HANUŠOVICKÉ NOVINY
Záøí 2006

èíslo 9

roèník 12

cena 2 Kè

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

Váení obèané!
Podaøilo se nám splnit slib a dokonèit pøístavbu školní kuchynì a jídelny u
základní školy.
Po mnohaletém úsilí se stalo skuteèností, e naše školní dìti ji nemusí bìhat
pøes pùl mìsta na obìdy do školní jídelny a zpìt do školy. Pro dojídìjící áky je
po problému, zda pùjdou hladové na autobus, anebo pùjdou na obìd a domù
pøijedou daleko pozdìji.
Pro dodávku stavby byla vybrána spoleènost SAN-JV, s. r. o. Šumperk, která
se svého úkolu zhostila velmi dobøe. Spolupráce mezi investorem a dodavatelem
byla skuteènì velmi dobrá, a to od zaèátku stavby, kdy jsme se potýkali s nedostatkem finanèních prostøedkù pro první etapu. Podìkování patøí všem, kteøí
nám pomohli stavbu realizovat, hlavnì pak tìm, kteøí nám pomohli zajistit
finanèní prostøedky ze státního rozpoètu.
Nová školní kuchynì má kapacitu 750 jídel, je vybudována opravdu
modernì a její vybavení je skuteènì na odpovídající úrovni. Kolektiv
pracovnic školní jídelny tak skuteènì získal zaøízení, ve kterém by mìla
být radost pracovat.
Dovolte mi nìkolik vìt k finanèní otázce; stavba byla realizována v celkovém finanèním nákladu 34,9 milionù Kè. Státní dotace nám byla poskytnuta
ve výši 30 mil. Kè, podíl vlastních finanèních nákladù èinil 4,9 mil. Kè.
Tato stavba byla kolaudována a dne 1. 9. 2006 za pøítomnosti významných hostù, kterými byli pøedseda poslanecké snìmovny ÈR Miloslav Vlèek, senátor Adolf Jílek a poslanec Petr Krill, slavnostnì
otevøena. Našim strávníkùm je plnì k dispozici od 4. 9. 2006.
Zbývá nám dobudovat venkovní høištì nákladem cca 3 mil. Kè a celá
akce tím bude ukonèena.
Ještì jednou mi dovolte podìkovat opravdu všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem na úspìšné realizaci této stavby podíleli. Nové školní jídelnì pøeji mnoho let úspìšného provozu ke spokojenosti našich dìtí i
ostatních strávníkù. Fotoreportá na 3. stranì.
Petr Malcharczik, starosta mìsta
Mìsto Hanušovice Vás zve na jedineèný koncert skupiny

Mobilní sbìr plastù

ABBA STARS - revival
v sobotu 16. 9. 2006 v DK Hanušovice ve 20.00 hod., vstupné 100,- Kè

Dopravní situace na silnicích v Hanušovicích
Urèitì u velká vìtšina z vás má rùzné zprávy o uzavírce a opravì silnice pøes
Èervenohorské sedlo a objízdné trase pro veškerou automobilovou dopravu do
Jeseníku, která povede od Rudy a Šumperku oboustrannì pøes Hanušovice.
Sedlo bude zavøené od 15. záøí tohoto roku do listopadu. Pøes zimní období
bude Èervenohorské sedlo otevøeno, pøesný termín bude záviset na zaèátku, prùbìhu a konci zimy na Èervenohorském a Ramzovském sedle. Pøedpoklad je koncem bøezna a poèátek dubna 2007. Stejná situace se bude v podobných termínech
opakovat další dva roky.
(pokraèování na 2. stranì)
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V sobotu 23. 9. 2006
Plasty odlote v prùsvitných igelitových pytlích v sobotu ráno do 7 hod. na
okraj silnice: sídlištì Na Holbì - u obchodu, ul. Zábøeská, Hlavní, Praská, Jesenická, Údolní, ul. Habartická - u bytovek a
øadovek, Hynèice - u horního kontejneru,
Potùèník - u bývalého obchodu, Vysoké
ibøidovice - køiovatka, leb - u kontejneru.
Stavební firma ze Starého Mìsta pøijme SŠ,
VŠ pro práci stavebního managera, dále
vyuèeného nebo zkušeného tesaøe.
Informace na tel. 606 399 833. placená inzerce
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Zpráva o èinnosti Rady mìsta Hanušovice
89. jednání – 31. 7. 2006
- schválila doporuèení výbìrové komise na provedení kanalizace - Fortex AGS, Šumperk
- schválila cenu za provedení inenýrských èinností –
Energotis, s. r. o. Šumperk
- vzala na vìdomí nabídku spoleènosti Ekozis, s. r. o.
Zábøeh
- vzala na vìdomí závìr zjišovacího øízení KÚ Ok – ÈOV
a rekonstrukce a dostavba kanalizace Hanušovice
- vzala na vìdomí rozhodnutí MìÚ Šumperk ve vìci
Splašková kanalizace Hanušovice
- nedoporuèila podepsat smlouvu - Svazek obcí Lue
- vzala na vìdomí informace starosty o výsledku hospodaøení mìsta Hanušovice za I. pololetí 2006
- doporuèila ádost o prodej pozemku pè. 11 – trvalý travní
porost v kú. Hynèice nad Moravou ZM ke schválení
- uloila provìøit monosti prodeje pozemkù v kú. leb
- odsouhlasila ádost o prominutí poplatku za TKO
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek SPV Hanušováèek
- schválila ádost o finanèní pøíspìvek SK Hanušovice

