešov

2 zlaté

1 støíbrná

0 bronzová

2

0

0

0

1

1

0

1

1

0

0

2

Projevila se i úspìšnost nìkterých rodin, ve kterých se støelbì vìnuje více pøíslušníkù; ti sbírali cenné kovy takto:
Skladanovi Horní
Benešov
Mazurovi Šumperk
Kubù Èernovice
Hejnyšovi Horní
Benešov

2

2

1

1

1

1

1

0

1

0

2

0

Pro zajímavost - v prùbìhu obou dnù bylo vystøeleno celkem
5460 soutìních diabolek, které musely vykonat dráhu 54 kilometrù a 600 metrù.
A na závìr ještì seznam sponzorù, kterým patøí podìkování stejnì
jako všem poøadatelùm. Jsou to: MìÚ Hanušovice, Pivovar Holba,
Republikové kolegium AVZO, Farma Morava, fa Minerál, CBA
Nuget, Restaurace U Revizora, Zbranì-støelivo Plíhal, Potraviny
u Kohlù a Puškaøství Martin Pospíchal.
-fie

www.hanusovice.info
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Tip na víkend pro Vás

Muèírna na zámku se otvírá
Nejvìtší muèírna v ÈR, která byla otevøena ve sklepních
prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti
zpøístupnila v nedìli 1. dubna 2007.



Souèástí muèírny je také dobová šatlava s tradièními kavalci a odsouzenci èekajícími na trest. Sklepení je doplnìné o zvukové a
svìtelné efekty, autenticitu muèírnì dodají plastické figuríny, které pro expozici vytvoøili studenti scénografie Janáèkovy akademie
múzických umìní v Brnì. Otevøením dobové muèírny došlo k rozšíøení prohlídkových okruhù zámku, mìsto si od ní slibuje nárùst
poètu návštìvníkù.
Døíve ve sklepení nebyla muèírna, ale klasické vìzení. Útrpné právo mìlo ve mìstì tradici, i kdy ne v takovém rozsahu jako
napøíklad pøi èarodìjnických procesech v blízkých Jeseníkách. V Moravské Tøebové bydlel i kat, který donucovací prostøedky
pouíval. Byl to jeden z nejbohatších obèanù mìsta, známý po celé Moravì. Tìšíme se na návštìvu.
-em

Poslední koncert Pavla Nováka v Hanušovicích
6. 6. 2007 v DK Hanušovice v 19.00 hod.
Na koncert do Hanušovic se samozøejmì tìším. Bylo to vdycky fajn. Tentokrát
pøijedu s novým poøadem Ètyøi roèní období. Je to vlastnì prùøez mým ivotem, protoe lidský ivot má stejná období jako rok. Opírám se samozøejmì o své nejvìtší hity,
prùvodní slovo je zase tak trošku filozofie s nadhledem a trošku sranda. Doplnili
jsme celý program o velkoplošnou projekci, která doplní vyprávìní a písnièky také o
zrakové vnímání. Další novinkou je èerstvý èlen kapely. Je to mùj syn Tomáš a bude
hrát na bicí. Po studiu konzervatoøe hrál sedm let v kapele Support Lesbiens. V dubnu se rozhodl odejít a zaèíná koncertovat s námi. Mám radost, protoe ivé bicí a
mladý èlovìk jsou velkým pøínosem. Budeme se na Vás všichni s kapelou tìšit.

Volejbalové debly „Holba tour 2007“
V mìsíci bøeznu poøádal volejbalový oddíl SK Hanušovice první
deblové turnaje letošního roku. Ji X. roèník tìchto turnajù se hraje
pod názvem „Holba tour 2007“. Turnajù se zúèastnilo nìkolik velice
kvalitních párù, dokonce a z Liberce. A koneènì „pøiletìla i první
milá vlaštovka“ v podobì úèasti prvních domácích mladých hráèù
(dvojice Kubíèek, Vincourek a Kubíèek, Doleèková). Nádherným výsledkem bylo také ètvrté místo dalšího mladého domácího páru v kategorii en Hetmánkové s Mikulínovou, kterým bronz unikl opravdu jen
velice tìsnì.

