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Tøíkrálová sbírka 2004
Rok utekl jako voda a je tu opìt Tøíkrálová sbírka.
Poøadatelem veøejné sbírky je sdruení Èeská
katolická charita. V roce 2004, jako i loni, je
konkrétním úèelem sbírky pomoc rodinám a lidem v
nouzi u nás i v zahranièí. Celá akce je provázena
celostátnì propagaèní mediální kampaní.
Tøíkráloví koledníci budou doprovázeni vedoucím,
který bude bìhem sbírky vybaven speciální prùkazkou a obèanským prùkazem, aby
se pøedešlo jakémukoliv podezøení o pravosti koledníkù.
Rozdìlení výtìku pro rok 2004: 65 % - místní Charity, 15 % - diecézní Charity, 10
% - humanitární pomoc, 5 % sekretariát, 5 % reie sbírky.
Pøedbìný zámìr na vyuití podílu Charity Šumperk:
Charita Šumperk chce získané finanèní prostøedky pouít na rozvoj své
ošetøovatelské a peèovatelské sluby, fondu pøímé pomoci a hodláme podpoøit
aktivity šumperské Poradny pro eny a dívky (jedná se o poradnu nezávislou na
Charitì Šumperk).
Za Charitu Šumperk dìkují mgr. Vlastimil Štrpka a Oldøich Tanert

Jak sbírka probìhne v Hanušovicích?
Od 2. ledna budou chodit po domácnostech v Hanušovicích tøíkráloví koledníci s
pokladnièkami na pøíspìvky (pokladnièky byly zapeèetìny na MìÚ Hanušovice), a
jak je ji tradicí, v úterý 6. ledna 2004 se uskuteèní Tøíkrálový prùvod. Prùvod vyjde
ve 14.00 hod. od benzinové pumpy, pùjde po Hlavní ulici a k cukrárnì, kde odboèí
doprava kolem kaple smìrem k nádraí ÈD Hanušovice. Pak zaboèí doleva po ulici
Nádraní a po Hlavní ulici pùjde Tøíkrálový prùvod na parkovištì pøed DK, kde bude
zakonèen. V prùvodu budou neseny pokladnièky, do kterých budete mít monost po
celou dobu prùvodu pøispìt. Vybraná èástka se bude pøepoèítávat na mìstském úøadì.

cena 2 Kè

Zasnìená zima
Je taková zima, e i pøes
oteplovací bundu mì štípe krutý
mráz, snìhobílé vloèky a kapky
deštì vedou svìtovou válku proti
lidem. V mátoném stavu vnímám
z dálky snìhová tornáda, køik
dovádìjících dìtí na bobech a
motory snìných skútrù
prohánìjících se po svazích.
Protírám si oèi a nade mnou si
podávají ruce vìtve zasnìených
borovic, kùra ztìka dýchá a
pláèe pryskyøicí. Vloèky
rozmazávají krajinu jak v
ledovém snu, snìhová dìla
zbyteènì zasnìují nepokryté
úseky na sjezdovce. Kamenné
cesty a písek se neúnavnì
pøetahují o hranice, soudcem jim
je silný vítr a hustý sníh. Po
tomto boji se koneènì stromy
dotkly bøíšky prstù a souboj o
hranici vyhrál sníh.
Vše je krásnì pokryto novým
nánosem snìhu, prostì jako v
pohádce. A všichni proijete celý
nový rok také jako v pohádce, v
dobrém zdraví a pohodì.
Ondra Diviš, 8. A

Za organizátory František Felner

Televize Prima vysílá i pro nás
Váení spoluobèané,
na pracovním kanále 47 bylo 15. 12. 2003 spuštìno vysílání TV Prima. Pøijmìte
monost sledování tohoto nového programu jako dárek pod stromeèek a splnìní
jednoho z našich závazkù.
Pøeji vám hodnì zdraví a štìstí v nastávajícím roce 2004
Petr Malcharczik, starosta

Nezapomeòte se vydat na 1. Mìstský ples, který se koná
30. 1. 2004 v DK Hanušovice.
HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2004
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Chovná sezona
jaro 2004
Kuøice “Dominant” (5 barev)
Brojlerová krùata
Káèata a housata
Rozkrmená brojlerová kuøata
Objednávky pøijímá prodejna
“Ovoce-zelenina”, Hlavní 88,
Hanušovice, tel. 583 232 284.

www.zs.hanusovice.indos.cz
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Zima u je tady

Zpráva o èinnosti rady mìsta
Zpráva o èinnosti rady mìsta

25. zasedání - 19. 11. 2003
- vzala na vìdomí stanovisko OVP ke stínosti pana Vémoly
- schválila ádost o pùjèku z FRB a doporuèila ZM ke schválení
- schválila ádost o zmìnu nájemní smlouvy bytu na èp. 290
- schválila ádosti o prominutí poplatku za odvoz TKO pro rok 2004
- vzala na vìdomí dopis pana J. Šimáèka
- vzala na vìdomí dopis paní mgr. Marie Novotné
- doporuèila ZM ke schválení dodatek è. 1 k OZV è. 2/2001, o
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyuívání a odstraòování komunálních odpadù
- schválila pøíspìvek pro Poradnu pro eny a dívky v Šumperku
- schválila ádost o prominutí poplatku MŠ Hlavní za mìsíc listopad
2003
- schválila ádost o pøechod nájmu a souhlas k provedení oprav,
Potùèník 95
- doporuèila ZM ke schválení ádost o odprodej pozemku pè. 889/15,
kú. Hanušovice
- neschválila ádost o odprodej èásti parcel 902/1 a 902/2, kú.
Hanušovice
- vzala na vìdomí vyúètování pøíspìvku na provoz peèovatelské
sluby a uloila zapracovat do rozpoètu èástku na pøíští rok
- doporuèila ZM ke schválení OZV o pøíspìvku na èásteènou úhradu
neinvestièních nákladù mateøských škol a školních druin