90. jednání – 14. 8. 2006
- schválila ádost AVZO Hanušovice o finanèní pøíspìvek
- vzala na vìdomí dopis Pivovaru Holba, a. s. k uzavøení
smlouvy o èištìní odpadních vod
- doporuèila zveøejnit v Hanušovických novinách nabídku
výstavby levných rodinných domkù
- schválila pronájem pozemku pè. 2175, kú. Hanušovice
- schválila úèast na publikaci Mìsta a obce Jesenicka
- neschválila ádost o odprodej pozemku pè. 826/3
v kú. Hanušovice
- schválila návrh na prominutí dluhù za TKO
- schválila ádosti o prominutí poplatkù za TKO
- schválila smlouvu na provedení výbìru dodavatele stavby Úprava sportovního areálu Hanušovice
- schválila poøadí výbìru dodavatele akce Úprava sportovního areálu – ZŠ Hanušovice
- vzala na vìdomí pøípravu slavnostního otevøení pøístavby
ZŠ Hanušovice - kuchyò, jídelna a ŠD
- projednala vìc vybudování inenýrských sítí pro výstavbu RD na ul. Jesenické

Sbìr nebezpeèného odpadu
v sobotu 9. záøí 2006

Sbìr velkoobjemového odpadu
záøí 2006

Nebezpeèný odpad: autobaterie, zbytky barev a rozpouštìdel,
oleje, olejové filtry, zaolejované hadry, záøivky, mrazáky, lednice,
rádia, televize, obrazovky apod.

Na svoz velkoobjemového odpadu od obèanù budou pøistaveny kontejnery AVIA - typ vysoký následovnì:
1) ve dnech od 11. do 13. záøí 2006
na sídlišti Na Holbì - u obchodu, na sídlišti Zábøeská, na
ulici Sportovní,
2) ve dnech 13. a 15. záøí 2006
u kaple, u Hanušovické lesní, a. s., horní Hanušovice - zastávka ÈSAD, Hynèice - u horního kontejneru.

Nebezpeèný odpad pøipravte na kraj vozovky do 7 hod.:
- ulice 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)!

Dopravní situace na silnicích v Hanušovicích
(dokonèení z 1. strany)
Protoe se automobilová a zvláštì kamionová doprava pøi
objíïce minimálnì zdvojnásobí, byl z dùvodu lepšího výhledu na køiovatkách proveden oøez keøù a stromù. Toto opatøení
ale neøeší nebezpeèí pro chodce, pøecházející hlavní silnice. Od
zaèátku srpna pøi procházení Hanušovicemi sleduji chování
chodcù (hlavnì starších s nákupy). Jsem znepokojen jejich
chováním v souèasném provozu, nato v situaci, která nastane
od 15. záøí.
Musím všem pøipomenout, e do padesáti metrù od pøechodu pro chodce je chodec tento pøechod pøi pøecházení komunikace povinen pouít. Nìkolikrát za den ale vidím, e z obchodu
nìkdo vyjde a silnici pøechází nedaleko pøechodu a pøi vstupu
na silnici se ani nerozhlédne. Øidièi musí rychle stoupnout na
brzdu nebo prudce vyboèit ze smìru jízdy. Pøi zvìtšeném provozu tyto situace budou velmi nebezpeèné pro øidièe v obou

