HANUŠOVICKÉ NOVINY
Únor 2006

èíslo 2

roèník 12

cena 2 Kè

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

Nutnost rozšíøení mìstské kanalizace
V posledním období pracovníci Šumperské provozní vodohospodáøské spoleènosti, a. s. Šumperk na základì objednávky Vodohospodáøských zaøízení, a. s. v Šumperku
provádìli potøebné úkony, aby mohl být zpracován pasport mìstské kanalizace. Na základì jejich zjištìní rozhodlo pøedstavenstvo VHZ, a. s., jeho jsem èlenem, e je nutno rozšíøit sí mìstské kanalizace. Tento úkol pøevzala spoleènost Voding, s. r. o.
Hranice a je navreno toto doplnìní sítí kanalizací:
Lokalita sídlištì Zábøeská - je nutno dobudovat dešové stoky se zaústìním do vodoteèe v délce 350 m.
Lokalita sídlištì Na Holbì - zástavbu rodinných domkù je nutno odkanalizovat a
pøipojit na ji vybudovanou splaškovou kanalizaci, a to v délce 750 m.
Lokalita okolo sídlištì na ulici Hlavní - zde je nutno stávající sí pouít pro dešové
vody a vybudovat novou splaškovou kanalizaci v délce 940 m.
V lokalitì ul. Praská a okolí - zde je nutno vybudovat novou kanalizaci v délce
1261 m.
V lokalitì horní Hanušovice - zde je nutno vybudovat 1684 m kanalizace a pøipojit
na ji vybudovanou stoku A.
V lokalitì ulice Jesenická je nutno provést nìkterá pøepojení ji vybudovaných kanalizací a tyto doplnit o 180 m nové kanalizace.
Celé okolí mìstského úøadu vèetnì prùmyslové oblasti je nutno svést do nové èerpací stanice a èerpat vodu do stoky A. Délka této kanalizace bude 1650 m.
Poslední lokalitou, která se bude v této etapì øešit, je lokalita Na Vyhlídce s délkou
kanalizace 290 m.
Pøedpokládá se, e je nutno vybudovat 6750 m splaškové kanalizace a 350 m kanalizace dešové.
(pokraèování na 2. stranì)

Vysvìdèení, vysvìdèení,
to je pìkné nadìlení,
kdo špatné známky pøinese,
zemì se pod ním otøese.
Kdo se špatnì chová,
nikam se neschová,
e ho výprask nemine,
patøí mu to, jémine!
Zemìpis - to je slast,
kdo cestuje, zná svou vlast,
letopoèty, to je vìda,
všechny je znám jak mùj dìda.
V matice se kdekdo dusí,
e úkoly plnit musí,
kdo neumí pøíklady,
èekají ho úklady.
Ten, kdo se èíst nauèí,
èeština ho nemuèí,
kdo ve škole pozor dává,
pravopis lehce ovládá.
Rodièe se nìkdy diví,
e ve škole dìti chybí,
e se vùbec neuèí,
rodièe jim poruèí.
Ten, kdo pozná pýr od rùe,
pøírodopis lehce zmùe,
problémy jsou s lajdáky,
co si píší taháky.

Mìsto Hanušovice ve spolupráci
se ZŠ Hanušovice
poøádají

Kdo se vùbec neuèí,
a má smutek na duši,
na vysvìdèení má za pìt,
a se diví celý svìt.

Termín: 28. února 2006
Sraz masek: 13.00 hod. u ZŠ - malé - velké - všichni
Prùvod mìstem: 13.30 hod. - zakonèení na parkovišti u samoobsluhy Šerák
Program: taneèky, rej masek, zpìv - hudba
Obèerstvení: pravá nefalšovaná zabíjaèka - zabíjaèkové speciality,
teplá uzenina, ceny „lidové“ (zajišují Jatka Malá Morava)
Srdeènì zvou poøadatelé!
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Nic nìkterým nebrání
dostat dvojku z chování,
na kadého jednou dojde,
a NIKOMU NIC NEPROJDE!
Dìti ze 7. A: Nikolka, Verunka,
Marek a Kuba
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
76. jednání - 9. 1. 2006
- vzala na vìdomí pøípravu plesu dne 20. 1. 2006 a schválila
divadelní pøedstavení „Teï ne, darling, které se bude hrát
v Hanušovicích v bøeznu 2006
- nepøijala nabídku softwarového balíèku pro obce v internetovém projektu Naše Morava
- schválila nové platové zaøazení vedoucích pracovníkù
- vzala na vìdomí vyúètování pøíspìvku na provoz DPS
- schválila Smlouvu pro DPS – peèovatelská sluba
- vzala na vìdomí pozvání do Nitrianského Pravna ve
dnech 18. a 19. 5. 2006
- vzala na vìdomí informaci Krajského úøadu Ol. kraje, pokraèování øízení ve vìci p. J. Václavka, souèasnì byla rada
mìsta informována o stanovisku veøejného ochránce práv,
který v èinnosti Mìstského úøadu v Hanušovicích neshledal
zásadní pochybení
- vzala na vìdomí sdìlení o zahájení provozu Poradny
zdraví v Šumperku

- vzala na vìdomí èlánek p. Z. Vémoly v Moravském severu 27. 12. 2005 a rozhodla, e nebude na èlánek reagovat a
èinit další kroky
- vzala na vìdomí návrh rozšíøení mìstské kanalizace - Voding Hranice, s. r.o.
- vzala na vìdomí ádost o odprodej pozemkù pè. 430 a
437, kú. Hynèice n. Mor., a pè. 901, kú. leb, a uloila odprodej pozemkù právnímu oddìlení provìøit, zveøejnit na úøední
desce a potom pøedloit ZM ke schválení
- vzala na vìdomí ádost o odprodej èásti pozemku parcela
è. 199/6, uloila odprodej pozemku právnímu oddìlení
provìøit, zveøejnit na úøední desce a potom pøedloit ZM ke
schválení
- vzala na vìdomí rozpoètové zmìny roku 2005 a rozpoèet
roku 2006 Svazku obcí Lue
- nedoporuèila schválit Návrh smìnné smlouvy s Lesy ÈR,
s. p. a navrhla pøímý prodej pozemkù LÈR, s. p. za cenu znaleckého posudku
- schválila ádost o vrácení platby za TKO
- odsouhlasila ádosti o sníení poplatkù za TKO
- vzala na vìdomí vnitøní interní pøedpis