26. zasedání - 1. 12. 2003
- vzala na vìdomí návrh zøizovací listiny ZŠ a navrhla jeho doplnìní a
poté schválení ZM
- vzala na vìdomí informace z kontrolního dne - 10 bj. a schválila
pozastavení prací
- schválila ádosti o prominutí plateb za odvoz TKO pro rok 2004
- schválila odmìny spolupracovníkùm mìsta
- vzala na vìdomí pøíkaz starosty è. 1/2003 k provedení inventarizace
- vzala na vìdomí informace o úpravì rozpoètu
- vzala na vìdomí informaci o ochranì ptactva na Králickém
Snìníku
- schválila ádost o odkoupení èásti kùlny na pè. 199/5 - èást a uloila
právnímu oddìlení plochu rozparcelovat a pøipravit k prodeji
- vzala na vìdomí protokol o státním zdravotním
dozoru ZŠ
- uspoøádala sbírku mezi svými èleny a vybranou
èástku zaslala na úèet Fondu ohroených dìtí

Co je NATURA 2000?

Natura 2000 je celoevropská soustava chránìných území, v nich
se vyskytují ohroené druhy rostlin, ivoèichù a cenné biotopy. Èeská
republika se k vyhlášení chránìných území soustavy Natura 2000
zavázala v souvislosti se vstupem do EU. Do roku 2004 budou
vyhlášeny oblasti ochrany ptactva, území pro ochranu vybraných
druhù ptákù. Další území, která slouí k ochranì ohroených
ivoèichù, rostlin a celých biotopù, tzv. pøírodních stanoviš, budou
vyhlašována po vstupu do Unie.
Cílem vytváøení soustavy Natura 2000 je zachování biologické
rozmanitosti, ochrana ohroených druhù rostlin a ivoèichù a zajištìní
trvalé péèe o nejhodnotnìjší pøírodní lokality. Mají být sjednoceny
národní zájmy ochrany pøírody s péèí o celoevropské pøírodní
dìdictví.

Jako minulou zimní sezonu upozoròujeme na
nutnost a povinnost všech obèanù dodrovat
poadavky Obecnì závazné vyhlášky mìsta
Hanušovice è. 1/2000, která bude v platnosti ji tøetí
zimu a kterou by ji mìl kadý znát. Není tedy jistì
nutné opìt se rozepisovat o rozsahu, povinnostech a
odpovìdnosti.
Pøed letošní zimní sezonou schválilo k této
vyhlášce zastupitelstvo mìsta Hanušovice na svém
zasedání ze dne 22. 9. 2003 dodatek è. 1 ke Èl. 2,
který zní:
7. Vznikne-li nebezpeèí spadu rampouchù nebo
snìhu ze støech objektù na chodník, je vlastník nebo
správce objektu tomuto nebezpeèí povinen pøedejít
jejich odstranìním.
8. V pøípadì velkého spadu snìhu a vytvoøení
bariér shrnutého snìhu kolem komunikací bude
zajišován odvoz tohoto snìhu dle nutnosti v
souvislosti s kapacitou mechanizaèních prostøedkù,
pracovních sil a moností uvolnìní finanèních
prostøedkù potøebných k zajištìní tohoto odvozu.
Všichni jistì uznáme, e i pøi sebevìtší snaze
všech zimní období problémy pøinese a nìkde to
nìkdy prostì klouzat bude. Nezadávejme doktorùm
více práce, buïme opatrní, a ne se rozbìhneme èi
rozejdeme, zjistìme si pøedem, po èem šlapeme, jak
moc to kloue a kudy pøecházíme cesty.
-SSÚ

inzerce

inzerce

inzerce

Pøestal jsem vèelaøit a prodám veškeré
vèelaøské zaøízení a potøeby (i jednotlivì).
Všechno pro rámkovou míru 39/24 cm.
Ing. Miloš Vymìtal, 788 33 Hanušovice 229,
tel. 583 231 492
Prodám byt 1+2 v Hanušovicích
Cena dohodou.
Informace tel. è. 573 338 344

V Èeské republice probíhá mapování a výbìr chránìných území
soustavy Natura 2000 ji od roku 2000. Vìtšina z nich se vyskytuje ve
stávajích národních parcích, chránìných krajinných oblastech,
rezervacích a pøírodních památkách. Menší èást území bude chránìna
novì. Chránìná území budou vyhlášena po projednání s vlastníky a
uivateli pozemkù. Oblasti ochrany ptactva bude vyhlašovat ÈR
samostatnì, ostatní území podle navreného národního seznamu musí
být schválena EU.
V ÈR jsou nyní na základì zákona o ochranì pøírody a krajiny
chránìny plochy o rozloze 1,2 milionù hektarù, tj. 15,24 % z
celkového území státu. Celková rozloha oblastí ochrany ptactva bude
7000 tisíc hektarù. Po jejich vyhlášení bude chránìno 18,56 % plochy
státu. Na území ÈR se vyskytuje 46 druhù ptákù, 74 druhù ostatních
ivoèichù, 40 druhù rostlin a 58 typù pøírodních stanoviš chránìných
soustavou Natura 2000.
(pokraèování na 8. stranì)
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Informace ZŠ Hanušovice

Volba povolání

“Všichni lidé se mají zdokonalovat ve všem, co je pro ivot
J. A. Komenský
podstatné, a to co nejdùkladnìji.”