Kategorie mui:
1. Podvolecký, Vitásek (Hanušovice, Zábøeh)
2. Michálek, Mrázek (Kolín, Liberec)
3. Marks, Grézl (Loštice)
Kategorie mixy I:
1. Mrázek, Kubešová (Liberec)
2. Horký, Køikalová (Šumperk)
3. Podvolecký, Baová (Hanušovice, Javorník)
Kategorie mixy II:
1. Vykydal, Musilová (Šumperk)
2. Kubíèek, Kubíèková (Šumperk)
3. Vašica, iková (Staré Mìsto)

Kategorie eny:
1. Holcová, Andrýsková (Hranice)
2. Kubíèková, Køikalová (Šumperk)
3. Marešová, Jánová (Hanušovice)

Kino Mír

Hanušovice

Oèní optika Vladimíra Rolínková
Školní 343, Hanušovice

Kvìten 2007
4. 5. Apocalypto
11. 5. Prázdniny pana Beana
18. 5. 300: Bitva u Thermopyl
25. 5. Vratné láhve

Nabízím k pronájmu
byt 3+1 v obci Malá Morava.
Nájem 2.500 Kè+inkaso.
Tel. 602 779 995.
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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.
Oèní optika Vladimíra Rolínková
Školní 343, Hanušovice

podatelna@mu-hanusovice.cz

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
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Pro peníze na rozvoj regionu do Evropy
Zdá se Vám myšlenka vyuití penìz z Evropské unie na vlastní projekty pøíliš vzdálená? Nemuselo by to tak být, záleí jen na Vás.
Za úèelem èerpání financí z Evropské unie vznikla na území obcí Branná, Vikantice, Šléglov, Staré Mìsto, Jindøichov, Malá Morava, Hanušovice, Kopøivná, Bohdíkov a Ruda nad Moravou tzv. místní akèní skupina (MAS), která má název MAS Horní Pomoraví, o. p. s. a zahrnuje cca
12 500 obyvatel regionu.
Jedná se o neziskovou organizaci – obecnì prospìšnou spoleènost, která sdruuje podnikatele, neziskové organizace (spolky, kluby, sdruení –
tzn. napø. hasièe, fotbalisty, myslivce, zahrádkáøe, apod…) a obce za úèelem realizace projektù, které rozvíjí naše venkovské území s pomocí financí z EU. Na území Horního Pomoraví ji tato neziskovka pùsobí a do její èinnosti se mùete zapojit i Vy s Vašimi projekty a plány.
Dùvodem vzniku místní akèní skupiny není módní trend, ale potøeba èi nutnost. Do budoucna to bude jedna z moností, jak získávat finanèní
prostøedky nejen z národních zdrojù, ale zejména z Evropské unie.
Podmínkou pro èerpání penìz je ale vytvoøení strategie rozvoje území, a to za úèasti všech zainteresovaných subjektù, tedy Vás – podnikatelù,
zástupcù neziskových organizací, zástupcù obcí, ostatních fyzických osob.
Jednou z èástí tohoto rozvojového dokumentu je i volba motta, které by mìlo vyjadøovat krátce a výstinì naši oblast. Chci Vás touto cestou
poádat, je-li to ve Vašich monostech, abyste navštívili webové stránky naší MAS (www.hornipomoravi.eu) a vyjádøili svùj názor na návrhy
motta, které vznikly na naší posledním pracovním jednání v Hanušovicích 13. 2. 2007. Na stránkách MAS je také umístìna anketa, v ní mùete
hlasovat o podobì prvního spoleèného projektu, který by mìl být startem spoleèné spolupráce celého našeho území.
Máte monost se aktivnì zapojit do plánování rozvoje vašich obcí, území ve kterém ijete! Pokud se budete chtít aktivnì úèastnit tvorby strategie a dalších èinností MAS Horní Pomoraví, o. p. s. mùete tak uèinit prostøednictvím webových stránek – kde je umístìna také kniha hostù, nebo
osobnì na dalším pracovním setkání ke strategii našeho území (v prùbìhu dubna), které bude zveøejnìno na úøedních deskách obecních a mìstských úøadù v dostateèném èasovém pøedstihu.
Vìøím, e vìtšinu z Vás zajímá, jakým zpùsobem budeme usilovat o zlepšení ivota na území MAS Horní Pomoraví. Nestùjte proto, prosím,
stranou a i Vy pøispìjte k vypracování co nejlepší strategie našeho území. Dìkuji Vám pøedem za Váš èas, snahu, nápady a pøipomínky a tìším se na
další spolupráci.
František Winter, Pøedseda správní rady, MAS Horní Pomoraví, o. p. s.