Z astronomie - Polárka má dva
souputníky

Nutnost rozšíøení mìstské kanalizace

Polárka je první velmi jasná hvìzda v souhvìzdí Malého vozu.
V astronomii se dobøe vìdìlo o tom, e kolem Polárky obíhá její
souputník Polar 1.
Astronomové však za pomoci moderních optických pøístrojù
objevili, e kolem Polárky obíhají dva souputníci, Polar 1 a Polar
2. Vysvìtlují, proè se o tom nevìdìlo døíve - Polar 2 obíhá v bliší
vzdálenosti kolem Polárky, a tak byl pøekrýván velkým jasem této
hvìzdy. Teprve souèasná technika ho umonila objevit. -jk

I kdy VHZ, a. s. Šumperk zahájila tyto pøípravné práce,
celé rozhodování bude na zastupitelích mìsta, kteøí budou muset schválit rozsah prací a jejich financování. Pøedpokládá se,
e by se tato stavba realizovala z penìz Evropské unie, penìz
státu a podílu mìsta Hanušovice do 10 mil. Kè. Celkový náklad stavby se odhaduje na 70 mil. Kè a realizace by mìla probìhnout do konce roku 2010 s tím, e investorem celé
výstavby bude VHZ, a. s. Šumperk a dodavatel bude vybrán ve
výbìrovém øízení.
Prosím, abyste tuto informaci brali jako informaci prvotní,
znovu zdùrazòuji, e pøistoupení k realizaci bude pro VHZ,
a. s. moné a po schválení zámìru a zpùsobu financování Zastupitelstvem mìsta Hanušovice.
Rozšíøení mìstské kanalizace je nutné ve vztahu k podmínkám Evropské unie, lokalita okolo ZKL, a. s. se pøipravuje
k øešení samostatnì; pokud by stávající zámìr nevyšel, bude i
celá tato lokalita zahrnuta do pøipravovaného projektu EU fondu soudrnosti, II. etapa.

(dokonèení z 1. strany)

Petr Malcharczik - starosta,
èlen pøedstavenstva VHZ, a. s. Šumperk

8. 2. 2006
Dostavte se s dítìtem
v dobì od 11.00 do 17.00 hod.
na ZŠ Hanušovice.
Doneste s sebou rodný list
dítìte a vyplnìný zápisní lístek.

Chovná sezona 2006
Objednáváme tyto druhy drùbee:
- kuøice “Dominant” (v 5 barvách)
- brojlerová krùata - brojlerová kuøata,
- káèata a housata - husokaèeny
Závazné objednávky pøijímá prodejna
Ovoce-zelenina (u samoobsluhy),
p. Hatoò, Hanušovice - Hlavní 88,
Po-Pá: 8.00-16.30 hod.
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání

Co je tøeba vìdìt k pøijímacímu øízení ?

,,Kadá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem.“
Reinhard K. Sprenger

Støední školu si vybírá 113 000 dìtí
Stejnì jako loni si i tentokrát dìti smìjí v prvním kole
pøijímacího øízení podat jen jedinou pøihlášku na støední
školu. Na více škol se budou smìt pøihlásit, a kdy jim první
,,pokus“ nevyjde. Má to však háèek: støední školy podle nového
školského zákona, který platí od loòska, mohou všechny své budoucí studenty pøijmout hned napoprvé. A nemusí si tak
schovávat ádná volná místa pro kolo druhé, protoe ho nemusí
poøádat.
Dìti, které napoprvé u pøijímacího øízení ,,pohoøí“, i jejich
rodièe tak èekají nároèné chvíle. Za pomoci krajských úøadù
(a hlavnì vlastního telefonu) budou muset sami zajišovat,
které školy druhé kolo pøijímacího øízení vypíší.
Pravidlo jedné pøihlášky v prvním kole pøijímacího øízení
však pøineslo i jeden pozitivní efekt. Od loòska navštìvuje pedagogicko- psychologické poradny mnohem více rodièù,aby
se poradili o správném výbìru školy.Poradit se s psychologem
by mìli hlavnì rodièe nerozhodných dìtí.
Kdy si pøesto rodiè a jeho ratolest nejsou oborem jisti, mìli
by podle odborníkù ivotní rozhodnutí radìji odloit o pár let a
zvolit gymnázium, po jeho absolvování se dá pokraèovat ve
studiu v kterémkoli oboru.
O ivotním rozhodnutí se mùete poradit i s výchovnou poradkyní, kadý ètvrtek v dopoledních hodinách, v pøípadì domluvy i odpoledne. Dìtem i rodièùm rádi poradí v Centru
kariérového poradenství Národního ústavu odborného
vzdìlávání.