Volba školy je dùleitá a sloitá vìc, protoe do koneèného
rozhodování vstupuje mnoho rùzných podmínek a faktorù.
Vzdìlání na dalším stupni - støední škole není jen pøípravou na
budoucí povolání, ale je to i dùleitá souèást ivota. I proto je
rozhodnutí o tom, jakou školu si vybrat, jedním z
nejdùleitìjších rozhodnutí.
Pøihlašování ke studiu
- ák nebo uchazeè podává pøihlášku ke studiu v uèebních
nebo studijních oborech na pøedepsaném tiskopisu, v pøihlášce
mùe uvést nejvýše dvì støední školy v poøadí podle svého
zájmu.
- ák základní školy odevzdá pøihlášku ke studiu v uèebních
a studijních obotech na støedních školách na pøedepsaném
tiskopisu øediteli základní školy; pokud ák uvede na pøihlášce
dvì støední školy, odevzdá dva stejnopisy pøihlášky ke studiu v
uèebních a studijních oborech na støedních školách na
pøedepsaném tiskopisu øediteli základní školy.
- ák nebo uchazeè mùe k pøihlášce pøipojit doklady
svìdèící o jeho schopnostech, vìdomostech a zájmech.
- ák nebo uchazeè, který je obèanem se zmìnìnou pracovní
schopností, pøipojí k pøihlášce doklad o zmìnìné pracovní
schopnosti.
- ák nebo uchazeè k pøihlášce pøipojí doporuèení
p e d a g o g ic k o - p s ych o lo g ic k é
p o r a d n y,
popø.
speciálnìpedagogického centra o vhodném postupu pøi konání
pøijímací zkoušky, jedná-li se o osobu s prokázanou specifickou
poruchou uèení.

Anketa - Co si devááci a
osmáci pøejí do nového roku?
Mé pøání do nového roku je, abych mìl dobré
zdraví, abych mìl svou rodinu a ve škole
dobré známky. Chtìl bych pomáhat druhým,
ale jen kdy si to zaslouí. Tomáš
Hlavnì abych mìl po celý rok štìstí, abych se
dostal na školu, kterou jsem si vybral, a aby
se mi tam líbilo. Michal
Do nového roku bych si pøála pohodu, klid a
lásku nejen pro sebe a svou rodinu, ale i pro
své známé i neznámé, protoe si myslím, e na
tomhle svìtì ije tolik lidí, kteøí právì tohle
“málo” potøebují. Markéta
Moc bych si pøál, aby lidé na celém svìtì
nemìli o nic nouzi, zvláštì o základní
potraviny, obleèení a bydlení. Martin
Do nového roku bych pøála všem dìtem, aby
mìly svou rodinu a pohodu všech dnù. Eva
Hlavní je, abych byla zdravá. To jediné je
dùleité. Marie
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Pøijímání ke studiu - POZOR, ZMÌNA!
- V souladu se snahou sjednotit pøijímání ákù a uchazeèù na
støední školy - na obory ukonèené maturitní zkouškou se na
vìtšinì škol uskuteèní jednotné pøijímací øízení formou
testových úloh, a to z jazyka èeského a všeobecných studijních
pøedpokladù, nìkde i z matematiky èi biologie. Z tìchto dùvodù
je nutné brát údaje v kolonce pøijímací zkoušky jako
informativní, upøesnìné údaje vám poskytne øeditel školy.
- Kritéria hodnocení schopností, vìdomostí, zájmù a
zdravotní zpùsobilosti áka nebo uchazeèe urèí øeditel støední
školy.
- V uèebních oborech mùe øeditel školy rozhodnout o
konání pøijímací zkoušky.
- Pokud se pøijímací zkouška koná, zašle øeditel školy áku
nebo uchazeèi pozvánku k této zkoušce nejpozdìji 2 týdny pøed
jejím konáním. Souèástí pozvánky jsou informace o
poadavcích k pøijímací zkoušce.
Milí devááci, kdy ke svým znalostem, vìdomostem,
schopnostem a dovednostem pøimícháte kapku štestí i pøípravu
k pøijímacím zkouškám, støední škola Vás nemùe odmítnout.
Šastnou ruku pøi výbìru støední školy Vám pøeje
PaedDr. Vlaïka ídková, výchovná poradkynì školy

Internetové stránky ZŠ Hanušovice

www.zs.hanusovice.indos.cz
Naše ZŠ Hanušovice má novì instalovány webové stránky, které
slouí k prezentaci a informování o èinnosti našich ákù a uèitelù.
Dále zde mùete nalézt nìco o historii školy, internetový èasopis,
knihu návštìv, chat, schránku dùvìry a fotogalerii z akcí školy.
Lukáš Piják, webmaster

Støední odborné uèilištì opravárenské
Pøedmìstí 427, 561 69 Králíky
Tel. 0446/631 106, fax 0446/631 488
e-mail SOU.Kraliky@seznam.cz,SOUZ@zamberk.alberon.cz
Další informace na naší webové stránce:

www.alberon.cz/soukraliky
Nabízíme monost vyuèení v následujících oborech:
-„Zámeèník“ kód 23-51-H/001
-„Opraváø zemìdìlských strojù“ kód 41-55-H/003
-„Mechanik opraváø lesnických strojù a zaøízení“ 23-66-H/001
-„Provoz slueb“ kód 69-53H/003 (pro dívky)
Nástavbové studium:
-„Podnikání v technických povoláních“
-„Podnikání v obchodu a slubách“
-„Podnikání v zemìdìlství a lesnictví“
Dále nabízíme monost externího studia a rekvalifikací.
Všechny obory jsou tøíleté, s moností nástavbového studia ukonèeného
maturitní zkouškou.
Monost ubytování na domovì mládee a celodenního stravování. Absolventi
mají široké monosti uplatnìní, získávají øidièský prùkaz v rozsahu skupin B, C, T
a sváøeèský prùkaz pro sváøení elektrickým obloukem i plamenem, øezání
kyslíkem. Monost prohlídky i bez ohlášení v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Placená inzerce

www.mu-hanusovice.cz
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Historie mìsta
Hanušovice
èást 105.