MAS Horní Pomoraví, o. p. s. èlenem Národní sítì Místních akèních skupin ÈR, o. s.
Ve støedu 11. dubna 2007 se v Praze na Ministerstvu zemìdìlství konala volební konference Národní sítì (dále jen NS MAS ÈR), co je dobrovolné obèanské sdruení samostatných nezávislých neziskových organizací – Místních akèních skupin (dále jen „MAS“), jeho základním
posláním je obnova a rozvoj venkova pomocí metody LEADER.
Za MAS Horní Pomoraví, o. p. s. se konference zúèastnil pøedseda Správní rady František Winter a asistentka projektù Taána Mareèková.
V rámci konference byl pøedstaven program Leader pro roky 2007-2013 v podání Kamily Matouškové z Ministerstva zemìdìlství a nejrozsáhlejší prostor byl vìnován volbì èlenù Výboru Národní sítì MAS. Výbor je tøináctièlenným statutárním a výkonným orgánem, v jeho rámci
byli zvoleni zástupci, vdy jeden za kadý kraj. Za Olomoucký kraj byl do výboru zvolen František Winter. Úèastníci konference zvolili také
pìtièlennou Kontrolní komisi. Mandát obou volených orgánù je dvouletý.
Cílem NS MAS ÈR

- je realizace programu obnovy a všestranného rozvoje venkova ve snaze zlepšit kvalitu ivota na venkovì prostøednictvím setrvalého
a integrovaného místního rozvoje;

- zajistit reciproèní pøenos poznatkù a zkušeností mezi èleny sítì;
- zajistit reciproèní pøenos poznatkù a zkušeností na úrovni spolupráce mezi èlenskými zemìmi Evropské unie a jejich MAS;
- podporovat spolupráci s dalšími zemìmi, které ve venkovském prostoru chtìjí pouívat metodu LEADER.
Hlavní úkoly NS MAS ÈR

- zastupovat a reprezentovat MAS pøi jednání se státními a profesními orgány, zejména pak být partnerem pro Øídící orgán EAFRD;
- vytváøet prostøedí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností MAS a pøíkladù dobré praxe;
- propagovat èinnost MAS;
- zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova - ELARD a v dalších podobných institucích;
- vytváøet tlak na veøejnou správu ke vzdìlávání úøedníkù veøejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech integrovaného
mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a rozvoje obèanské spoleènosti;

- dávat podnìty svým partnerùm pro zamìøení odborné èinnosti;
- kadoroènì poøádat národní konferenci MAS s výroèním shromádìním èlenù NS MAS ÈR a programovou diskusí;
- spolupracovat s dalšími institucemi pùsobícími ve venkovském prostoru;
- podporovat a rozvíjet spolupráci a partnerství obyvatel venkova a zemìdìlcù.
-ab
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Slavnostní otevøení kanceláøe
MAS Horní Pomoraví o. p. s.
V pátek 6. dubna slavnostnì otevøela kanceláø místní akèní skupiny MAS
Horní Pomoraví, o. p. s. dveøe prvním návštìvníkùm. Otevøení se zúèastnil poslanec PS ÈR a bývalý starosta Šumperku Petr Krill, také starostové obcí z území
místní akèní skupiny, èlenové vedení organizace a zástupci zpracovatele
strategie místní akèní skupiny z CpKP støední Morava. Pásku pøestihl spolu
s P. Krillem starosta mìsta Hanušovice Petr Malcharczik, který se velkou mìrou
zaslouil o poskytnutí vhodných prostor v budovì mìstského úøadu.
Kanceláø bude slouit veøejnosti jako kontaktní místo pro zájemce o aktivní
úèast v místní akèní skupinì a jako místo pro poskytování informací o monostech èerpání dotací na rozvojové projekty na venkovì.
V prùbìhu slavnostního obìda pøítomní diskutovali o rozvojových monostech regionu, o pøipravovaných projektech a monostech èerpání dotací na tyto
projekty z národních zdrojù a z dotaèních zdrojù Evropské unie. Jedním z pøipravovaných projektù je i tzv. Den Horního Pomoraví, jeho hlavním cílem bude
pøedstavení èlenských obcí místní akèní skupiny.
Více informací o èinnosti MAS Horní Pomoraví, o. p. s. mùete získat na
www.hornipomoravi.eu.
-ab