Pøihlášku pro první kolo pøijímacího øízení musí áci
základních škol odevzdat øediteli své školy nejpozdìji
v úterý 28. února.
Letos poprvé k pøihlášce uchazeèi o studium pøiloí i slovní
výstupní hodnocení, které obdrí od své základní školy spolu
s pololetním vysvìdèením a jeho dvì kopie odevzdají
výchovné poradkyni školy.
V 1. kole pøijímacího øízení na støední školy si smí kadý
ák podat jen jedinou pøihlášku. Teprve kdy napoprvé neuspìje,smí se v kole druhém hlásit kadý ák na více škol.
Pøijímací zkoušky v prvním kole, pokud je støední škola
poøádá, se konají 24. dubna.
Nejpozdìji 7 dnù od konání pøijímacích zkoušek musí
øeditelé støedních škol zveøejnit poøadí uchazeèù podle
výsledkù pøijímacího øízení a pøehled pøijatých a
nepøijatých uchazeèù.
Školy nemají povinnost vypsat druhá a další kola pøijímacího
øízení.
Uchazeèi o studium, kteøí neuspìli v prvním kole
pøijímacího øízení, musí sami kontaktovat krajský úøad a
poádat o informaci, které školy druhé kolo pøijímacího
øízení vypíší.
Kde hledat informace?
O školách a jejich kvalitì
www.csicr.cr, www.nuov.cz, www.uiv.cz, studium.idnes.cz
O pøijímacích zkouškách
www.scio.cz, wwwkalibro.cz
internetové stránky jednotlivých škol
Zodpovìdný a správný smìr pøi volbì støední školy pøeje
Vlaïka ídková, výchovná poradkynì

Podìkování
Paní Kamila Kremlièková, maminka
syna Františka z II. B, nechala udìlat
pro celou školu malé kalendáøe.
Dìkuji za všechny dìti.
Eva Kubíèková
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Na Hromnice svìtí svíce a zimy je polovice
Hromnice, které se slaví 2. února, oznaèují velice starý lidový název tohoto dne. Jsou pøedevším spojeny se svìcením svící hromnièek, døíve se
v tento den svìtila i voda. Pùvodní název Hromnic byl Hypapante neboli setkání starce Simeona a prorokynì Anny s Jeíšem, pozdìji Oèišování
Panny Marie. V dnešní liturgii je znám jako svátek Uvedení Pánì do chrámu.
Svìtlo a oheò patøí odpradávna k symbolùm spojeným s pøedstavou boje dobra a zla. Svíce znamenají v katolické liturgii „vìtlo k osvícení národù“, tedy Krista. Jejich svit mìl vést umírajícího na cestì do vìènosti. Lidé èasto rozsvìcovali
hromnièku pøi bouøce, aby Bùh ochránil dùm pøed bleskem.
Otec vlasti Karel IV. ve svém Traktátu z roku 1376 píše: „Hromnice svìtí, aby lidé nesli je
ke cti svaté královny, úvod její pamatujíce, a také prosí kostel svatý, kde by koli kdy byly rozjeeny v domích, v kutiech, aby tu nemìl ni ádné moci ïábel. Proto kdy høímá, sluší se
rozieti, aby tu nic hrom nemohl uškoditi.“
Dá se i v dnešní dobì øíci, e skoro kadý z nás si pøipomíná: „Na Hromnice o hodinu více.“
Více ne v mìstech si tento den pøipomínají na vesnici, která má pøece jenom blíe k pøírodì.
Z toho vzniklo nebøeberné mnos tví pranostik, èasto hluboce pravdivých a zkušenostmi vypozorovaných. Velice známá pranostika z dob dobrých hospodáøù zní: „Na Hromnice pùl krajíce, pùl píce a na tu stranu ještì více.“ Jiná hovoøí o tom, e je-li na Hromnice studeno, bude
brzy jaro. Na Telèsku se zase øíkávalo: „Jestli je o Hromnicích teplo, staví medvìd boudu, jestli je ale zima, tak ji bourá.“ Pamìtníci øíkavali: „Na Hromnice chumelenice, vesele se koukej
ze sednice.“ Velmi pìkné pranostiky pocházejí ze ïárska. Napøíklad se tam øíkalo: „Kdyby
v Hromnicích napadlo jen tolik snìhu, co je na èerné krávì znát, bude úrodný rok.“ Nebo:
„Kdy spustí zima na Hromnièku, sbírej slámu po chodníèku (na zápraí).“ Mezi sedláky se
zase øíkávalo: „Na Hromnice pìkný den, prodej sukni, zasej len.“ Prý tak byl pøedpoklad dobré úrody lnu. Poslední pranostika jistì patøí mezi nejznámìjší, ale málokdo jí vìøí, nebo øíká,
e v tento den musí skøivan vrznout, i kdyby mìl zmrznout.
A je tomu tak, èi onak, naènou Hromnice druhou polovinu zimy, a pak ji pøijde jaro, jistì
nejkrásnìjší období celého roku.