Výtah z berního katastru pro osady
Rudkov a Pleèe v daòovém roce 1749

Podle nìkterých badatelù mohla osada získat název po
nedaleko poloené poboøené tvrzi neznámého jména. Podle
vídeòského liechtenštejnského archivu mìla r. 1654 osada 102
obyvatel, r. 1677 19 zahradníkù hospodaøících na 67 mìøicích
pronajaté pùdy. V roce 1791 mìla osada 29 domù se 181
obyvateli.
Tento stav osady byl pøiblinì stejný jako v daòovém roce
1749, pouze s tím rozdílem, øe tehdy mìla obec 25 stavení, ve
kterých ili tito obyvatelé: Baltazer Vogel, Georg Winter, Martin Weiss, Hanss Gottwald, Martin Richter, Baltazar Gottwald,
Baltazar Karger, Georg Schnigs, Georg Schubert, Hanss
Rohner, Hanss Hauk, Hanss Henrich, Hanss Drechsler, Hanss
Schwarzer, Georg Drechsler, Jakub Katzer, Georg Weiser,
Baltazar Schwarzer, Wenzel Vogel, Christoph Lindenthal,
Hanss Winklerin, Heinrich Lack, Melichar Gottwald, David
Kreisel a Zacharias Gottwald. Záznamy dále pokraèují
zjištìním, e mezi tìmito jmenovanými není ani øemeslník nebo
povozník, a jeliko v této osadì není ádný vlastník pùdy, nýbr
pouze nájemci, musí si obyvatelé hledat obivu prací u sedlákù
nebo pøedením.
Vše doplòuje šest bodù o poloze osady a ivotních
podmínkách obyvatel: 1) Osada leí mezi kamenitými a
vysokými horami. 2) Malé mnoství orné pùdy musí být
obdìláno koòskými potahy sedlákù. 3) Neseje se pšenice ani
proso, osévá se jen asi 5 mìøic lnìným semenem. 4) Ze 67 mìøic
pronajaté pùdy zùstává leet ladem celá polovina z dùvodù
kamenitosti a neúrodnosti. 5) Malé mnoství pøíze se
zpracováná podomácku. 6) V osadì se neobchoduje s pšenicí,
prosem ani jiným obilím èi zboím a obyvatelé Pleèí musí vše
potøebné nakupovat ve vzdáleném mìstì Šumperku za peníze
vydìlané tkaním. Tolik ze záznamu berního úøadu ve Starém
Mìstì p. S. v daòovém roce 1749.
Je tøeba ještì poznamenat, e zmìna v ivotì obyvatel Pleèí
nastala ve druhé polovinì 19. století, kdy tito nemajetní
bezzemci nacházeli práci v hanušovické pøádelnì lnu, zaloené
v letech 1856-1857 prùmyslníkem Eduardem Oberleithnerem,
nebo v papírnì zaloené v roce 1861 podnikatelem idovského
pùvodu Josefem Abrahamem Winternitzem na katastru obce
Pusté ibøidovice.
-jh

Minulý díl naší Historie pojednával o ivotì a spoleèenském
sloení obyvatel obce Habartice v daòovém roce 1749, ten
souèasný se zamìøí na dvì osady, které ji od svého vzniku
pøíslušely k obci Habartice - osady Rudkov a Pleèe.
Ze zmínìných osad sice menší, ale starší osada Rudkov byla
zaloena kolštejnskou vrchností ji v roce 1563. Osada leí na
severozápadním úpatí hory Rudník (628 m n. m.) a dostala
jméno po elezné rudì, která se tu a do 19. století tìila.
Rudkov (tehdy Erzberk) mìl v daòovém roce 1749 osm
usedlostí se stejnou výmìrou pozemkù. Jednalo se o drobné
zemìdìlce hospodaøící na 10 mìøicích orné pùdy. Na této
výmìøe se tehdy starali o obivu svých rodin tito osadníci:
Salomon Christen, Martin Kolb, Hanss Weiser, Georg Küllich,
Jonas Christen, Hanss Drexler, Hanss Gottwald a Georg
Aufgebauer.
Mezi jmenovanými nebyl ani jeden øemeslník, povozník èi
jiný podnikatel. Všichni se ivili pouze zemìdìlstvím a tkaním
pøíze.
Je pozoruhodné, e ani jeden ze zmínìných osadníkù
nepracoval pøi tìbì elezné rudy, která se zde prokazatelnì v
této dobì tìila.
V záznamech z r. 1749 o pomìrech hospodaøících rolníkù se
uvádí: 1) Osada Rudkov leí v horách. 2) Orná pùda se obdìlává
jednospøeím 2x a 3x. 3) Nepìstuje se pšenice ani proso, pouze
oves a nìco ita, dále 4 mìøice lnìného semene (1 mìøice =
61,487 litrù). 4) Ladem na pastviny se nechává tøetina orné pùdy
a musí zùstat 15 a 20 let neobdìlána. 5) Len se pìstuje na olej a
pøízi pro vlastní potøebu. 6) Po vysetí jedné mìøice ozimého ita
se v prùmìrných letech sklidí 3 mandele (45 snopù) ita. 7)
Jeliko se nepìstuje pšenice ani podobné plodiny, musí
Prameny: Ladislav Hosák, M. M.; Jan Bøezina, V. M.; František
obyvatelé nakupovat tento produkt v níe poloených
Matìjek, S. M.; záznam kronikáøe.
o b la s te c h ,
h lav n ì
na
Litovelsku a Prostìjovsku. 8)
Døevo se kupuje od vrchnosti
na sáhy (1 sáh = 1,89324 plm) a
vèetnì práce a dopravy za 1 zl.
6 kr.
Druhá, vìtší osada Pleèe se v
záznamech poprvé objevuje
roku 1564 (ZDO XXIX, 25)
pod èeským názvem Plietce,
a le j i r o k u 1 5 9 1 p o d
nìmeckým Platssch (ZDO
XXX, 139). Jméno prodìlalo
bìhem staletí mnoho zmìn Platsche, Pletsche (1607),
P lä ts c h e ( 1 6 5 3 ) , P läts c h
(1678), Plötsch (1718), Platsch
(1720, 1751 a 1798). Roku
1846 se spoleènì s nìmeckým
Platsch objevuje také èeské
P la è a r o k u 1 8 7 2 v e d le
nìmeckého Platsch èeské
Pláèe. Od roku 1881 se název
osady ustálil na èeském Pleèe a
nìmeckém Platsch.
Snímek dìtí pøed školou v Pleèích, krátce po válce - r. 1947
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Pane Miko!

