HANUŠOVICKÉ NOVINY
Srpen 2006

èíslo 8

roèník 12

cena 2 Kè

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

Léto ve své polovinì

Hanušovický jarmark

Astronomické léto na severní
polokouli zaèalo 21. èervna, a
tak v dobì vydání tohoto èísla
novin má za sebou ji svou polovinu. Ve skuteènosti ji druhá polovina jara mìla letní charakter.

26. 8. 2006

ZO ÈSCH Hanušovice
Poøádá ve dnech 26.-27. 8. 2006
ve dvoøe HO s. r. o.

Rekord mrazu
Pøes abnormálnì teplou druhou polovinu jara jsme pøekvapivì zaznamenali 2. èervna nejchladnìjší den jara za posledních 20 let - na Karlovarsku byla namìøena ranní
teplota -8 stupòù Celsia.
Rekord teplot
Za dalších 14 dní se jaro pro zmìnu pøedstavilo teplotním rekordem. V Èeských Budìjovicích byla 16. èervna zaznamenána teplota 30,7 oC a byl tak pro tento den pøekonán rekord z roku 1948, 29 oC. V Hanušovicích vystoupila teplota ve stínu toho dne ve
14.30 hod. na rekordních 31 oC. Ještì vyšší teplota byla namìøena v Klementinu, a to
32,7 oC.
Hurikán Alberto
Døívìjší charakter léta byl patrný i v Karibské
oblasti. 13. èervna zde došlo k tropické bouøi,
která mìla zpoèátku hurikánový charakter. Postupnì se ale rychlost vìtru sníila na 105 km/hod
a došlo k pøemìnì hurikánu na tropickou bouøi,
která se ji odehrávala nad Atlantikem.
16. èervna zahájily svou èinnost i monzuny v Indii. Pøinášely z moøe na pevninu velké deštì.
Vedra, lijáky, pøívaly, krupobití... také u
nás
21. èervna namìøili v Praze 33 oC, byl to tropický den. Den pøedem v Praze došlo k pøívalovým
srákám, voda pronikla a do metra. 21. èerven byl
ukonèen prùtrí mraèen na Pardubicku a v Orlických horách. Za hodinu zde napršelo a 50 mm
sráek. První letošní letní den byl tedy rekordní jak
ve srákách, tak v teplotách.
(pokraèování na 2. stranì)
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Všeobecnou místní
výstavu drobného
zvíøectva
Bohatá tombola a obèerstvení
Sobota 8.00-18.00 hod.
Nedìle 8.00-16.00 hod.

25letDìtskéhofilmovéhofestivaluvHanušovicích
První roèník se konal v roce 1982 v èervenci jako vyuití volného
èasu dìtí. Pro velký divácký úspìch bylo rozhodnuto pokraèovat, a tak
vznikla tradice. V roce 1990 byl termín konání pøesunut na poslední týden prázdnin, kdy jsou ji dìti doma. Roku 1994 došlo k výraznému
zdraení filmových kopií, proto byli osloveni sponzoøi a díky jejich podpoøe filmový festival nadále pokraèuje. V posledních letech je prùmìrná
návštìvnost 120 dìtí na pøedstavení. Podìkování patøí všem sponzorùm
za podporu festivalu; a vìøíme, e tato tradice z Hanušovic nezmizí.

V srpnu dìti uvidí
28. 8. Zathura vesmírné dobrodruství
29. 8. Letopisy Narnie: Lev, èarodìjnice a skøíò
30. 8. Divoèina
31. 8. Krteèkova dobrodruství
Zaèátky pøedstavení v 16.00 hodin. Vstupné 15,- Kè.
V tomto roce sponzorují
LEO-MIX, Leoš Hatoò Hanušovice, Marvin, v. o. s. Hynèice nad Moravou,
Odborový svaz KOVO ZO ZKL Hanušovice, Odborové sdruení eleznièáøù
ZO Hanušovice, Potraviny u Kohlù, Jan Kohl Hanušovice, Zámeènictví Josef
Diòa Hanušovice, ZO NOS Pivovar Holba, a. s. Hanušovice, elezáøství Drahomíra Radochová Hanušovice, RPS computers Olšany a spoleènost FALCON.