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.
smìrech a ještì více pro chodce, které kapota pøed úrazem neochrání.
Obracím se proto na obì skupiny uivatelù komunikací, aby
všichni více dodrovali pøedpisy zvýšili opatrnost pøi jízdì i
chùzi a starším osobám, které si nezvykly ani na velký souèasný provoz, pøípadnì pomohli a brali na nì ohled. Rovnì bude
nutné dávat velký pozor u školy a školky a vyuívat výhradnì
pøechod pro chodce, popø. pøed zahájením vyuèování urèit na
pøechodu dozor.
Zvìtšení poètu pøechodù pro chodce, dopravního znaèení
nebo omezení rychlosti prùjezdu pøes mìsto není vhodné z dùvodù plynulosti silnièního provozu. Ze strany Policie ÈR-DI
jsme dostali slib zvìtšeného dozoru, pøípadnì i øízení na
køiovatkách v nastalém provozu, ale i upozornìní na nekompromisní pokutování pøi pøestupcích øidièù i chodcù. Proto
opìt apeluji na vaši pozornost, ohleduplnost i pøípadnou pomoc starším. Myslete i na svoji kapsu, bodový systém výši pokut rapidnì zvedl a bodovì ohodnotil.
-k, SSÚ MìÚ 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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Slavnostní pøestøiení pásky - zleva: senátor A. Jílek,
pøedseda PSP ÈR M. Vlèek, starosta P. Malcharczik a poslanec
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Dùm kultury Hanušovice uvede
v nedìli 1. 10. 2006 v 15. OO hod.
Klasickou divadelní pohádku pro dìti

Kocour v botách
v podání divadelního souboru Mladá scéna
z Ústí nad Labem
Pøedstavujeme Vám Mladou scénu, divadlo
hrající nejen pro dìti a mláde. Ve své
dramaturgii se od zaèátku pøevánì
orientuje na klasická díla domácí i zahranièní
dramatiky pro dìti a mláde, která
zinscenovává moderním, netradièním
zpùsobem. Dá se bez nadsázky øíci, e Mladá
scéna nepochybnì patøí mezi špièku ve svém
oboru. Po dobu své více ne dvacetileté existence se úspìšnì snaí svými pohádkami
okouzlit a potìšit dìtské diváky.

Mìsto Hanušovice Vás zve na jedineèný koncert skupiny
Prodáme staroitný nábytek:
lonice (2 postele, 2 stolky, 2 skøínì),
2 kredence, gramorádio-skøíò, stoly,
idle, gauè, umyvadlo-skøíò), vhodné
na chalupu èi chatu nebo do stylového
interiéru. Cena dohodou.
Informace na èísle: 721611743 nebo
732329510 (kdykoliv).

ABBA STARS
revival
v sobotu 16. 9. 2006 v DK Hanušovice ve 20.00 hod.
Vstupné 100,- Kè
Pøedprodej vstupenek v prodejnì ing. Grabovského od 4. 9. 2006

Rostou, rostou?
Letošní rok vybízí i sváteèní houbaøe, aby vyšli do lesa a pokusili se nìco najít. To mohu
potvrdit sám, i mnì se podaøilo najít spoustu pravákù, rùovek a dalších výstavních kouskù.
-ff
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Dùm kultury a Mìstská knihovna Hanušovice ve
spolupráci s Mìstskou knihovnou Šumperk a
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
(SONS) poøádají výstavu

IJÍ MEZI NÁMI
zamìøenou na problematiku nevidomých a
slabozrakých spoluobèanù
Z prostorových dùvodù je výstava rozdìlena do dvou èástí:
v DK Hanušovice jsou informaèní panely a fotografie,
v hanušovické knihovnì pomùcky a výrobky.
Výstava potrvá od 14. 8. 2006 do 29. 9. 2006
Dùm kultury: pondìlí a ètvrtek od 10:00 do 14:00 hod., pátek od 12:00 do 19:00 hod.
Knihovna: pondìlí, støeda, pátek od 10:00 do 17:00 hod.
Co všechno výstava návštìvníkùm ukáe? Našim cílem je informovat o organizaci SONS jako celku i o jednotlivých specializovaných zaøízeních, která poskytují sluby hendikepovaným obèanùm - od rehabilitace, rekvalifikace, knihoven, orientaèních systémù, po výcvik vodicích psù… prostì o všem, co pomùe zrakovì
postieným it plnohodnotnì a samostatnì.
Na koho se výstava obrací? Vlastnì na všechny. Velmi dùleité je upozornit veøejnost na existenci organizace
a její èinnost. Moná, e nìkdo má ve svém okolí zrakovì postieného, který o pùsobení SONS zatím neví. Èasto se stává, e po ztrátì nebo silném zhoršení zraku lidé ztratí kontakt s okolím a neví, jak jej znovu navázat. Pokud se najde nìkdo, kdo je upozorní na nabídku slueb, hodnì jim pomùe.
Srdeènì Vás zveme!