Petr Krill

â
Pásku pøestihl
spolu s P. Krillem
starosta mìsta
Hanušovice Petr
Malcharczik

ä

Facilitátoøi Místních akèních skupin z celé ÈR na návštìvì v Horním Pomoraví
Ve dnech 11.-13. 4. 2007 probìhlo v Koutech nad Desnou setkání facilitátorù Místních akèních skupin (dále jen MAS). Tuto akci
pøipravil Ústav zemìdìlských a potravináøských informací pod Ministerstvem zemìdìlství ve spolupráci s Místní akèní skupinou
Horní Pomoraví, o. p. s.
e nevíte, kdo jsou facilitátoøi? Jedná se o osoby, které byly vyškoleny (certifikovány) pro èinnost v místních akèních skupinách.
Jejich vzdìlávání obsáhlo projektové øízení, strategické plánování, podmínky a monosti dotaèní politiky pro venkov, techniky zapojování veøejnosti do rozhodování v rámci místní politiky, fundraising – metody získávání finanèních prostøedkù pro realizaci
konkrétních projektù apod.
Snahou Ministerstva zemìdìlství je pøipravit kadé funkèní MAS alespoò jednoho takovéhoto expertního pracovníka, doposud
jich bylo vyškoleno v celé ÈR pouze 42.
Na programu setkání facilitátorù byly semináøe s tématy: problematika Brownfields, zdroje financování, problematika LEADER, výstupy Programu rozvoje venkova, síování MAS, akreditace facilitátorù.
V rámci setkání MAS Horní Pomoraví, o. p. s. ve spolupráci s èlenskou firmou VOBUS, v. o. s. uspoøádala exkurze u svých èlenù
- v zemìdìlské spoleènosti MARWIN, v. o. s, kde se úèastníci dozvìdìli o ekologickém zpùsobu hospodaøení a v obchodní spoleènosti PRO-BIO, s. r. o., Staré Mìsto zhlédli výrobu biopotravin spojenou také s jejich ochutnávkou.
Úèastníci setkání byli následnì nadšeni prohlídkou pivovaru HOLBA, a. s. Hanušovice, co je významný partner MAS Horní
Pomoraví, o. p. s.
Tato akce pøispìla k propagaci našeho regionu na celonárodní úrovni.
-fw