www.mu-hanusovice.cz
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
87. jednání – 19. 6. 2006
- vzala na vìdomí pøípravu zasedání ZM 26. 6. 2006
v 16.00 hodin
- schválila pøíspìvek HO s. r. o. na nákup sekaèky
- schválila pøíspìvek na dìtský den 5. 7. 2006 na sídlišti Na
Holbì
- delegovala svého zástupce na turnaj ve støelbì
- projednala ádost o souhlas mìsta s výstavbou „Vìtrného
parku Kopøivná“
- vzala na vìdomí posuzování EIA dle zákona è. 100/2001
Sb. – ÈOV a rekonstrukce a dostavba kanalizace Hanušovice
- doporuèila ZM ke schválení ádost o pùjèku z FRB
- vzala na vìdomí oznámení o zahájení správního øízení –
uzavírka silnice Šumperk-Hanušovice
- schválila poskytnutí neinvestièního pøíspìvku z rozpoètu
Olomouckého kraje pro jednotku JPO II Hanušovice
- vzala na vìdomí ukonèení pronájmu zahrádky na pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- schválila novou nájemní smlouvu pronájmu zahrádky na
pozemku pè. 896 v kú. Hanušovice
- projednala øešení ÚP mìsta Hanušovice - stanovisko
MìÚ Šumperk
- vzala na vìdomí pøezkumné øízení KÚ Olomouckého
kraje
- schválila pøíspìvek na áky ZŠ Schola-Viva s. r. o.
- schválila zmìnu hodin pro veøejnost – Pošta Hanušovice
- projednala ádosti o prominutí poplatku za TKO
- schválila smlouvu o poskytnutí finanèních prostøedkù
Charitì Šumperk
- schválila zmìnu pùjèovní doby MK Hanušovice v období
prázdnin

- schválila pøevedení techniky Mìsta Hanušovice – kolový
nakladaè, AVIA MP 13, multicar a AVIA sklápìè
k Hanušovické obchodní s. r. o.
- schválila ádost o povolení akce – Michal Bín – velkoobchod uzeninou Hrabenov, „Rozlouèení se školním rokem“

88. jednání – 3. 7. 2006
- schválila nabídku na zpracování ÚP mìsta Hanušovice
- vzala na vìdomí sdìlení pøedstavenstva VHZ, a. s. Šumperk o monosti upsat akcie
- schválila nabídku divadelního pøedstavení „Ètyøi pokoje
do zahrady“
- vzala na vìdomí informace o øešení stínosti
- vzala na vìdomí konání Bioslavností Staré Mìsto 15. 7.
2006
- vzala na vìdomí informaci o neposkytnutí dotace KÚ
Olomouckého kraje – kanalizace ZKL
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odkoupení pozemku pè. 189 – podíl
- schválila pøevod nájemních smluv
- vzala na vìdomí zprávu KHS – územní pracovištì Šumperk – hygienická kontrola v ZŠ
- schválila ádost o pronájem pozemku pè. 800/3 v kú.
Hanušovice
- neschválila ádost o odprodej pozemkù pè. 355/1, 252,
334/1
- schválila ádosti o prominutí poplatkù TKO
- vzala na vìdomí ádost starostovi Zábøehu – útulek pro
psy
- neschválila ádost o odprodej èásti pozemku pè. 755/2

Prodejna Pekaøství Král Hanušovice oznamuje
svým zákazníkùm zmìny:
Novým majitelem je Agroholding Bernartice, jeho prodejny
zásobují VO Hruška. To znamená širší sortiment za niší ceny.
Tìšíme se na vaši návštìvu!
Kolektiv prodejny
inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce

Koupím starší sklo, láhve, tácky a jiné pøedmìty
z hanušovického pivovaru. Nabídky na tel. 728 722 753.
Prodám zahrádku s podsklepenou chatkou, udírnou, bazénem
v Hanušovicích naproti sídlišti Na Holbì. Cena: dohodou.
Tel.: 724 776 893.