Pozvánka pro Vás
VLASTIVÌDNÉ MUZEUM
7. záøí – 7. prosince
CÍRKEVNÍ UMÌNÍ BAROKA A ROKOKA NA ŠUMPERSKU,
ZÁBØESKU A MOHELNICKU
Druhá výstava nejcennìjších církevních památek z období
baroka a rokoka v našem regionu z cyklu
„Ars longa, vita brevis“
7. záøí – 5. listopadu
JAROSLAV JELÍNEK – SAMA V MOØI
Autorská výstava pøedstavuje tvorbu akademického sochaøe
Jaroslava Jelínka. Vystavované pøedmìty bez vzletných témat
zobrazují chaos dnešního výtvarníka jako sochaøe,
restaurátora a malíøe.

Církevní umìní baroka a rokoka na
Šumpersku, Zábøesku a Mohelnicku
Projekt „Ars longa, vita brevis“, v jeho rámci Vlastivìdné muzeum
v Šumperku pøedstavuje movité sakrální památky regionu, pokraèuje
druhou výstavou, vìnovanou tentokrát církevnímu umìní baroka a
rokoka na Šumpersku, Zábøesku a Mohelnicku. Hlavním cílem výstavy je ukázat nejen krásu, bohatost a rozmanitost sakrálního umìní a
pøedstavit dobové umìlce, ale také prezentovat co nejvìtší spektrum
svìtcù, které barokní èlovìk uctíval, pøipomenout úèel a význam jednotlivých liturgických pøedmìtù a mobiliáøe kostelù a v nejobecnìjší
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14. záøí – 12. øíjna
DÁNSKÉ UMÌLECKÉ SETKÁNÍ
Prezentace dánských umìlcù Johannes Cramer, Kaare
Deichmann, Lisbeth Ellinor, Birgitte Poulsen, kteøí se
zúèastnili èesko-dánského workshopu konaného v èervenci
2006 ve Šternberku, bude zahájena 14. záøí.
21. – 23. záøí
HOUBY V MUZEU - Pravidelná výstava ivých hub
Stálá expozice Vlastivìdného muzea v Šumperku
„Pøíroda a dìjiny severozápadní Moravy“ je otevøena
celoroènì.
28. záøí od 9 do 12 hodin
DEN VZNIKU ÈESKÉHO STÁTU – vstup zdarma
rovinì pøiblíit divákovi jedno z nejrozporuplnìjších období historie,
jakým baroko beze sporu bylo.
Na rozdíl od první výstavy, která se vìnovala památkám gotiky a
renesance, bylo pro epochu baroka k dispozici velké mnoství
exponátù rùzného druhu, velikosti i kvality. Výbìr byl znaènì obtíný,
protoe kadý pøedmìt, kadé umìlecké dílo bylo jedineèné a
vzrušující. Ovšem prostor Výstavní sínì je limitující, a tak nezbylo ne
vybrat omezené mnoství exponátù tak, aby byl zdùraznìn charakter a
výraz doby, aby byly pøedstaveny nejen sochy a obrazy, ale i liturgické
náèiní, církevní odìvy a ostatní vybavení kostela.
(pokraèování na 6. stranì)
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Léto tøi týdny pøed svým ukonèením
Podzimní rovnodennost
V dobì, kdy dostanete do svých rukou záøijové èíslo Hanušovických novin, bude mít letošní léto jen tøi týdny do svého ukonèení. 23. záøí dosáhne Slunce obratníku Raka, tj. 23 a pùl stupnì
severní zemìpisné šíøky, a v poledne bude nad ním vrcholit.
V tento den bude podzimní rovnodennost a zaène astronomický
podzim.
Co pøineslo a èím bylo zvláštní letošní léto
Bylo z velké èásti horké a suché. Tak by mohla znít odpovìï
na tuto otázku. Nìkdo mùe namítnout - a co ty záplavy v Podyjí a
dešové pøívaly na rùzných místech republiky? Zdánlivì máte
pravdu. Na jedné stranì pøívaly, a jinde sucho a poáry.
Èím to bylo zpùsobeno
Byl to prostì charakter letošního léta. Od pùlky èervna, celý
èervenec a do poèátku srpna pøevládala nejen u nás, ale i nad
pøevánou èástí Evropy velká tlaková níe spojená s velmi vysokými teplotami. A tady jsme u koøene vìci. Pøevládajícím faktorem byly stále nové tlakové výše. Za této situace docházelo
k bouøkám zpùsobeným vysokými teplotami a pøicházejícími
frontami od oceánu. Tak se stávalo, e nìkde byly pøívalové
sráky a jinde, kousek dál, ani nekáplo.
Øada rekordù dosaených ve výši teplot
Zmínímse jen o nìkterých. Tak napø. 20. èervna byla v Plzni pøekonána teplota 35,2 stupnì Celsia a bylo dosaeno 36,4 oC. Tato teplota
byla v tento den dosaena i v Hanušovicích. Ve 14 hodin ukazoval
teplomìr 36,5 oC ve stínu.
Další zemìtøesení u západní Jávy
17. èervence bylo u tohoto ostrova opìtnì zaznamenáno zemìtøesení u moøského dna o síle 7,7 stupnì. Zpùsobilo, e pøi nìm vznikla
vlna tsunami, která usmrtila dle údajù v tisku 643 lidí.
Radosti z letošního léta
Budou je mít asi vinaøi, nebo podmínky letošního léta je
moné povaovat za výborné pro úrodu vynikajících hroznù.
Mnohem horší jsou podmínky pro obiloviny a okopaniny.
Konec tropických teplot v letošním létì u nás
Tropický charakter teplot byl ukonèen 3. srpna ochlazením o
více ne 10 oC. V odpoledních hodinách dosahovala teplota jen
20 oC. Vìøme, e i ta posledná ètvrtina léta nám pøinese dobrou
pohodu a naplní celou øadu našich pøání.
-jk