Skautùm pomohou kraj i rotariáni
Olomoucký kraj i Rotary kluby z nìkolika mìst regionu se rozhodly finanènì podpoøit výpravu skautù Krajské
rady Junáka Olomouckého kraje na svìtové setkání, tzv. jamboree, které probìhne na pøelomu èervence a srpna
v Anglii.
Zastupitelstvo kraje pøispìje junákùm èástkou ètyøi sta tisíc. „Dotace pokryje asi pìtinu celkových nákladù,“
øíká vedoucí výpravy Petr Kabelík ze Zlatých Hor. „Nejvìtším výdajem budou úèastnické poplatky anglickým organizátorùm, zadarmo nebude ani doprava.“ Èástka se bude dìlit mezi ètyøicítku dìtí ve vìku od 13 do 18 let a jejich vedoucích, desítku èlenù mezinárodního servistýmu a skupinu tzv. výletníkù. Ti se jamboree zúèastní pouze na jeden den, zbytek zhruba dvoutýdenního pobytu
v Anglii stráví návštìvami místních skautù v rùzných mìstech.
Dalších nìkolik desítek tisíc z kapes úèastníkù a jejich rodièù ušetøí pøíspìvky od Rotary klubù z Prostìjova, Pøerova a Olomouce. „Rotariáni pøed èasem uzavøeli s Junákem smlouvu o vzájemné spolupráci,“ vysvìtluje Kabelík. „Mezi èleny Rotary klubù všude na svìte je mnoho skautù, v øadì myšlenek jsou si obì organizace blízké, take podpora výpravy je jen logická,“ dodává.
I s pøíspìvky od Olomouckého kraje a Rotary klubù se cena pro kadého úèastníka vyšplhá na èástku kolem patnácti tisíc korun.
„V absolutních èíslech se to mùe zdát hodnì, ale za tu monost být u oslav stého výroèí zaloení skautingu to rozhodnì stojí,“ pøipomíná jeden z èlenù servistýmu Petr Brabec jeden z hlavních motivù svìtového setkání. „Mottem jamboree je Jeden svìt, jeden
slib. Skautská myšlenka je skuteènì univerzální,“ vysvìtluje s tím, e skautské hnutí chybí pouze v osmi zemích svìta.
První jamboree probìhlo v roce 1920 v londýnské hale Olympia. Od té doby je poøádáno více èi ménì pravidelnì v rùzných èástech svìta. Zatím poslední, dvacáté setkání skautù se uskuteènilo pøed ètyømi roky v Thajsku.
(-peb-)
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi
Dìti Slunce (Salix-SK) Hanušovice - èinnost za mìsíc bøezen 2007
Kromì zaèátku mìsíce nám poèasí vycházelo, a proto vìtšina programu probíhala venku. Naši dobrodruzi a nìkolik hostù soutìili v rámci etapové hry Prospektoøi v rùzných disciplínách (Støelba na tøi terèe, Pøestøelky atd., dále nesoutìnì Vyzývaná, Honièka s morseovkou, Honièka s míèkem...). V klubovnì pak Divoký západ, Sázková atd.
Do pøijímaèek nováèkù jsme trénovali poznávání našich zpìvných ptákù a dravcù, dále znalosti historie klubu.
V dobì jarních prázdnin vìtšina èlenù odjela k pøíbuzným, a tak jsem bìhem pìti odpolední provedl generální opravu klubové
vitrínky, je máme v Hanušovicích u spoøitelny. Ve finále oprav pomohl i Lukáš Mihálik, za co mu patøí mùj dík.
Poslední sobotu v bøeznu jsme spoleènì s ÈTU (Èeskou tábornickou unií) uspoøádali v jejich klubovnách v Šumperku ji tradièné Turnaj v kulièkiádì. Cvrnkat kulièky lze i v místnosti. K tomu mám 15 rùzných pomùcek. S chutí si zahráli dìti i dospìlí. V dìtské
kategorii (do 15 let) vyhrála Marie Koníèková z oddílu Ïáblíci Šumperk. Bohuel jedinému našemu zástupci Jakubovi Josefikovi
se napoprvé nedaøilo a obsadil 14. místo. Škoda e s námi nemohl pøijet i náš Miloš Gronych (vloni byl 2.) a další klubáci a hosté.
Snad se zadaøí pøíští rok. V kategorii starších vyhrála Lenka Unzeitigová (Ïáblíci Šumperk). Všem blahopøejeme.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Jakub Josefik. V dlouhodobé etapové høe Prospektoøi si zatím nejlépe vede Terezka
Beerová. Obìma také blahopøejeme.
Duha, Dìti slunce dìkuje za sponzorský dar vedení ZKL Hanušovice (oprava klubové vitrínky), dále za dary na kulièkiádu firmám: papírna Jindøichov, Pars DMN Šumperk.
Vedoucí klubu M. Pecho

Letní tábor - 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 kvìtnu 2007 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let pánové Vlastimil Chrudina a
Ladislav Diviš,
75 let pánové Stanislav Pavlù a
Leonhard Kiffel,
70 let paní Hedvika Válková a
pan Antonín Mièulka,
65 let paní Marie Petrová a
pan František Czastek,
60 let paní Jiøina Nohelová a
pánové Antonín Malina, Rostislav
Pavlek a Stanislav Juøíèek,
50 let paní Alena Tesaøová a
Jaroslava Höhlová a pan Radomír
Nezdaøil
Blahopøejeme!

Den matek - 13. kvìtna 2007
Milé maminky, pøejeme Vám k Vašemu svátku vše nejlepší, zdraví,
spokojenost a radost z Vašich dìtí.
MO KDU-ÈSL Hanušovice
FK Hanušovice dìkuje všem sponzorùm,
kteøí se podíleli na uspoøádání Šibøinek. Petr Kuèera, pøedseda FK Hanušovice

Sbírka pro Støedisko køesanské sociální
pomoci - DIAKONII v Broumovì

se koná v Domì kultury v Hanušovicích

17. 5. 2007 - ètvrtek
13.00-17.00 hod.
DAROVAT JE MONÉ ÈISTÉ
A POUITELNÉ:

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

Nejvhodnìjší je vìci pøipravit do krabic.

V mìsíci bøeznu 2007

Monost i finanèních darù.

se narodili:
Veronika Kolárová a Štìpán Martinka
zemøeli:
paní Františka Závrbská,
pan Jaroslav Koøalka a pan Ignác Klempíø

Vzpomínka
Léta bìí - utíkají,
Ty ji nejsi mezi
námi,
jen ty vzpomínky
zùstávají.