Léto ve své polovinì
(dokonèení z 1. strany)
V Èeských Budìjovicích napršelo 106 mm sráek a
v Pardubicích byla zaznamenána rekordní teplota 35 oC.
Monzuny nad Evropou
Poslední èervnový týden - první týden léta byl plnì
ve znamení monzunù, které pøinášely velké mnoství
sráek od moøe na pevninu. Teploty byly velmi vysoké,
rekordní - 28. èervna dosáhly a 38 stupòù, co je nejvyšší teplota za posledních 50 let.
Teploty nad oceánem a pevninou se na poèátku srpna vyrovnávají, take èinnost monzunù postupnì ustává. Pøejme si, aby byla druhá polovina léta, která nás
ještì èeká, pøíznivá pro nás i pro pøírodu.
-jk

Prodej
Prodáme podsklepený rodinný domek s balkonem a zahradou na
slunném místì v klidné èásti Hanušovic (mimozáplavová oblast),
vèetnì garáe. V domku je 5 obytných místností. Prodej mimo realitní kanceláø. Informace na èísle: 721 611 743 nebo 732 329 510.

Koupím pozemek k rekreaèním úèelùm
u potoka na Hanušovicku, od vlastníka.
Tel.: 731 305 279.

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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Èinnost SPV
Hanušováèek ve
fotografiích
Èerven 2006 - áci 1. a 2. tøíd
ZŠ se plavili po Moravì

Èerven 2006 - áci 1. a 2. tøíd ZŠ se spoleènì
s rodièi louèili se š kolním rokem táborákem a
š védskou hrou kubb

Èerven 2006 - vodní turistika
rodièù a dìtí na Vltavì
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Èerven 2006 - úèast
taneèních skupin na
republikové pøehlídce
pódiových skladeb
v Kladnì
(foto Martina Venená)

Èerven 2006 Hrabenov postup volejbalových
drustev muù a mixù do
republikového finále
ÈASPV

Kvìten 2006 - vodní turistika pro pokroèilé i zaèáteèníky
na øekách Otava a Lunice

Celoroèní èinnost SPV Hanušováèek v letošním
roce je realizovaná také za finanèní spoluúèasti
Olomouckého kraje.

Èerven - Horní Øedice, florbalový turnaj muù
V sobotu 17. 6. 2006 obhajovalo florbalové drustvo
muù SPV Hanušováèku vítìzství z loòského roku na regionálním kole SPV Pardubice Open Air 2006. Tentokrát
nás reprezentovalo zcela jiné drustvo, ale i teï si Hanušováèek udìlal dobré jméno. Ani v jednom ze šesti
utkání drustvo nepoznalo hoøkost poráky a navíc za
celý turnaj obdrelo jediný gól. Systém turnaje však
drustvu dovolil dosáhnout pouze na tøetí místo se stejným bodovým ziskem jako vítìzné drustvo Holic „A” a
støíbrné domácí drustvo Horních Øedic „A”. Tøetí místo
je pøesto krásným výsledkem, který ještì zvýraznilo individuální ocenìní Kamila Mátycha, který byl vyhlášen
nejlepším brankáøem turnaje. Hráèi dìkují Hance Vokurkové za dopravu na turnaj. -pod
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Hasièi informují (8)

Pro pøípad ohroení
- pøíruèka pro obyvatele -

OBDRENÍ PODEZØELÉ ZÁSILKY
(dopisu, balíèku)
· Podezøelou zásilku neotvírejte a netøepejte s ní.
· Ulote zásilku do igelitového sáèku nebo jiného vhodného obalu.
· Poté opuste místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem
a událost ohlaste na tísòovou linku 158 (Policie ÈR)
nebo 150 (Hasièský záchranný sbor ÈR). Policie ÈR
nebo Hasièský záchranný sbor ÈR zásilku od vás pøevezme a odveze ji k ovìøení obsahu.
Ne zavoláte na tísòovou linku, serióznì zvate skuteènosti, které mohou vést k názoru, e se jedná o podezøel o u z á s i l k u . Ta k o v ý m i m o h o u b ý t n a p ø í k l a d
neoèekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezøelým rukopisem èi výhruným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trèí dráty nebo se
ozývá podivné tikání. Pøi otevøení zásilky to mùe být napøíklad podezøelá sypká hmota nebo jakýkoli podezøelý
pøedmìt.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ
SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup
jeho sloek pøi pøípravì na mimoøádné události a pøi provádìní záchranných a likvidaèních prací.
Základní sloky:
· Hasièský záchranný sbor Èeské republiky,
· jednotky poární ochrany zaøazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poární ochrany,
· zdravotnická záchranná sluba,
· Policie Èeské republiky.
Ostatní sloky:
· vyèlenìné síly a prostøedky ozbrojených sil,
· ostatní ozbrojené bezpeènostní sbory,
· ostatní záchranné sbory,
· orgány ochrany veøejného zdraví,
· havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluby,
· zaøízení civilní ochrany,
· neziskové organizace a sdruení obèanù, která lze
vyuít k záchranným a likvidaèním pracím.