-hp

Expozice z dìjin Mohelnicka

Poèasí jako na houpaèce
Pøed astronomickým nástupem zimy, stejnì tak jako v pùli
ledna, panovalo u nás poèasí jako na houpaèce. Stejnì to vypadalo s atmosférickým tlakem a teplotami. Tlaková výše se støídala s tlakovou níí a na tom byly závislé teploty i sráky.
Rekordní tlaková výše
Byla u nás zaznamenána 11. prosince 2005 a èinila 1041 hektopascalù. V tento den byla i vysoká teplota - ráno teplomìr ukáo
zal 7 stupòù C a v poledne dokonce 18 C.
Rekordní tlaková níe
Pìt dní po rekordní tlakové výši jsme dne 16. prosince u nás
namìøili rekordní tlakovou níi jen 1001 hektopascalù a teplota
o
ráno dosáhla 4 C. Na základì tìchto zmìn se tedy poèasí mìnilo
jako na houpaèce.
Astronomický poèátek zimy
Astronomický poèátek této zimy jsme na severní polokouli
zaznamenali 21. prosince v 19.34 hodin. V tento okamik stálo
Slunce ve znamení Kozoroha na 23,5 stupnì jiní zemìpisné šíøky a poté zamíøilo na své cestì opìt k rovníku. Nastal zimní slunovrat.
Prodlouení délky dne
Bìhem posledních deseti prosincových dní se délka dne do
Nového roku prodlouila pøiblinì o pìt minut. Slunce do konce
kalendáøního roku ráno døíve vycházelo, a tak vznikl tento rozdíl. Známé je rèení: „Na Nový rok o slepièí krok.“
Tøíkrálová zima
Na konci roku 2005 padal sníh s deštìm a nad naším územím
se rozprostírala tlaková níe. 4. ledna byla níe vystøídána tlakovou výší a svitla nadìje, e se doèkáme Tøíkrálové zimy. Další
poèasí se trochu stabilizovalo, ale v kadém pøípadì platí: „Na
Tøi krále o krok dále.“
Vìøme, e prùbìh zimy bude pro nás i pøírodu pøíznivý, pøesto se podle jeho dosavadního vývoje naskýtá otázka, zda nebude
pokraèovat v poèasí „jako na houpaèce“. -jk
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Dne 30. listopadu 2005 byla otevøena expozice Z dìjin Mohelnicka, která
svými historickými pøedmìty, pregnantními texty a nápaditým umìleckým
ztvárnìním uvádí do dìjù, které proívali naši pøedkové. Keramické nádoby
a elezné pøedmìty pøipomínají osídlení na Mohelnicku od 11. do 15. století.
Kopie listin, archeologické nálezy a fotografie objektù dokumentují stavební a hospodáøský rozvoj mìsta Mohelnice ve 13. a 16. století, vèetnì mohelnického hradu, farního kostela a tzv. biskupského domu. V první místnosti
zaujme kolekce loštické keramiky s proslulými loštickými poháry, mohelnický poklad praských grošù, gotická socha Krista Vítìzného a meè, kterým pravdìpodobnì bojoval jeden z úèastníkù bitvy u Zvole. Cechovní
postavníky jsou ozdobou druhé místnosti, v ní jsou vzpomenuta mohelnická øemesla, obchod a správa mìsta. Prostoru vévodí hodinový stroj z kostelní
vìe, mùeme zde vidìt autentické pøedmìty obecního sluhy, ponocného,
ale i klobouk primátora mìsta. Kabát postiliona pøipomíná poštovní stanici
v Mohelnici na trase z Olomouce do Prahy.
Nahlédnout do ivota mìšanù 19. století nám dává bohatý soubor textilií
a odìvù ve tøetí místnosti, která je zaøízena jako mìšanský pokoj v 19. století. Unikátní dámské svatební šaty 19. století, které patøily Amálii Kukulové,
roz. Hoplíèkové ze Zvole, byly v dobì odsunu Nìmcù z Mohelnice pøevezeny do nìmeckého Meitengenu, v roce 2004 je její vnuk Ernest Kukula daroval spolu s bohatým souborem z výbavy své prababièky do sbírky
mohelnického muzea.
V další místnosti se návštìvník seznámí mezi jiným i s menšími prùmyslovými podniky v Mohelnici, povìtšinou ji zaniklými, ale také s nìkdejším
dolováním tuhy u Svinova a elezné rudy u Kvìtína. Nápaditì jsou instalovány scény - interiéry školního kabinetu, krejèovské dílny a holírny, které
navozují atmosféru první poloviny 20. století. Zajímavými budou pro návštìvníky i dokumenty z pozùstalosti Aloise Jelitíka z Mohelnice, který se
jako cestující na lodi Carpathia úèastnil záchrany troseèníkù z Titaniku.
Z let pováleèných neujdou pozornosti šachové figurky z chlebového tìsta, které byly vytvoøeny v letech 1953 a 1954 ve vìznici na Mírovì jedním
z vìzòù odsouzených v politických procesech v padesátých letech 20. století, nebo autentické fotografie lékaøù vìznìných na Mírovì, poøízené pomocí
èoèek z brýlí.
(pokraèování na 5. stranì)

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Expozice z dìjin Mohelnicka
(dokonèení ze 4. strany)
V galerii výtvarného umìní jsou instalovány kvalitní
obrazy a plastiky jak neznámých autorù z 18. a 19. století,
tak i napø. obrazy s náboenskými námìty malíøù ze známé loštické rodiny Havelkù, nechybìjí díla Fr. Hoplíèka,
H. Šilberského, J. Štipla, J. Podolského, E. Jeøábkové
-Štiplové, J. Beránka ad. Ètyøicetiletá tradice Klubu pøátel výtvarného umìní pod vedením prof. Václava Køupky
je dokumentována grafikami mnoha významných autorù.
V mohelnickém muzeu bylo uspoøádáno mnoho zajímavých výstavních poèinù, které do výstavních prostor muzea pøivedly jak známé osobnosti nejen èeského
výtvarného umìní, tak i øadu návštìvníkù a stálých pøíznivcù. Sbírka výtvarného umìní mohelnického muzea
byla díky této spolupráci obohacena o pomìrnì rozsáhlý
soubor prací vystavujících umìlcù. Jedním z posledních
pøírùstkù je i grafický list vìnovaný mohelnickému muzeu malíøem Vladimírem Komárkem u pøíleitosti konání
autorské výstavy v roce 1998.
Závìr expozice patøí historii i souèasnosti elektrotechnické výroby, prezentované dnes mohelnickou firmou Siemens, ale také výrobci svìtlometù a dalšího
pøíslušenství automobilù, firmì HELLA AUTOTECHNIK a štìrkovnì a pískovnì Kámen Zbraslav v Mohelnici.
-hr