Dne 2. kvìtna 2007 vzpomeneme
4. výroèí, co nás opustil

odìvy, prádlo, obuv pro dìti i dospìlé,
loní prádlo, deky, brýle,
potøeby - domácí, šicí, školní, hraèky,
dìtské koèárky.

Tato DIAKONIE organizuje a zprostøedkovává
pomoc lidem trpícím
a lidem v nouzi u nás i ve svìtì.
MO KDU-ÈSL Hanušovice

Vzpomínka
Odešel, ale zùstal
v srdcích tìch,
kteøí ho mìli rádi.

Dne 12. kvìtna vzpomeneme
20. výroèí úmrtí

Vzpomínáme
Dne
12. 5. 2007
uplyne
10 let,
kdy nás
navdy
opustil

pana Oldøicha Weitera.
pan Oldøich Vojtek.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte
s námi. Manelka, syn a dcery
s rodinami.
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Kdo jste ho mìli rádi,
vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomíná manelka, dcera
a syn s rodinami.

www.hanusovice.info

pan Jan Altman.
Vzpomínají manelka,
dcery a syn s rodinou.
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Cestování po Evropì
V dnešním dílu Cestování navštívíme Irsko a podíváme se do
hlavního mìsta Dublinu.
Osada Eblana stála pøesnì na místì, kde norští Vikingové
v 10. století zaloili na soutoku øek Poddle a Liffey na tu dobu
mohutný pøístav. Mìsto nazvali podle „èerné tùnì“ – dubh linn,
co byl pravdìpodobnì pùvodní název dolního toku øeky Liffey.
Dominantou mìsta jsou mosty. Pøes øeku Lifffey vede 14 mostù,
ten poslední – Millenium Bridge – byl otevøen v roce 1984. Nejstarším mostem ve mìstì je Mellows Bridge na západì mìsta, který
byl postavem v roce 1786, nejlepší pohled na øeku je zase
z O´Connelova mostu a nejznámìjší je most Ha´penny (oficiální
název Liffey Bridge). Byl postaven roku 1816 a od poèátku se na
nìm platilo mýtné – pùl penny.
Pøirozeným centrem mìsta je pravdìpodobnì v jeho jiní
èásti devítihektarový park – St. Stephen Green. Skoro celé devatenácté století se za vstup do parku platilo.
Významnou dominantou jiního bøehu øeky Liffey je bezesporu Dublinský hrad. Nazývat ale zdejší sídlo irské prezidentky
hradem je spíše historickým pøeitkem. Ta budova kromì jedné
vìe nemá s hradem nic spoleèného. Historický význam mu ale
upøít nelze. Hrad vznikl roce 1204 ale pouze vì Record Tower

TOULKY PO OKOLÍ
Dnes se podíváme na kopec Borùvková hora, nedaleko Javorníku, kde byla v øíjnu 2006 pøedána veøejnosti nová rozhledna.
Historie lázeòské rozhledny na Borùvkové hoøe (898 m) se
zaèala psát v 70. letech 19. století. Byla
to nevelká døevìná stavba postavená
správou lázní Landek tìsnì pøi hranicích
tehdejšího Pruska s Rakouskem – Uherskem. Rozhledna umoòovala návštìvníkùm lázní nejen výhled do Kladska a
na Králický Snìník, ale i na druhou
stranu do Slezska a na Moravu. Lázeòská rozhledna však brzy zchátrala a novou vyhlídkovou vì na jejím místì
postavila v roce 1890 ji turistická organizace. Byla to místní sekce Kladského
turistického spolku, kterou podpoøila
obec Landek bezplatným poskytnutím
stavebního døeva a moravskoslezský turistický spolek finanèní podporou. Nová
rozhledna byla pak hojnì navštìvována
jak lázeòskými hosty, tak i turisty
z Kladska a Slezska, zejména z Javorníku. Po deseti letech se však pod dvìma
turistkami z Javorníku prolomily schody, došlo k váným zranìním a odškodnìní stálo sekci znaènou èástku penìz. Pøi obhlídce rozhledny
se pak zjistilo, e vìtšina døeva je ztrouchnivìlá. Ne se podaøilo
turistické sekci rozhlednu strhnout, zchátralá stavba se 11. záøí
roku 1900 sama pod náporem vìtru zøítila. Nìkolik let pak trvaly dohady o tom, zda novou rozhlednu na vrcholu Borùvkové
hory má postavit moravskoslezská, nebo opìt kladská turistická
organizace. Protoe však v té dobì byl Moravskoslezský sudetský spolek ji silnì zadluený stavbou rozhledny na Pradìdu,
HANUŠOVICKÉ NOVINY 5/2007