Pøehled èinnosti Duha Salix-SK Hanušovice
za období záøí 2005-èerven 2006
Záøí: zahajovací pátrací hra ve mìstì, provázkové hlavolamy, lukostøelba, lasování, vrhání spec. noù, hry venku, hry v klubovnì, generální úklid klubovny a chodby, víkendovka Aku-aku na Modré
Vodì u Bojkovic spoleènì s oddíly z Karviné, Kunovic a Bojkovic.
Øíjen: oslava Tomášových narozenin a svátku Terezy, výprava na
kolech za Bohdíkov, víkendovka Záhadné nápisy krále Ašóky na srubu Pavuèárna spoleènì s kamarády z Olomoucka, výroba létajících talíøù a soutìe s nimi na pivovarské louce, èištìní 1. trasy ptaèích
budek, vydání klub. èasopisu Pramínek è. 7/2005.
Listopad: èištìní 2. trasy ptaèích budek, veèerní hra Hlehes, výprava na klubové táboøištì, generální úklid klubovny a chodby, nácvik
vázání základní šestice uzlù - úèast na Uzlaøské regatì v Bludovì, Pramínek 8/2005.
Prosinec: výroba vánoèních dáreèkù, generální úklid chodby a
klubovny vèetnì vánoèní výzdoby, Veèer svìtel, vánoèní besídka, Hrmesva - nìkolikadenní pobyt na srubu, Pramínek 9/2005.
Leden: turnaj v piškvorkách, honba za Wolfovou bandou - stopovaèka, pozemní hokej, lyování v Branné, koulovaèka a jízda na saních, budování závodní dráhy ze snìhu, nácvik morseovky a
pochodových znaèek.
Únor: obnova snìhové závodní dráhy pro jízdu na duších, generální úklid chodby a klubovny, stavba snìhových soch, závody v jízdì na
duších na snìhu - Hec-blesk jízda, lyování v Branné, jízda na duších
a nafukovacím skútru, Pramínek 1/2006.
Bøezen: bìhem jarních prázdnin stavba obøí snìhové sochy Yettyho, oslava Lubošových narozenin, turnaj ve Šprtci, jízda na duších
na snìhu, Pramínek 2/2006, spoleènì s odd. z ÈTU Kamarádi jsme
v Šumperku uspoøádali Kulièkiádu, generální úklid chodby a klubovny, Boj o snìhové vìièky, oslava Edova svátku.
Duben: oslava Edových narozenin, Pramínek 3/2006, kontrola
ptaèích budek, hry s velikonoèními vajíèky, Stolní hry, Pendrekový
hokej, pohybové hry na høišti u kaple, generální úklid chodby a klubovny, písnièky pøi kytaøe.
Kvìten: akce pro veøejnost Výprava do pohádky aneb o 12 mìsíècích, úklid odpadkù z lesa, závody papírových ab, víkendovka Kouzelný démant na Ranèi u Støíbrné øíèky, Pramínek 4/2006, úklid
chodby a klubovny, lanová pøekáka, Tajuplný klobouk.
Èerven: Pramínek 5/2006, oslava svátkù Tondy a Pavla, výprava
na kolech do Bohdíkova, úklid klubového táboøištì, zahájení pøíprav
na srpnovou akci, generální úklid chodby a klubovny, hry v klubovnì,
hry venku, vyhodnocení uplynulého klubového roku.
Zpracoval vedoucí klubu M. Pecho

SPV Hanušováèek zve dospìlé i dìti
ke švédské høe

Kde získat informace

KUBB

Obèan získá informace o charakteru moného
ohroení, o pøipravených záchranných a likvidaèních
pracích a ochranì obyvatelstva v pøípadì vzniku mimoøádné události na pøíslušném obecním úøadì.

V úterý 15. 8. 2006 a ve ètvrtek 24. 8. 2006,
vdy v 18.30 hod. za restaurací Lidový dùm.