Jak a kam na hory?
Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na provoz cyklobusù v prùbìhu letní turistické
sezony se mohou od ledna obèané tìšit na další slubu spoleènosti Connex Morava,
a. s. První SKIBUSY se na sedmi trasách objevily ji mezi vánoèními svátky a zájemci o lyování mohli jejich slueb v tyto dny vyuívat dennì.V mìsíci lednu a bøeznu
je jejich provoz zajišován pouze o víkendech.
Skibus na trase è. 4 odjídí ze Šumperka smìrem - Klepáèov – Skøítek – Rýmaøov
– Hvìzda – Vrbno pod Pradìdem – Bìlá pod Pradìdem – Èervenohorské sedlo – Kouty nad Desnou.
Odjídìt bude ze šumperského autobusového nádraí vdy 7.25 hod.
Podrobný popis trasy 4 a ostatních tras (které pøes Šumperk nejedou) naleznete na
stránkách www.connexmorava.cz. Na adrese rez.connexmorava.cz je moné si místa
ve skibusech rezervovat.
Regionální a mìstské informaèní centrum pøi Vlastivìdném muzeu v Šumperku je
pøipraveno Vám kdykoliv ochotnì poradit. Pro zájemce je tu k dispozici velký výbìr
map s vyznaèenými upravovanými trasami, SKI ATLAS s podrobným popisem lyaøských areálù, obsahující panoramatické mapy s vyobrazením vlekù a sjezdových tratí
a informace o snowboardových parcích, informace o snowtubingu a speciálních bobových drahách.
Pracovníci informaèního centra pro vás prùbìnì informace o snìhových podmínkách a o provozu vlekù v Jeseníkách aktualizují. Snìhové zpravodajství je nepøetritì
zobrazováno na elektronické tabuli pøi vstupu do Vlastivìdného muzea v Šumperku.
Další související informace naleznete na stránkách www.infosumperk.cz v odkazu
Zimní sporty.

-hr

Tøíkrálová sbírka 2006

Výsledky Tøíkrálové sbírky 2006 v Hanušovicích
Ve dnech 2.-8. ledna tohoto roku probìhla v Hanušovicích, jak ji kadoroènì, Tøíkrálová sbírka poøádaná Èeskou katolickou
charitou nas pomoc lidem trpícím a v nouzi u nás i ve svìtì. Skupinky dìtských koledníkù s dospìlým vedoucím prošly témìø celé
Hanušovice.
A jaký je výtìek této akce? Celkem se do šesti kasièek vybralo 31 944,50 Kè. Èástka je to sice niší ne loni, kdy byla ovlivnìna
katastrofou tsunami v Asii, ale i tak je vidìt, e hanušoviètí obèané mají srdce otevøená.
Dìkujeme všem, kteøí se na letošní sbírce podíleli, a ji svými pøíspìvky, nebo organizací a úèastí, a vìøíme, e jsme všichni svou
troškou pøispìli na zmírnìní utrpení našich bliních.
Za organizaèní tým, František Felner
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Hasièi informují (2)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

OBECNÉ ZÁSADY
· RESPEKTUJTE a snate se získávat informace z oficiálních zdrojù (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úøadu, pokyny
zamìstnavatele apod.).
· NEROZŠIØUJTE poplašné a neovìøené
zprávy.
· VARUJTE ostatní ohroené osoby ve svém
nejbliším okolí, nezapomeòte na neslyšící osoby.
· NETELEFONUJTE zbyteènì - telefonní sí
je v situacích ohroení pøetíena.
· NEPODCEÒUJTE vzniklou situaci.
· POMÁHEJTE sousedùm, zejména starým,
nemocným a nemohoucím lidem.
· UVÌDOMTE SI, e nejvìtší hodnotu má lidský ivot a zdraví a a potom záchrana majetku.
· UPOSLECHNÌTE pokynù pracovníkù záchranných sloek.

VAROVNÝ SIGNÁL
Obyvatelstvo je v pøípadì hrozby nebo vzniku
mimoøádné události varováno pøedevším prostøednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ
VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteøin a mùe zaznít tøikrát po sobì v cca tøíminutových
intervalech. Obyvatelstvo je následnì informováno napø. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly sloek
integrovaného záchranného systému nebo jiným zpùsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém pøípadì dìlat.
Název varovného signálu
Všeobecná výstraha
Tón sirény - kolísavý
Délka tónu - 140 vteøin
Kromì varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v Èeské republice ještì signál
„Poární poplach“. Tento signál je vyhlašován
pøerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty
(25 vteøin trvalý tón, 10 vteøin pøestávka, 25 vteøin
trvalý tón). Vyhlašuje se za úèelem svolání jednotek poární ochrany. Signál „Poární poplach“
vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje
hlas trubky troubící tón „HO-ØÍ“, „HO-ØÍ“…po
dobu jedné minuty.
Ovìøování provozuschopnosti systému
varování a vyrozumìní se provádí zpravidla
kadou první støedu v mìsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvkù varování zkušebním tónem (nepøerušovaný tón sirény po
dobu 140 vteøin). O této skuteènosti se obyvatelé
dozví z hromadných informaèních prostøedkù.
-hzs

(pokraèování pøíštì)
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Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas,
pøírodu a recesi
Klub Salix-SK Hanušovice - èinnost za mìsíc prosinec 2005
Prosinec byl u nás mìsícem mnohých významných událostí. Jednu
schùzku jsme vìnovali výrobì vánoèních dáreèkù z jipaxu (druh
tapety) a obrázkù z písku. Týden pøed Vánoci probìhl generální úklid
chodby a klubovny. Místnost jsme také ozdobili vánoèními
ozdobami. Tého dne k veèeru se uskuteènil podle vontských tradic
Veèer svìtel. Minulé dva roèníky probíhaly v klubovnì nebo v její
blízkosti, letos se konal opìt venku. Hlavní myšlenkou akce je
vítìzství míru, dobra a ušlechtilosti.
Zlatým høebem prosince byla vánoèní besídka. V zábavném programu se
nejvíce líbil Boj o èokoládu. Nechybìly písnièky za doprovodu kytary,
kazzu a bubínku a zcela na závìr i dáreèky pro kamarády pod vánoèním
stromeèkem. Škoda e se nezúèastnili také nìkteøí klubáci a pozvaní hosté.
Ovšem finále prosince znamenala akce Hrmesva (hry mezi svátky)
27.-29. 12. 2005 na srubu Pavuèárna nad Bohdíkovem. Sérii rùzných her a
soutìí a vycházku do blízkého okolí s námi spoleènì proili také kamarádi
z Bludova z oddílu Delaware, kteøí mají srub dlouhodobì pronajatý. Byla to
skvìlá teèka za letošním kalendáøním rokem. Na mnohé záitky budou
všichni rádi dlouho vzpomínat!
Dìkujeme za spolupráci panu Urbáškovi a panu Láholovi, Delawarùm
té za krásnì proité chvíle.
Mìsíèní bodování jednotlivcù zaznamenalo zmìnu. První místo
tentokrát vybojoval nejmladší Luboš Láhola, který také zabodoval ve
speciální soutìi o klubové nálepky a získal nálepku è. 1. Dále zabodovali
Miloš Gronych - nálepka è. 23 a Eda Urbášek - è. 2. Eda rovnì obhájil svým
kamarádským chováním putovní odznak Roye a právo nosit ho v lednu.
Všem k dosaeným výsledkùm blahopøeji a ostatním té pøeji, aby jejich
nadšení nikdy neochablo.
Vedoucí klubu M. Pecho