Ohlasy ètenáøù
Musím reagovat
Dostalo se mi do rukou øíjnové èíslo Hanušovických novin,
zabývající se historií nìkterých osad a obcí. Èást 102
pomìøující rok 1946 a následnì léta padesátá s obdobím
tøicetileté války. Zeptám se hned v úvodu pisatele, proè si k
pomìøení nevzal období druhé svìtové války? Je pravdou, e k
zániku nìkterých osad a obcí došlo a po válce, protoe tento
kraj válka nijak zvláš nezasáhla. Ale je té nutno konstatovat
fakt, e mnozí z tìch zmiòovaných “pùvodních obyvatel” pøece
té na své pouti Evropou plenili a devastovali. A myslím, e
vojáci tøicetileté války byli ve srovnání s nimi jen ubozí
bøídilové. Co do poètu znièených stavení èi poètu mrtvol.
Ale k vìci samé. K Malé Moravì nepatøila osada Krondorf
ale KrondOrfel. Co v nìmèinì má jiný význam ne jmenovaný
Krondorf. Na mapì vydané 31. 7. 1936 v Brnì pro školy je to
víc jak patrné. Jako chlapec, který proil dìtství na Malé
Moravì a který do této lokality chodil nejen na høiby, ale té s
kamarády pásl krávy a hrál si na vojáky, vím toto. Dochovaná
zdìná budova, o které se pisatel zmiòuje, mìla tento osud. Po
válce, kdy ostatní budovy ji byly zbourány, v této bydlela jistá
paní Valášková. Pracovala u Státních lesù. Ale zásobování,
odlouèenost a nemoc ji donutily pøestìhovat se na M. Moravu.
Na Wintrovo-Tarzíkovo. Poté budova dlouhá léta slouila jako
útulna pro pracovníky Státních lesù. Poté prodána na chatu.
Posledním jejím majitelem, o kterém je mi známo, byl pan
Kolouch. Onìch 11 zmínìných stavení byly budovy vlhké,
postaveny z kamene a z toho, co bylo po ruce. Nemìly ani
vodovod, voda se brala z koryta buï pøed domem, èi na
verandì. Suchý záchod a bez koupelny! Dnešnímu poadavku
na bydlení neodpovídaly vùbec. První dùm, který se zboural
(stojící vpravo pod cestou na Vojtíškov), nezískal ádný
“podnikatel”, ale pán, kterému fronta znièila jeho stavení na
Moravì. A jeho materiál byl pouit na opravu domu ve
vnitrozemí. Tvrzení, e domy urèené ke zbourání nebyly v
ádném pøípadì staré, je mírnì øeèeno troufalost. Nepopírám,
e se nevyskytly domy novìjší (nìkteré mi v obraze utkvìly
dodnes), ale tvrdit o všech, e byly z cukru, je le. To se týká
všech domù, o nich se pisatel v èlánku zmiòuje. Ostatnì je s
podivem, proè nevyuil monosti odkupu nìkterého z tìchto
stavení a nesnail se o jeho záchranu. Vdy v té dobì tato
stavení byla k mání za tzv. hubièku. A jak jsem se pøesvìdèil,
sám si postavil dùm v Hanušovicích, tehdy v tzv. støediskové
obci. Co je však ve vìci nejdùleitìjší. Všechny budovy a
majetek nacházející se v pohranièních oblastech, ze kterých
b ylo o d s u n u to n ì me c k é o b yv a tels tv o , p ø ip a d ly
Èeskoslovensku jako náhrada za váleèné reparace. Nìmecké
odsunuté obyvatelstvo odškodnila nìmecká vláda. Aspoò se k
tomu zavázala! Nìmecká vláda tak rozhodla, zbytek reparací
nám dosud dluí. A bylo jen vìcí èeskoslovenského státu a jeho
orgánù, jak s uvedeným majetkem naloí. Navíc je tøeba dodat,
e doba od roku 1945 a do 3. 2. 1955 byla dobou, v ní
Èeskoslovenská republika a NSR byly stále ve váleèném stavu.
Teprve Antonín Zápotocký 3. 12. 1955 váleèný stav zastavil.
Co se týká osudu Valbeøic, je to jiná kapitola. Mnohé by
osvìtlily archivy Okresního soudu v Šumperku a archiv v
Šumperku. A co se týká zmínìné kolektivizace zemìdìlství. V
kraji, o nìm pisatel píše, byla jen dvì drustva: Vojtíškov a
Staré Mìsto. JZD Staré Mìsto zaniklo k 31. 12. 1960. Ostatní
zemìdìlská pùda byla obdìlávána ÈSSS - státními statky. Pro
pøíštì je nutno vymezit pøesnì vztahy. Kolektiv - drustvo - èlen
a podnik - zamìstnavatel a zamìstnanec. Historie se nedá
prezentovat jednostrannì. Je tøeba vidìt širší souvislosti. Jen
tak neulpí na jednìch jen špína a na druhých vavøíny.
Fratišek Miko, Staré Mìsto