Zamìstnanec získá informace o charakteru moného
ohroení, o pøipravených záchranných a likvidaèních
pracích a ochranì obyvatelstva v místì dislokace pracovištì od svého zamìstnavatele (pøíslušné právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru moného ohroení, o pøipravených krizových opatøeních a zpùsobech jejich
provedení u pøíslušného obecního úøadu.
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Neváhejte a pøijïte, rádi Vás hru nauèíme!
Celoroèní èinnost SPV Hanušováèek
v letošním roce je realizovaná také za
finanèní spoluúèasti Olomouckého kraje.

podatelna@mu-hanusovice.cz

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2006

SPV Hanušováèek ve spolupráci s SK Hanušovice, oddílem odbíjené a svými pøíznivci
poøádají otevøený turnaj ve høe

Hanušovice 26. 8. 2006 od 16 hodin za samoobsluhou
(vedle kaplièky, u kolejí)
Hrají dvou a šestièlenná drustva pøíchozích (drustva s vìtším poètem hráèù mají výhodu),
vhodné i pro rodinné týmy. Startovné 100,- Kè za drustvo. Drustva dìtí do 12 let zdarma.
Šanci mají i úplní zaèáteèníci, hru Vás nauèíme bìhem chvilky pøed turnajem
v dobì od 10 do 12 hodin u tìlocvièny ZŠ. Od 12.00 do 14.00 hodin monost zapùjèení hry
k tréninku v tìlocviènì ZŠ (pro pøihlášené na turnaj zdarma).
Pøihlášky na turnaj na tel. 732 264 952 nebo v den konání od 10 do 14 hod. v tìlocviènì ZŠ
nebo pøímo na místì od 15.30 do 15.45 hod.
Informace na tel. 732 264 952.

Volejbalový oddíl SK Hanušovice
poøádá

IX. roèník mezinárodního
volejbalového turnaje muù
sobota 26. 8. 2006 od 8.30 hodin
tìlocvièna (høištì) ZŠ Hanušovice
Obèerstvení zajištìno.
Tato akce je realizována také za finanèní spoluúèasti
Olomouckého kraje.

HANUŠOVICKÉ NOVINY 8/2006
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Jubilea
V mìsíci srpnu 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
80 let pan Jaroslav Zeman,
75 let paní ofie Benešovská a
pan Josef Cikryt,
70 let pan Lubomír Mašinda,
65 let paní Františka Kadlecová a
Rùena Pijáková a pánové
Antonín Vinkler a Ervin Scholz,
60 let paní Kvìtoslava Raczková a
pánové Josef Neoral a František
Vyhnálek,
50 let paní Marie Zaèalová a
Kvìtoslava Kováèová a pánové
Jiøí Jahn, Jan Poláèek a Oldøich
Vojtek.
Blahopøejeme!

Dìtské sportovní odpoledne
Dne 5. 7. 2006 probìhlo 3. letní sportovní odpoledne pro dìti na sídlišti Holba.
Oproti loòskému roku nám poèasí pøálo, a tak se akce vydaøila. Zúèastnilo se 160 dìtí,
rodièù nepoèítanì. Tato akce se uskuteènila hlavnì díky sponzorùm a poøadatelùm.
Naši sponzoøi: Mìstský úøad Hanušovice, Rodièovská rada, ZŠ Hanušovice, Marie
Pavlù, Nitka, manelé Machulovi, OIL Team, a. s. Radek Schwarzer, S.CH.W. Service, Pekárna Bratina, ZKL Hanušovice, ZKL odbory, Ludìk Strašil, Jaromír Šišma AVOX, Zámeènictví Zdepro - Zdenìk Procházka, Pneuservis - Miroslav Bartoš, Drogerie - Martina Matýsová, Restaurace Lidový dùm, Emil Votava, Economia Consult Vìra Suchodolová, Krovstav - Miroslav Cejpek, Jaroslav Kulhaj ml., Marwin, Penzion Formanka, Elektro Indra, Vobus, Pham Thanh Son, ing. Karel Grabovský, Novák a
syn, Døevostav - Karel Svoboda, Slezan, Pekaøství Král, Kostka, Grivalský, Karel Raczek, Dimont - Josef Diòa, Döme Ruda, Potraviny Šerák, Pivovar Hanušovice, František Sedláèek, Tomáš
Kubíèek, Petr Šór,
Ladislav Diviš, Petr
Andrle, Karel Hnátek,
Š i má è e k - Br n o ,
Václav Lucký ml.
Poøadatelé ze sídlištì Holba 494 ještì jednou dìkují všem
sponzorùm.