podatelna@mu-hanusovice.cz
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Vlastivìdné muzeum v Šumperku informuje z našeho regionu - únor 2006
Vlastivìdné muzeum
v ŠUMPERKU

ZÁBØEH
Kropenky – pramen ivé vody

Výstavní síò

Výstava kropenek ze soukromé sbírky.
Výstava potrvá do 8. února 2006.

LX Jiøí Hastík – Obrazy, kresby, objekty –
autorská výstava olomouckého výtvarníka bude zahájena
vernisáí 2. února v 17 hodin.
Výstava potrvá do 26. bøezna 2006.

Souèasné èeské loutkové divadlo

Galerie Václava Hollara
Betonová hranice

Výstava, která je zapùjèena z Muzea loutkáøských kultur
v Chrudimi, bude zahájena
vernisáí 15. února v 17 hodin.
Výstava potrvá do 8. dubna 2006.

Pøíbìh èeskoslovenského opevnìní do roku 1945
Výstava k 70. výroèí zahájení výstavby opevnìní v úseku
Králíky – Hrubý Jeseník, bude zahájena vernisáí výjimeènì
ve støedu 8. února v 17 hodin.
Výstava potrvá do 2. dubna 2006.

Stálá expozice Vlastivìdného muzea
v Šumperku

Posvime si na to... aneb od louèe
k árovce
Výstava o historii roznìcování ohnì, osvìtlování a o vývoji
svítidel potrvá do 26. února 2006.

„Pøíroda a dìjiny severozápadní Moravy“ je
otevøena celoroènì.
Koncerty
9.2. -19.00 hod.
13.2. -19.00 hod.
16.2. -19.00 hod.
20.2. -19.00 hod.
22.2. -19.00 hod.

MOHELNICE

LOŠTICE
Pøíbìh tepla aneb hrnèíøi v Lošticích
také vyrábìli kamna

Preludium
Preludium
Preludium
Preludium
Preludium

Výstava kachlù ze sbírek VM v Šumperku
potrvá do 17. února 2006.

Pøednáška

U kolébky, pøed oltáøem, nad hrobem

k výstavì Betonová hranice
Tématem výstavby opevnìní se bude zabývat Ludìk Vávra,
správce muzea Hanièka z Rokytnice v Orlických horách.
23. února v 17.00 hodin

Výstava, která mapuje pøelomové okamiky v ivotì èlovìka
– narození, svatbu, smrt a obyèeje s tìmito mezníky spjaté,
bude zahájena vernisáí 23. února v 17 hodin.
Výstava potrvá do 31. bøezna 2006.

Prodám: dubové podlahy, schody, støešní okna. 777 788 164.

Mìsto Hanušovice vás zve na vystoupení divadla SKELET Pavla Trávníèka,
které uvede frašku o dvou dìjstvích

15. 3. 2006 v 19.00 hod. v DK Hanušovice, vstupné 100,- Kè
Srdeènì jste všichni zváni.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 2/2006
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Jubilea
V mìsíci únoru 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:

Podìkování
Dìkujeme panu starostovi Petru Malcharczikovi a paní Sedlmayerové za
pøání k Vánocùm a do nového roku. Za sociální komisi popøála obyvatelùm
DPS paní Ludmila Cikrytová. Vánoèní atmosféru navodil recitaèní krouek
ákù ZŠ Hanušovice pod vedením paní uèitelky Vladimíry ídkové.
Za krásný záitek dìkují obyvatelé DPS Hanušovice.

85 let paní Anna Doleelová,
80 let paní Anna Svobodová,
75 let paní Drahomila Kuttlerová a
pan Vladimír Kuchaø,
50 let paní Ludmila Záhorová a
pánové Antonín Vinkler, Karel
Hlaváèek a Jaroslav Porteš.
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
Divadelní soubor Bratrušov
Vás zve na komedii se zpìvy

Náèelník
Veèerní Vánek
Podle pøedlohy Johanna Nestoryho
volnì upravil Milan Marek
Dùm kultury Hanušovice,
25. 2. 2006, v 18.00 hodin
vstupné 30,- Kè
Jste srdeènì zváni

Vzpomínka
Jen svíci hoøící
a krásnou kytici
z Tvé zahrádky
na hrob Ti mùeme dát,
s úctou jen vzpomínat.