Církevní umìní baroka a rokoka na
Šumpersku, Zábøesku a Mohelnicku
(dokonèení z 5. strany)
Všechna díla vznikla vesmìs v èasovém údobí od 80. let 17. století
do 80. let století následujícího a vedle projevù vrcholného barokního
slohu lze zaznamenat i díla závìreèné slohové fáze, barokní manýry i
rokokového dekorativismu. Vìtšina prací je od anonymních autorù,
jen nìkolik málo dìl je autorsky urèených. Jedná se o sochy O.
Zahnera, signované obrazy má J. K. Handle, I. Raab nebo známý autor
køíových cest F. Sebastini (Šebesta). Kolekce uitého umìní, knihy,
bohosluebné pøedmìty a zvláštì textilie reprezentují díla špièkové
kvality i v širším støedoevropském kontextu. Vystavená díla pocházejí
pøevánì z kostelù okresu Šumperk, expozici doplòují pøedmìty ze
sbírek Vlastivìdného muzea v Šumperku.
Marie Gronychová

KLÁŠTERNÍ KOSTEL ZVÌSTOVÁNÍ
PANNY MARIE
Úterý 19. záøí v 19 hod.
KLASIKA VIVA: VEÈER OPERY, OPERETY A MUZIKÁLU
1. kvìtna – 31. øíjna
PROMÌNY KLÁŠTERNÍHO KOSTELA
Nedìle 10. – nedìle 24. záøí vdy v 19 hod.
IV. MEZINÁRODNÍ DNY VARHANNÍ HUDBY
Poøádá Øímskokatolická farnost sv. Jana Køtitele a Dùm kultury
Šumperk. Za finanèní podpory Olomouckého kraje a Mìsta
Šumperku.
Mediální parneøi: Rej.cz, Týden na severu, Moravský sever,
Kulturní ivot, Šumperský zpravodaj.
Nedìle 10. záøí v 19 hod. - KAMILA KLUGAROVÁ
Nedìle 18. záøí v 19 hod. - KLAUS LINSENMEYER (DE)
Nedìle 25. záøí v 19 hod. - RADIM DIVIŠ
28. záøí od 9 do 12 hodin - DEN VZNIKU ÈESKÉHO STÁTU
– vstup zdarma
Klášterní kostel bude otevøen sezonnì od 1. kvìtna do 30. záøí.
Otevírací doba:
Út - 10.00-12.00, 14.00-17.00
St - 14.00-17.00
Èt - 10.00-12.00, 14.00-17.00
Pá - 10.00-12.00, 14.00-17.00
So - 10.00-12.00, 14.00-17.00
Ne - 14.00-17.00