pøeila z pùvodního normanského hradu. Hrad byl odjakiva
symbolem nenávidìné britské vlády v Irsku. Ponìkud nehostinnìjší èásti hradu poznali na vlastní kùi i mnozí irští vzbouøenci,
kteøí si zde odpykávali své tresty.
Z Dublinského hradu to není nijak daleko k jedné z nejstarších dochovaných památek raného køesanství v Irsku – katedrále sv. Patrika, patrona Irska. Na místì, kde dnes stojí
nejvìtší irský kostel, stávala rotunda ji v pátém století a byla tu i
povìstná studna, její vodou svatý Patrik køtil zdejší pohany. Kamennou podobu dostala katedrála a v tøináctém století a totální
pøestavby se doèkala ve století devatenáctém. Svatostánek
zail své slavné chvíle, kdy se v sedmnáctém století stal dìkanem autor Gulliverových cest Jonathan Swift, i ménì slavné
okamiky: nìkolikrát jej poškodil poár a anglický lord-protektor
Oliver Cromwell pøi své zastávce v Dublinu pøemìnil katedrálu
ve stáje pro své konì.
Co ale nejvíce proslavilo Dublin v posledních staletích, je
místní pivovar. Kdo ze znalcù piva by neznal èerné irské pivo
Guinness. A právì o slavném pivu a pivovaru si povíme pøíštì!
- hp

ujala se nové stavby opìt turistická sekce v Landeku. Døevo ji
znovu poskytla obec a finanèní prostøedky získala od dárcù.
Tentokrát byla rozhledna postavena podle plánu ing. Huberta
Utnera z Javorníku jako døevìná stavba s prostornou vyhlídkovou terasou ve výšce 21 metrù. Slavnostnì byla otevøena 30. srpna
1908. Vedle ní pak byla vybudována jednoduchá ochranná chýše, kde bylo moné získat prosté obèerstvení. Kdy se po 14 letech rozhledna opìt zøítila, ujala se
nakonec nové stavby javornická sekce
MSSGV. Po letech soustøeïování prostøedkù a váhání však Javorniètí postavili na moravské stranì hranice místo
rozhledny chatu. Byla vybudována opìt
podle plánù ing. H. Utnera a otevøena
29. kvìtna 1930. Po druhé svìtové válce
však chata zanikla a nebyla ji obnovena.
Mìstu Javorník se po pìtiletém úsilí
podaøilo získat prostøedky na stavbu
rozhledny. Po administrativní pøípravì,
která spoèívala mimo jiné ve zpracování
projektové dokumentace, vyøízení stavebního povolení, neúspìšné ádosti o
dotaci z programu SAPARD, se podaøilo
získat dotaci z programu pøíhranièní
spolupráce INTERREG III A ÈR-Polsko.
Vlastní stavba vìe kruhového pùdoryse je navrena z nosné ocelové konstrukce a døevìného opláštìní. Souèástí stavby je také zdìný pøístøešek pro turisty.
Vyhlídka je ve výšce cca 24 m, nejvyšší místo rozhledny je
25,6 m. Rozhledna umoòuje výhled mimo jiné na Otmuchowské a Nyské jezero, Landek Zdroj na polské stranì a na Šerák, Pradìd, Smrk, Králický Snìník na stranì èeské.
Je èas pro jarní výlety a návštìva rozhledny se jistì stane pro
mnohé turisty víkendovým cílem. -hpm

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Byl spuštìn nejrozsáhlejší turistický portál okresu Šumperk
Neseïte doma, bete ven! A víte kam? Nyní si vyberete snadno a rychle. Na adrese www.znatemapu.cz najdete stovky cílù
z oblasti stravování, ubytování, zábavy a sportu. Èeká na vás také pøehled známých i neznámých památek, technických zajímavostí a nádherných míst v pøírodì; pøes tisíc cílù, od Mohelnice a po severní èást bývalého okresu Šumperk.

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

www.znatemapu.cz

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Na jediném místì:
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www.hanusovice.info
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