Dne 23. února 2006
by se doil 84 let
pan FRANTIŠEK KUNERT.
Zároveò jsme 12. 12. 2005
vzpomnìli 2. výroèí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manelka a
dcera Vlasta s rodinou.
Kdo jste ho mìli rádi,
vzpomeòte s námi. Dìkujeme.
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Obèané pozor!
Varování Hasièského záchranného sboru
Ve statistice vzniklých poárù se stále èastìji objevují poáry v bytových domech, jejich
hlavní pøíèinou je skuteènost, e nìkteøí naši spoluobèané nedodrují základní povinnosti, které
jim ukládá zákon è. 133/1985 Sb., o poární ochranì, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon o PO“).
Uvedený zákon v § 17 jednoznaènì stanoví povinnosti fyzických osob (obèanù ÈR, ale i cizincù, kteøí u nás pobývají). Jedná se pøedevším o povinnost poèínat si tak, aby nedocházelo ke
vzniku poáru, zejména pøi pouívání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotøebièù a
komínù, pøi skladování a pouívání hoølavých nebo poárnì nebezpeèných látek, manipulaci
s nimi nebo s otevøeným ohnìm èi jiným zdrojem zapálení (svíèky, zápalky apod.).
Obèané se èasto na hasièe obrací a stìují si na své spoluobèany, e nedodrují základní zásady poární prevence a hromadí ve svých bytech velké mnoství hoølavého materiálu (papír, textilie, odpadky), který mùe být pøíèinou rychlého šíøení poáru.
Hasièi k tìmto stínostem mohou uvést následující:
Hasièský záchranný sbor provádí tzv. poární kontroly. Tyto kontroly však mùe provádìt
pouze u právnických osob a podnikajících fyzických osob.
Zákon o PO ani Listina základních práv a svobod, která zaruèuje nedotknutelnost obydlí,
hasièùm neumoòují provádìt tyto kontroly v rodinných domech a bytech, pøíp. chatách. Hasièi
tedy nemohou jít na základì stíností obèanù zkontrolovat, zda jejich spoluobèané neporušují
zákon o PO tím, e hromadí ve svých bytech velké mnoství hoølavého materiálu
Hasièi mohou vstoupit a provádìt kontrolu v bytových domech pouze ve spoleèných prostorách, kterými jsou chodby, prádelny, sušárny, koèárkárny, kolárny atd.
Zde kontrolujeme prùchodnost únikových cest, poárnì bezpeènostní zaøízení vèetnì jejich
revizí a další. Zabezpeèit dodrování tìchto poadavkù je povinna osoba plnící povinnosti na
úseku poární ochrany, tedy majitel bytového domu, zvolený zástupce majitelù, bytové drustvo
apod.
Do rodinných domù, chat a bytù mohou hasièi vstoupit a v pøípadì, e zde došlo ke vzniku
poáru, pøíp. jiné mimoøádné události (napø. únik plynu).
Hasièský záchranný sbor má za to, e trvalým preventivnì výchovným pùsobením a osvìtou
mezi obèany (majiteli èi uivateli bytù) ze strany majitelù, zvolených zástupcù majitelù a bytových drustev (napø. na domovních schùzích nebo formou letáèkù a zpráv na nástìnkách v bytových domech) lze z velké èásti pøedejít trvalému zvyšování poárního rizika v bytech, a tím
zabránit pøípadnému poáru a následnì škodám na majetku bytových drustev a obèanù.
Kadý by si mìl uvìdomit, e za své zdraví a majetek je odpovìdný sám, a snait se svùj byt
ochránit tak, aby sníil riziko vzniku poáru na minimum. Pokud však ji k poáru dojde z jakýchkoliv pøíèin, doporuèujeme mít v bytech nainstalovány tzv. autonomní hlásièe poáru, které
dokáí hlasitým signálem vèas upozornit na vzniklý poár a umonit osobám vèas opustit
ohroený prostor. Informace Vám rádi poskytneme na všech poárních stanicích HZS Olomouckého kraje. Najdete je také na internetové adrese www.hzsol.cz v rubrice „zprávy pro obèany“.
Hasièský záchranný sbor Olomouckého kraje

Vzpomínka

Dne 8. února 2006
uplyne 8. smutné výroèí úmrtí

Zemøe-li maminka,
sluníèko zajde,
v srdci nám zavane
podivný chlad.
Vdy v celém svìtì
sotva se najde,
kdo by jak maminka umìl mít rád.

www.mu-hanusovice.cz

naší milované maminky a babièky,
paní VÌRY PAVELKOVÉ.
S hlubokou úctou a neskonalou
láskou stále vzpomínají
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.
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Cestování po Evropì
I v tomto díle našeho Cestování zùstaneme v Rusku a projdeme se historií a souèasností památky, která je dodnes velkou záhadou pro historiky celého svìta. Povíme si o Jantarové
komnatì.
Komnatu vìnoval v roce 1716 pruský král Fridrich I. caru Petru I. Velikému. Fridrich nebyl právì milovníkem krásna a umìní,
spíše ho to táhlo k vojenství a vedení válek, a tak mu car poslal za
jeho dar padesát ruských vojákù - bohatýrù. Aby byl dar originální a zároveò ukázal na sílu tehdejšího Ruska, mìli všichni vojáci
„širokou hruï a ramena“ a pøes dva metry výšky.
Jantar pouitý pøi stavbì pùvodní komnaty byl tehdy - stejnì
jako pøi výrobì repliky - vytìen u Königsbergu (Královce). Toto
kdysi nìmecké mìsto se ji pár desetiletí jmenuje Kaliningrad, a
tak jak bylo v 18. století enklávou ve slovanském okolí, je nyní cizorodou enklávou ruskou v okolí NATO a EU.
Kdy se v roce 1941 nìmecká vojska pøiblíila tehdejšímu Leningradu, aby zapoèala nekoneènou blokádu mìsta, obsadila
Carskoje selo, kde byla jantarová komnata umístìna. Do paláce
Kateøiny Veliké vzápìtí dorazil tým nìmeckých specialistù, kteøí
komnatu rozebrali a odvezli do Königsbergu. Zde ji øeditel muzea
dr. Alfred Rode znovu sestavil a byla instalována na místním
zámku. To bylo také poslední místo, kde bylo moné tento jedineèný skvost prokazatelnì spatøit. Kdy se k mìstu pøiblíila
Rudá armáda, Nìmci pod vedením dr. Rodeho komnatu znovu
rozebrali - a vše ostatní je dodnes u jen pøedmìtem spekulací.
Ani zmiòovaný Rode po válce nic nevyzradil. Navíc ještì v roce
1945 umírá, a tak si vzal tajemství jantarové komnaty do hrobu.
Dobrodruzi z celé Evropy se ihned pustili do hledání. Pátrali
v Nìmecku, Polsku, Rakousku, ale i u nás. Je známo, e ještì
nedávno jeden z hledaèù pokladù u Štìchovic prohlásil, e je na
stopì a brzy komnatu najde.