Postav si svùj dùm...
Váení ètenáøi,
chtìl bych vám pøedat nìkteré své zkušenosti, které budou jistì zajímat všechny
mladé manele, kteøí nemají kde bydlet - nemají dva a více milionù na stavbu „svého“
rodinného domku 3+1. Zájem mohou mít také obèané, kteøí pomýšlí pøi odchodu do
dùchodu pøedat svùj byt dìtem, pøípadnì vnukùm, a bydlet ve svém. Tak jsem si to také
pøedstavoval, a nyní ji 14 rokù bydlíme v domku, který lze postavit za cenu garzonky
ve vìtším mìstì.
Náš domek je témìø celý postavený svépomocí, v souèasnosti by pøedstavoval náklady 500-700 tisíc Kè. Je to lehká døevìná stavba - konstrukce pobitá døevotøískou,
zateplená, na kamenných základech, celkový pùdorys 11,5x7,5 m. Je celý na elektøinu
vèetnì topení, náklady na mìsíèní bydlení, inkaso, nepøekroèí 1000,- Kè - to je rozhodující!
Takto nám popsal svùj døevìný dùm, „ideální a levné bydlení“, pan Zdenìk Vinkler ze ulové. Pokud byste mìli zájem prohlédnout si jeho dùm a poptat se na jeho zkušenosti a rady, pøikládáme adresu a telefon: ulová 310, tel. 584 437 038.
-red
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Pozvánka pro Vás

VILA DORIS
9. záøí 10.00 hod.
BASEBALL – UTKÁNÍ MLADŠÍCH KADETÙ
høištì Cannibals – Šumperk (u støelnice v Temenici),
Cannibals Šumperk – Arrows Ostrava
15. záøí 19.30-20.30 hod.
ULIÈKAMI S LAMPIÈKAMI
námìstí Republiky - veèerní putování mìstem pro rodièe
s dìtmi, startovné 5 Kè/osoba, s sebou lampiony nebo
lampièky
16. záøí 10.00 hod.
BASEBALL – UTKÁNÍ MLADŠÍCH KADETÙ
høištì Cannibals – Šumperk (u støelnice v Temenici)
Cannibals Šumperk – Klasik Frýdek Místek
18. záøí 15.00-17.00 hod.
NÁRODNÍ PROGRAM POÈÍTAÈOVÉ GRAMOTNOSTI 2006
lekce „Jak na PC“, cena 100 Kè
18. záøí 18.30 hod.
VIA LUCIS – CELÁ VIOLA TVÉ DUŠE
setkání se Zuzanou Maléøovou, autorkou knih o divadle a hercích
(Portréty z Národního, Psáno v kóji, Poèítání èasu, Celá viola tvé
duše...), jejím hostem bude fotograf Vlado Bohdan, vstupné 40 Kè

HANUŠOVICKÉ NOVINY 9/2006

21. záøí 15.00-17.00 hod.
NÁRODNÍ PROGRAM POÈÍTAÈOVÉ GRAMOTNOSTI 2006
lekce „Texty v PC“, cena 100 Kè
23. záøí 10.00 hod.
BASEBALL – UTKÁNÍ MLADŠÍCH KADETÙ
høištì Cannibals – Šumperk (u støelnice v Temenici)
Cannibals Šumperk – Skokani Olomouc

23.9. 13.00-13.30 hod.
LOUÈENÍ S LÉTEM
odchod od zelené školy v Temenici

25. záøí 15.00-17.00 hod.
NÁRODNÍ PROGRAM POÈÍTAÈOVÉ GRAMOTNOSTI 2006
lekce „Internet a email“, cena 100 Kè

27. záøí 15.00 – 17.00 hod.
NÁRODNÍ PROGRAM POÈÍTAÈOVÉ GRAMOTNOSTI 2006
lekce „Sám sobì úøedníkem“, DDM a zaøízení pro DVPP Vila
Doris Šumperk – uèebna VT, cena 100 Kè,

www.mu-hanusovice.cz
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Jubilea

Blahopøání

Hodnì zdraví, radosti, lásky
a štìstí do dalších let pøeje

Pøed 70 roky,
28. záøí se narodila

V mìsíci záøí 2006 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito naši
spoluobèané:
85 let pan Josef Konopáè,

manel Staòa, syn Mirek a
dcera Marcela s rodinou.

paní Draha Aujezdská.