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 èervnu 2006
se narodil:
Matìj Lucký
zemøel:
pan Miroslav Hnátek

Vzpomínka

Vzpomínáme

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínka po Tobì zùstává nám.
Vzpomínka krásná, maminko milá,
e Ty jsi pro nás vdycky jen ila.
Èas plyne, ale bolest v srdci zùstává.

Kdy jsi nám odešel tak mladý,
všichni tì moc oplakali.
Tvùj úsmìv, tvé srdíèko byla naše síla, naše sluníèko.
Bez tebe ivot smutný a prázdný je,
jen vzpomínka na tebe náš smutek zmíròuje.

Dne 16. srpna vzpomínáme 2. výroèí úmrtí naší
maminky a babièky,
paní Ladislavy Homolové.
S láskou vzpomínají dcery Laïka a Jana s rodinami.
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomínejte s námi. Dìkujeme.
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Dne 12. srpna 2006 by se doil 31 let náš milovaný syn, bratr,
švagr, vnuk a kamarád,
Dalibor Brázda z Hanušovic.
Dne 28. èervence to bylo ji deset smutných let od jeho
neèekaného odchodu.
S láskou a smutkem stále vzpomínají rodièe, bratr, pøíbuzní a
všichni, kteøí jej mìli rádi.

www.mu-hanusovice.cz
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Cestování po Evropì
Mezi evropské státy, které jsme v našem seriálu ještì
nenavštívili, patøí Bulharsko. Po pøeètení tohoto dílu to ji
nebude platit, nebo se podíváme na „pýchu bulharské
kultury“ - Rilský klášter.
Historie nejslavnìjšího bulharského kláštera je dlouhá
a bouølivá, podobnì jako historie celé oblasti. Klášter
nacházející se v pohoøí Rila, na skále nad divokou øekou,
v nadmoøské výšce 1147 metrù, obklopený hustými jehliènatými lesy, byl vdy tìko dostupný. Zaloil jej mnich
Ivan z Rily roku 927 a po øadu následujícíh staletí se odtud
šíøilo mezi lid vìdomí o národní kultuøe a výzvy k jejímu zachování. V tìkých dobách bulharských dìjin byla tato
role velmi dùleitá. Bìhem pìti set let turecké nadvlády
byl klášter nìkolikrát vyrabován a vypálen, jeho bojovného vlasteneckého ducha to však nikterak neoslabilo. Mniši z Rily s nasazením vlastních ivotù ukrývali staré knihy
a dokumenty, psali díla nová a vysílali ze svých øad vìrozvìsty, aby uèili nejen bulharský lid vlastnímu jazyku a
dìjinám. Víme, e i naši vìrozvìstové Cyril s Metodìjem
pocházeli z této oblasti (z dnešní øecké Solunì), ale zda
pùsobili i v Rilském klášteøe, se v dokumentech nedochovalo.
Nejposvátnìjším místem Rilského kláštera je pùvabný
kostel Narození Panny Marie, postavený v letech
1834-1837. Zdobí jej 1200 fresek pøedstavujích postavy
dobrodincù, starozákonních prorokù a králù, apoštolù,
muèedníkù, andìlù a démonù, doplnìné dekorem v podobì kvìtin, vinných ratolestí a ptákù. Veledílem øezbáøského umìní je zlacený ikonostas (stìna se tøemi vchody,
oddìlující v pravoslavných chrámech oltáøní èást od prostoru pro vìøící) s 36 biblickými výjevy. V prostorách kláštera sídlí tøi muzea, která dohromady zaujímají 300 sálù.