Èlánky o historii mìsta Hanušovice pøibliují ètenáøùm v èasovém sledu všechny dostupné historické skuteènosti od první
zmínky o zdejším kraji pøes rùzná dùleitá èi ménì dùleitá
údobí v historii mìsta a jeho okolí. Je nepochybné, e ve svém
pokraèování dospìji i k údobí 2. svìtové války a podílu zdejších
obyvatel na událostech té doby. Bude to historie pøevánì regionální, velmi objektivní, bez emocí a histerie. Mohu Vám doporuèit k prostudování a posouzení objektivnosti 5. a 11. èíslo
Hanušovických novin z roku 1998, ve kterých naleznete mimoøádné èlánky k 60. výroèí Mnichova, které v pøípadì zájmu
mohu poskytnout.
Další Vaše pøipomínka se vztahuje k osadì Krondorf. Osada
pod jménem Krondörfel není jen na školní mapì vydané 31. 7.
1936 v Brnì, ale také na mapách jiných - vojenských i
turistických, a ve Vlastivìdì moravské ji pod tímto názvem
uvádí i historik Jan Bøezina. Názvu Krondorf jsem pouil
zámìrnì, nebo tak je svým okolím dnes tato bývalá osada
vnímána. Argumentujete jiným významem názvu Krondörfel Krondorf, který je vcelku nepatrný: vesnièka - vesnice. Na
Hanušovicku bylo a ještì je nìkolik obcí a osad, jejich názvy
vznikly adaptací nìmecké pøedlohy a ve významu slova nemají
vùbec nic spoleèného: Halbseit - Holba, dnes souèást
Hanušovic; Goldenstein - Kolštejn, dnes Branná; Grumberg Krumperky, dnes Podlesí; Stolenhau - Štolnava, dnes Prameny;
Platsch - Pleèe; aj.
Dále jste pøesvìdèen o li ohlednì demolice novìjších domù.
Od roku 1949 (snad i døíve) byla vystavována demolièní
povolení na rozebrání domù i na domy postavené v
meziváleèném období. Mìøítkem pro zpùsobilost ke rozebrání
byla dobrá vazba a krytina. Mnohý zájemce si pøijel svùj objekt
sám vybrat. Mylnì se domníváte, e to byly pouze domy
Valbeøické, jednalo se o celé okolí. Tyto akce mìly svùj osobitý
název - bouraèky.
Pøi hromadných demolicích r. 1960 šlo ji pøevánì o ruiny a
torza domù, které zùstaly po tìch, co odvezli pouze støechu. Já
jsem si, jak mi pøipomínáte, postavil dùm ve støediskové obci,
ale v dobì, kdy jsem stavìl, byly domy Vámi odhadnuté za
hubièku poboøeny, a já pøiznávám, e jsem pøi stavbì svého
domu pouil nejednu cihlu z tìchto objektù.
Jeliko vím, co stavba domu obnáší, zastavuji se pøi svých
toulkách okolím právì v místech, kde kdysi stávaly osady èi
samoty, a tato místa mì nutí, ani bych chtìl, k zamyšlení.
Pane Miko, ty vlhké domy byly postavené pøevánì z
kamene posbíraného na polích, kde ho bývalo více ne úrody.
Byl nejdostupnìjším a nejlacinìjším stavebním materiálem,
který znovu jakoby vyrùstal po kadé orbì nebo dešti, o èem
svìdèí také obrovské hromadnice v celém zdejším kraji. Kdy
se pøeváná vìtšina tìchto domù stavìla, nebyl rakouský
èalouník a pozdìjší hospodský køikloun Adolf Hitler ještì na
scénì. Jsem pøesvìdèen, e lidé, kteøí zúrodòovali a formovali
tento kraj, a tím nejsou myšleni jen Nìmci, si pøinejmenším
zaslouí aspoò naši úctu. Také se domnívám, e ke
spokojenému ivotu jim staèil i suchý záchod, který ostatnì
mìla v té domì vìtšina domù v samotných Hanušovicích.
Vaše pøipomínka ke kolektivizaci zemìdìlství naznaèuje, e
toto období Vám není dosteènì známé.
V našem kraji nebyla JZD dvì, jak tvrdíte, ale tøi: Vojtíškov,
Kopøivná a árová. Ve Starém Mìstì, jak se domnívám (není to
oblast, kterou dostateènì znám), ádné JZD nebylo. Drustvo
tam sice bylo, ale drustvo pastvináøské, kterému pronajal pùdu
Národní pozemkový fond (NPF), a od 1. 1. 1949 tuto pùdu
pøevzal novì utvoøený ÈSSS Staré Mìsto.
To však není vùbec podstatné, nebo problém kolektivizace
zemìdìlství pro soukromì hospodaøícího zemìdìlce spoèíval v
nìèem jiném - v obrovském nátlaku na kadého z nich.
(pokraèování na 6. stranì)
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(dokonèení z 5. strany)
Na IX. sjezdu KSÈ Klement Gottwald prohlásil: “Nebude u nás socialismu bez socialistické vesnice.” Tìmito slovy jasnì
naznaèil, k èemu musí v našem zemìdìlství dojít. Nastaly nájezdy dobøe placených, vyškolených agitátorù na okolní vesnice. V
kadé vesnici byly vytypováni lidé, kteøí byli myšlence kolektivizace naklonìni. Ti pak mìli za pøíslib funkcí v novì utvoøeném
JZD pøesvìdèit ostatní obèany. V pøípravných výborech a na ustavujících schùzích bylo vše líèeno narùovo v popisu blahobytu,
který kadou vesnici èeká. Kde nepomohl úsmìv a sliby, následovalo zvýšení dodávek nad únosnou mez a po jejich neplnìní
zabavení majetku, vìzení èi pracovní tábory - a právì to byl jeden z dùvodù, proè nìkteøí opouštìli svá hospodáøství. e dnes
mnohý z tìch, kteøí se tehdy bránili zapojení do spoleèného hospodaøení, vzpomíná na léta pøed rokem 1989 s nostalgií, je otázka
jiná.
Váš pøehled pováleèného uspoøádání není nutno komentovat, nebo z èlánkù hanušovické historie nikdy nevyznìlo jeho
zpochybnìní, bylo zmínìno pouze špatné hospodaøení s vyvlastnìným majetkem.
V jednom Vám však dávám bez výhrad za pravdu, e historie nemùe být jednostranná.
Pane Miko, nepovauji v budoucnu za nutné si s Vámi prostøednictvím tìchto novin vymìòovat názory a unavovat tím ètenáøe,
ale jsem vdy ochoten k pøímé výmìnì názoru na tato téma.
Autor èlánkù Historie mìsta Hanušovice