80 let paní Jiøina Paternová,
75 let paní Ludmila ïárská a
Boena Ludvíková,
70 let paní Gertruda Aujezdská a
pan Zdenek Vémola,
65 let paní Helga Králová, Marie
Navrátilová, Vlasta Nantlová,
Štefania Warenichová a Anna
Úlehlová,
60 let paní Jana Staòková, Mária
Kolárová, Miluška Solarová a
Alena Šulová a pánové Antonín
Barèík, Josef Langer a Josef
Pavlín,

Dobrá vìc se podaøila
Ve dnech 26.-27. 8. 2006 se ve dvoøe Hanušovické obchodní s. r. o. uskuteènila Všeobecná místní výstava drobného zvíøectva, kterou poøádala ZO ÈSCH Hanušovice.
Tato výstava probìhla souèasnì
s Hanušovickým jarmarkem. Výstavu navštívilo více ne 350 lidí.
Je potøeba podìkovat organizátorùm za obìtavou práci, a doufejme,
e je poloen základ obnovené tradici v Hanušovicích. V pøíštím èísle novin uvedeme více informací o
výstavì.
ZO ÈSCH Hanušovice

50 let paní Jarmila Koòariková a
pánové Karel Novák, Jaromír
Mazák a Pavel Hladil.
Blahopøejeme!

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v nìkterém
z dalších èísel Hanušovických novin,
sdìlte tuto skuteènost vdy do 15. dne
pøedcházejícího mìsíce (do uzávìrky)
vydání, ve kterém máte být uvedeni, na
podatelnì MìÚ Hanušovice.
Pokud tak neuèiníte, bude to chápáno
jako souhlas s uveøejnìním Vašeho
jména a výroèí v rubrice Jubilea.
Redakce Hanušovických novin

V mìsíci èervenci 2006
zemøeli:
pan Miloslav Diviš a pan Jan Daniel

Výzva pro ètenáøe Hanušovických novin
Pokud se vám letos na dovolené nebo na vycházce doma podaøil pìkný snímek pøírody nebo jste vyfotili výstavní kousek pøi sbìru hub, popøípadì jste v létì proili zajímavou pøíhodu, napište nám, pošlete zajímavé foto. redakce

Vzpomínáme

Vzpomínka

Oèi se zavøely, zùstala vzpomínka
na slovo nejhezèí našeho tatínka.

Prosím o tichou vzpomínku na
našeho drahého manela,
tatínka,

Dne 10. 9. 2006 si pøipomínáme nedoité
65. narozeniny našeho milého manela,
tatínka a dìdeèka,

pana Josefa Langra,

pana Antonína Rùièky.

který nás pøed 20 lety opustil.
Vzpomínají manelka, dcera a syn.
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S láskou stále vzpomínají manelka,
dcery a synové s rodinami.
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Cestování po Evropì
V dnešním vydání se podíváme do Francie a navštívíme místo, kde, kromì Vatikánu, mìla své sídlo hlava katolické církve Avignon.
Nad samotným mìstem, které chrání støedovìké hradby, se
tyèí honosný Papeský palác. Mohutná stavba s opevnìním a
deseti vìemi mìøí více ne 15 tisíc metrù ètvereèných. Ve
14. století se mìsto stalo po církevních rozepøích pøiblinì na
70 let sídlem papee. Papeský dvùr pøenesl do Avignonu roku
1309 Kliment V. Jeho následovníci, poèínaje Benediktem XII.,
promìnili skromný hrad na bohatý a obrovský palác. Odtud
vládlo køesanskému svìtu sedm papeù. Mìsto se v této dobì
stalo samozøejmì nejnavštìvovanìjším místem všech katolíkù,
kteøí sem pøinášeli velké bohatství, které plnilo mìstskou pokladnu a mìšce místních obyvatel. Petrarca o mìstu paradoxnì
napsal, e se tam scházela „všechna høíšnost svìta“.
Z luxusního vybavení paláce, obydleného ne právì nejskromnìjšími nástupci sv. Petra, nezùstalo témìø nic. Všechno
bylo znièeno nebo vyrabováno bìhem Velké francouzské revoluce v roce 1789. Avšak svìdectví o noblese a bohatství paláce
vydává i mnoho dalších památek ve mìstì. Postaveny byly èetné kostely, kaple a kláštery. Musée du Petit Palais vystavuje
spoustu umìleckých dìl, které vznikly za pontifikátu dalších
papeù. Vedle paláce stojí katedrála Notre-Dame-des-Doms

z 12. století s dochovaným zlatým oltáøem, románskou zvonicí a
kupolí. Nìkolikrát byla rekonstruována a v 19. století byla na její
vì postavena pozlacená socha Madony.