V jednom z nich je uchováván originál zakládající listiny
pozdìjšího kláštera z roku 1378, podepsané a zpeèetìné carem Ivanem Šišmanem. Nejcennìjším exponátem
v klášterních sbírkách je však vyøezávaný krucifix z lipového døeva, na nìm je zachyceno 1500 miniaturních postav a 140 biblických výjevù.
Kláštera si bulharský národ po staletí velice váí. Svìdèí o tom i jasný dùkaz - kdy v roce 1833 klášter vyhoøel,
probìhla celonárodní sbírka na jeho obnovu podle vzoru
nejvìtšího kláštera na Peloponéském poloostrovì, slavného kláštera na hoøe Athos v Øecku.
-hp

Toulky po okolí

ravské produkce plátna pro zahranièní trhy. O rok pozdìji zde
zahájila provoz první mechanická pøádelna lnu na Moravì.
Vznikaly další textilní firmy - také továrna na výrobu hedvábí,
kterou v roce 1858 zaloil S. Trebitsch.
Prùmyslová revoluce znamenala té velký nárùst obyvatelstva. Jestlie v roce 1790 ilo v Šumperku 3344 obyvatel, pak
se toto èíslo do roku 1869 zvýšilo na 7285 a v roce 1900 ji na
11 636 obyvatel. Pozoruhodný rozvoj mìsta se projevil i ve výstavbì. Na pøelomu 19. a 20. století vznikla øada honosných veøejných budov a soukromých rezidencí, které projektovali
pøední architekti monarchie. Pro svou výstavnost byl Šumperk
nazýván „malou Vídní“. Po první svìtové válce pøevaující nìmecké obyvatelstvo Šumperku nepøijalo vytvoøení Èeskoslovenské republiky a pøihlásilo se k separatistickému územnímu
celku - tzv. Sudetenlandu. Obsazení mìsta èeskoslovenským
vojskem 15. prosince 1918 tuto krátkou epizodu skonèilo.
Meziváleèný vývoj mìsta zaznamenal vznik nìkolika nových výrobních odvìtví. V roce 1937 bylo ve mìstì na 50 továrních podnikù, stovky obchodù a ivností. Zvýšil se i poèet
obyvatel, v r. 1939 jich zde trvale ilo ji 15611.

Potøetí se v našich novinách podíváme do historie našeho
okresního mìsta. Minule jsme skonèili smutným obdobím doby
pobìlohorské.
Šumperk byl pro Lichtenštejny významným zdrojem pøíjmù,
a tak si mìsto uchovalo øadu privilegií. Rozhodující roli zde
hrála výroba textilu. Prim ve mìstì hráli pláteníci, kterým se podaøilo v roce 1708 získat od císaøe Josefa I. privilegium na výrobu speciálních druhù látek - mezulánu a barchetu. Pláteníci
umìli zhotovovat také damašek, plyš, samet a posléze i manšestr. Hlavní náplní výroby však byly rùzné druhy tripu, které
nemìly v okolních zemích konkurenci a staly se výhodným vývozním artiklem. Šumperští árlivì støeili jeho výrobní technologii, kterou se napøíklad pruská vláda snaila získat i
nevybíravým zpùsobem. Konec monopolu a pøeívající zastaralý øemeslnický zpùsob výroby pøivedl mìsto na konci 18. století do hospodáøské krize. Zákonitì se však dostavil rozvoj
manufakturní výroby. Nejvìtší vìhlas v tomto smìru mìla
Klappperothova manufaktura na výrobu manšestru, první svého druhu v rakouské monarchii a jedna z prvních na evropské
pevninì. Poèátkem 19. století vznikly další plátenické manufaktury - mj. bratøí Wagnerù (1800), E. Oberleithnera (1818) a
další. V roce 1841 se v Šumperku vyrábìlo 30 % veškeré mo-
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(Pokraèování pøíštì)

podatelna@mu-hanusovice.cz

-hpm
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Kino Mír

Šachové úlohy

Hanušovice

Øešení úlohy z minulého
èísla Hanušovických novin
1. Kd6! - Ja6, 2. b5 - Jb4,
3. Kc5 - Jd3, 4. Kd4 - Jc1,
5. Kc4! a bílý vyhrává

srpen 2006
4. 8. Úèastníci zájezdu
11. 8. Šifra mistra Leonarda
18. 8. X-MEN: Poslední vzdor
25. 8.Všechno nejlepší

Nová øešitelská soutì
Bílý: Kb6, pìšci b5, f5
Èerný: Kf6, Jh5
Bílý vyhrává.

Poprvé v Hanušovicích vystoupí

ABBA
v sobotu 16. 9. 2006 ve 20,00 hod.
v DK Hanušovice, vstupné 100,-Kè
pøedprodej vstupenek v prodejnì
ing. Grabovského od 4. 9. 2006

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

-jk
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