Pro upøesnìní uvádíme zmiòovaný èlánek
z øíjnových Hanušovických novin

Historie obcí a osad
na Hanušovicku
èást 102.
Povídání o historii obcí, osad i samot na Hanušovicku nelze
ukonèit bez ohlédnutí za rokem 1946 a pøipomenutím let
padesátých, kdy zaniklo ve zdejším kraji nejvíce osad, samot a
dokonce i obcí od dob tøicetileté války.
Osud zmínìných sídel byl pevnì spjat s osudem zde ijícího
pùvodního obyvatelstva, majícího jiný vztah k místùm, která
pomáhali utváøet, budovat a kde také spatøili svìtlo svìta, neli
lidé, kteøí je po odsunu nahradili. Dnešní èlovìk se však ji
dokonale zaèlenil a stal se souèástí zdejšího kraje, který sice
pomalu, ale jistì mìní svou podobu k lepšímu. Pøitom staèilo,
aby kadý dùm dostal svého majitele, a výsledek se dostavuje.
Doba po odsunu pùvodních obyvatel by sama o sobì
naplnila nìkolikero dílù naší Historie, lze tedy pouze
pøipomenout, e v tomto období zaèala devastace. Rùzní
“podnikatelé” získávali povolení k boøení domù za úèelem
získání stavebního materiálu (vazba, krytina atd.), který poté z
rùzných okolních nádraí posílali zájemcùm na Valašsko,
Slovensko aj. Je nutno zdùraznit, e domy ke zbourání nebyly v
ádném pøípadì staré a pøi vagonování mizelo i zaøízení domù a
vše, co mìlo nìjakou hodnotu.
Druhou “ránu” osadám i dosídlencùm, kteøí to se ivotem ve
zdejším kraji mysleli poctivì, dala padesátá léta pøi
kolektivizaci zemìdìlství. Lidé pracovití a poctiví byli
zbavování motivace ití v odlehlých osadách a samotách.
Nastalo vylidòování tìchto míst a totální devastace.
Na pøelomu 50. a 60. let zaèali své bývalé domovy
navštìvovat odsunutí obyvatelé, kteøí poté zveøejòovali snímky
svých døívìjších domù v rùzných novinách v Nìmecku. Na
snímcích byl témìø vdy domy zdevastované a ponièené. Proto
tehdejší vedení, strana a vláda rozhodly o plošné demolici
opuštìných budov v osadách a obcích. V roce 1960 pøijelo
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enijní vojsko, které se ubytovalo u bývalé obecné školy ve
Vlaském, a zaèaly rozsáhlé demolice.
V katastru dnešního obecního úøadu v Malé Moravì bylo
tehdy odstranìno 173 domù: Malá Morava-Sklené - 46 domù,
Podlesí-Køivá Voda - 35, Vojtíškov-Valbeøice - 32, Vysoká a
okolní èásti obce - 31, Vysoký Potok - 12, Vlaské - 9. Zùstatek
do poètu 173 tvoøily okolní samoty u jmenovaných osad a obcí.
Do poètu odstranìných domù nebyla zapoètena osada
Krondorf u Malé Moravy. Osada o 12 staveních byla toti v
dobì demolicí u zcela znièena, ale jeliko leele daleko mimo
dohled, nebylo podle zodpovìdných pracovníkù nutno tyto
ruiny odstraòovat. Z osady se dochovala do dnešních dnù pouze
jedna chalupa, a to díky chalupáøùm. 11 torz pøevánì
kamenných stavení zùstalo do dnešních dnù jako pøipomínka
pováleèných let.
Jihovýchodnì od Krondorfu stávala osada Valbeøice. Osada
vznikla na pøelomu 18. a 19. století na pozemcích zrušeného
vojtíškovského panského dvora. V archivních pramenech se
poprvé uvádí r. 1798 pod jménem Walbergsdorf, v r. 1846 jako
Wallbergsdorf a èesky Walbergov. Pøiblinì v této dobì (r.
1839) mìla osada 20 domù a v nich 100 obyvatel. V roce 1852
se nìmecký název osady nemìní a èeský je uvádìn jako
Valbergov. V roce 1921 mìla osada stále 20 domù a o jednoho
obyvatele více - 101, r. 1930 takté 20 domù a 93 obyvatel.
Všichni obyvatelé byli nìmecké národnosti a katolického
vyznání. Roku 1935 se èeský název mìní na Vlaské, ale
nìmecký zùstává stejný - Walbergsdorf. Po demolici osady v r.
1960 zde zùstaly 3 objekty: hasièská zbrojnice, jeden obytný
dùm (neobydlený, v r. 1965 byl zboøen) a jedna stodola, ve
které byl umístìn vèelín ÈSSS (dnes lovecká chata).
Ve zmínìném demolièním roce byla zboøena také místní
kaple, ze které se nìkoli íznivých muù pokusilo prodat zvon
do sbìrných surovin.
-jh