Mezi ostatní zajímavosti patøí kamenný most Pont St-Bénézet (na obrázku). Legenda praví, e jistý pastýø vybízel papee,
aby postavil most, protoe prý k nìmu promlouval sám Bùh. Na
dùkaz, e mluví pravdu, s pomocí Boha a andìlù hravì uzvedl
obrovský kámen a bez námahy ho hodil do øeky Rhôny. Dnes
stojí z pùvodních dvaadvaceti pilíøù jen ètyøi. Zbytek znièila povodeò v 17. století. Most také proslavila píseò zaèínající slovy
Sur le Pont d´Avignon (na avignonském mostì).
-hp

Toulky po okolí

60. let se místní evangelíci rozhodli vybudovat si vlastní kostel.

Opìt se dnes projdeme historí mìsta Šumperku a podíváme
se na místní radnici a evangelický kostel.

Gustav-Adolfského spolku mohl být v roce 1869 poloen

Poprvé se o místní mìstské radnici psalo ji v roce 1475.

s malou vìièkou byl ing. W. Knapek, stavbu provedl známý

Na základì sbírkové akce a za vydatného pøispìní

V její pozdnì renesanèní podobì s pozdìjšími úpravami ji

základní kámen. Projektantem jednolodní novogotické stavby
šumperský stavitel Josef Bayer.

mùeme vidìt ještì na kresbì z roku 1841. Trojpodlaní budova

Ke slavnostnímu otevøení kostela došlo 28. èervna 1874 su-

s vìí zakonèenou ochozem a barokními cibulemi byla v r. 1865

perintendantem Schneiderem z dnešního Bialska v Polsku.

upravena rýmaøovským rodákem, šumperským stavitelem a

Celá stavba stála 14 700 zlatých, z toho asi tøi ètvrtiny pocháze-

projektantem Josefem Bayerem. Avšak poèátkem 20. století ji

ly ze sbírek a darù. V roce 1887 byla ke kostelu pøistavìna sa-

nevyhovovala reprezentaèním poadavkùm mìsta, a tak byla

kristie. Vlastního faráøe šumperský evangelický sbor získal

v r. 1909 strena a na jejím místì postavena nová. Stavba, tak jak

teprve v roce 1899, byl jím Karl Günther. Ten byl také iniciáto-

ji dnes mùeme vidìt, byla realizována podle vítìzného návrhu

rem podstatnìjší úpravy kostela. Ta spoèívala mimo jiné v tom,

vídeòských architektù Georga Bergera a Ludwiga Schoneho

e malá vìièka byla nahrazena vìtší kostelní vìí. Tyto práce

v duchu tzv. saské neorenesance, se secesionizujícími detaily.

byly dokonèeny roku 1908. Úprava interiéru kostela do dnešní

Slavnostní otevøení radnice probìhlo za velké slávy 9. záøí

podoby byla dílem vídeòského architekta Georga Bergera a

1911. V souèasné dobì v ní sídlí mìstský úøad. V letních mìsí-

byla provedena ve 20. letech minulého století. Základní kámen

cích je mono vystoupat na vì, odkud je mìsto jako na dlani.

k postavení fary byl slavnostnì poloen teprve 8. èervence

Šumperk byl nìmeckým mìstem s malou èeskou menšinou.

1928. Kostel i faru tedy postavili nìmeètí evangelíci a k pravi-

Roku 1863 se šumperští nìmeètí protestanté sjednotili v jedno

delným bohoslubám se zde scházeli do roku 1945, kdy došlo

církevní spoleèenství luterského vyznání a od té doby se v Šum-

k odsunu Nìmcù. Od roku 1945 patøí evangelický kostel

perku zaèaly konat pravidelné bohosluby. Scházeli se zpoèát-

Èeskobratrské církvi evangelické.

ku u jednoho mìšana, pozdìji na Støelnici (dnešní Dùm
poárníkù). Šlo však jen o provizorium, a proto u v polovinì
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Kino Mír

Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého
èísla Hanušovických novin
1. Kc6! - Ke7, 2. b6 - Jf6,
3. b7 - Je7, 4. f6! - Ke6,
5. f7 - Jb8, 6. Ke7 - Ja6,
7. Kb6 a bílý vyhraje
Touto šachovou úlohou zakonèujeme
seriál šachových úloh v Hanušovických
novinách.

Hanušovice
záøí 2006
1. 9. Za plotem
8. 9. Satan pøichází
15. 9. Silent hill
22. 9. Auta
29. 9. Superman se vrací

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE
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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

INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE INZERCE

-jk

Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce Inzerce
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