S obnovou Jantarové komnaty zaèala skupina ruských specialistù ji v r. 1979. Zatím však pouze sbírali informace o díle a plány. Teprve po r. 1999, kdy se obnova komnaty stala symbolem
nìmecko-ruského pøátelství, se podaøilo zajistit finanèní prostøedky (asi 10 milionù dolarù) a mohlo se zaèít. Bylo vytìeno
6 tun jantaru a z pùl milionu kamínkù se zaèala sestavovat nová,
ale témìø dokonalá replika fantastického díla. V sobotu 25. kvìtna 2003 ve 14.30 hodin vstoupili ruku v ruce ruský prezident Vladimír Putin a nìmecký kancléø Gerhard Schröder do Jantarové
komnaty v Kateøinském paláci. Pro veøejnost tak otevøeli osmý
div svìta, který je v Guinessovì knize rekordù zapsán jako „nej- hp
vìtší jantarová krabièka“.

Toulky po okolí

la a o 14 let pozdìji i budova fary a nové školy. V této dobì zde
mìlo robotnickou povinnost k vrchnosti 38 usedlostí, z nich
bylo 27 rolnických a 11 chalupnických. Na konce 18. století ji
ilo ve vsi 520 obyvatel v 67 staveních. Kostel byl nejdøíve
v péèi kaplanství, farnost byla uznána k r. 1784. Nìkdy po roce
1800 došlo k zaloení kolonie Cibulky. Pøed koncem feudální
doby bylo v obci evidováno v 80 domech 510 obyvatel. Pøi dìlení katastrù pøipadla obec i osada Cibulka pod soudní okres
Staré Mìsto. Po 1. svìtové válce spravoval obec nadále nìmecký obecní úøad. Vody Prudkého potoka pohánìly vodní kolo
malého mlýna a pily. Zùstal zde i poštovní úøad.
Po odchodu odsunutých nìmeckých obyvatel v r. 1946 pøevzalo domy a polnosti 44 nových majitelù. Po zaloení hanušovického státního statku v r. 1949 pøešla postupnì veškerá pùda
pod jeho správu.
Jedinou památeèní stavbou v obci je barokní kostel svatého
Linharta s ohradní zdí a dvìma kaplemi. Podélnì orientovaná
jednolodní stavba s pravoúhlým závìrem a vestavìnou kvadratickou vìí vznikla v letech 1714-1721. Souèástí areálu farního
kostela je empírový rustikální litinový køí z r. 1839. Fara s vroèením 1936 sluí jako rekreaèní zaøízení olomouckého arcibiskupského semináøe.
-hpm

Z okolí Zábøehu se v našich Toulkách pøesuneme blíe k našemu mìstu a podíváme se na historii a souèasnost Vysokých
ibøidovic.
Vùbec první zmínka o osídlení této lokality se vyskytla v latinské listinì vydané v kvìtnu 1325 na Kolštejnì (v Branné). Jan
øeèený Wustehube v ní daroval ves a polnosti klášteru v Kamenci. Byla to náhrada za škody zpùsobené v døívìjších letech. O
jak velké škody a jakého rázu šlo, se asi nikdy nedozvíme. Název vznikl pøijetím pùvodního nìmeckého názvu Siegfriedsdorf ve významu „Sigfriedova ves“, pozdìji byl název
spojován z poèeštìlým ibøid. V r. 1437 se v zápise deskového
vkladu ji v rámci kolštejnského panství uvádí název Bridowicz. V r. 1591 je ji u názvu obce uvádìn pøídomek „z mlejnem“.
Ji v této dobì mìla ves podle církevního místopisu døevìný
kostel a té faru. Nicménì kostel byl postaven ji pøed tímto datem, nebo se dodnes zachoval zvon s letopoètem 1537. Protoe
kostel i fara slouily protestantùm, byly po Bílé hoøe na nìjakou
dobu uzavøeny podle pøání nových majitelù, katolických Lichtenštejnù. V r. 1721 byla v obci dokonèena stavba nového koste-
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Jste srdeènì zváni

Kino Mír

Hanušovice
Únor 2006

3. 2. King Kong
zaèátek 18.00 hod.
10. 2. Harry Potter a ohnivý pohár
zaèátek 16.00 a 19.15 hod.
17. 2. Noèní let
zaèátek 19.45 hod.
24. 2. Strašpytlík
zaèátek 16.00 a 18.00 hod.

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kd1, pìšci e2, f2, h2, h3
èerný - Ke5, pìšci e3, e4, f3, h4
Bílý na tahu remizuje.
-jk

15.2. Cestopisná pøednáška „Nový Zéland“
Pøednáší pan Vladimír Šimek
Zaèátek v 18,00 hod., vstupné 25,- Kè
18.2. 7. Ples Pivovaru Holba Hanušovice
Zaèátek v 20,00 hod., vstupné 100,- Kè
25.2. Divadelní komedie se zpìvy
„NÁÈELNÍK VEÈERNÍ VÁNEK“
v podání divadelního souboru Bratrušov.
Zaèátek v 18,00hod., vstupné 30,- Kè
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KOMERÈNÍ INZERCE
Inzeráty textové
15,- Kè za øádek o 30 znacích
2
Inzeráty plošné 2,50 Kè za 1 cm

Øešení minulé úlohy
1. Sd4 - c2, 2. Sb2 - Sc6!
3. Sc1! - S x c1, 4, c8D - Sf4
5. Ka7 - Se3, 6. Kb8 - c1D
7. D x c6 - pat

Program DK Hanušovice únor 2006

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.

Šachové úlohy
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