podatelna@mu-hanusovice.cz

Prameny: J. Bøezina, Z. Hosák
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Farní Dùm svatého Josefa zahajuje
Jistì si mnozí z Vás, obèanù Hanušovic, všimli,
e na ulici Dukelské se opravuje dùm, který byl
v roce 1997 poškozen povodní. Jedná se o Dùm
svatého Josefa, který patøí Øímskokatolické
farnosti Hanušovice a bude slouit jednak
podobnì jako fara, jednak jako místo
setkávání mládee, seniorù a všech èlenù
farnosti.
Dùm svatého Josefa sice není ještì zcela
zrekonstruován, ale ji je nìkolik
místností opraveno. Proto se zde 5. 12.
2003 konalo za velké úèasti dìtí i
dospìlých mikulášské setkání , o dva dny
pozdìji, v nedìli 7. 12., byl farní dùm
slavnostnì poehnán olomouckým
arcibiskupem Janem Graubnerem.

Dùm nebude slouit jen farnosti, ale je snaha o
uskuteèòování akcí i pro veøejnost. První
takovou vlaštovkou byla Výstava betlémù
pana Jana Jankù, ve spolupráci se skauty,
která zde probìhla pøed Vánoci.
Pøejme si, aby èinnost nového
farního domu byla poehnáním a té
nabídkou a pomocí pro naše mìsto.
Farnost Hanušovice
Foto: F. Ambroz

Vystavované betlémy

Byl zde i skautský koutek
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Èlovìk je souèástí krajiny

Zima

Èlovìk je odpradávna nedílnou souèástí krajiny. Vše v krajinì a pøírodním
prostøedí vychází ze vzájemných proporcí sloek prostøedí, jimi jsou voda, pùda,
ovzduší, biota a energie. Sloky jsou ve vzájemné dynamické rovnováze. Pokud byl
tento rovnováný stav krajinného systému jakýmkoli zpùsobem narušen, vdy dolšlo
po urèité dobì k nastolení nové rovnováhy - pøizpùsobení se novým, zmìnìným
podmínkám.
Sloky prostøedí vytváøejí tzv. ekosystémy, které jsou energeticky vyváenými a do
urèité míry sobìstaènými systémy (napø. les). Èlovìk byl odjakiva souèástí krajinného ekosystému. Pokud si z pøírody bral jen tolik, kolik sám spotøeboval, bylo to naprosto v poøádku a ekosystém ho bez problémù uivil. Problém nastal, kdy èlovìk
zaèal brát více, ne sám potøeboval, a statky hmotné i nehmotné povahy zaèal pøemísovat jinam. A do urèité míry si i s tímto dokázal krajinný ekosystém poradit.
V období prùmyslové rovoluce však došlo k tomu, e si èlovìk pøestal z pøírody
brát pouze potøebné mnoství jednotlivých statkù. Veden snahou zpøíjemnit a
usnadnit si ivot zaèal pøírodu cílevìdomì vyuívat a leckdy i zneuívat. Narušil
vzájemné vazby a souvislosti a hlavnì poškodil tzv. zpìtnou vazbu mezi sebou a
krajinou, která je nesmírnì dùleitá pro zachování a fungování krajinného
ekosystému jako celku. Èlovìk se zaèal z pøírody vyèleòovat a vymaòovat.
Je otázkou, kam a mùe lidstvo zajít, kdy neustále ke své energetické potøebì
vyuívá obrovské mnoství vyèerpatelných zdrojù. Lidstvo v minulosti prokázalo
svoji nezdolnou ivotaschopnost, lze tedy pøedpokládat, e najde v pøírodì takové
mnoství energie, kterým uspokojí nejen svoje potøeby, ale pøedevším e nezlikviduje
to nejcennìjší, za co má zodpovìdnost. Tím nejcennìjším je naše planeta Zemì s
nepøebernou škálou rostlinných a ivoèišných druhù, s ohromnou rozmanitostí
pøírodních a ekologických podmínek. Musí být nastoupen trend rozumného
rovnomìrného vyuívání v celém jejich spektru a monostech, které nám jsou
schopny poskytnout. Lidstvo mùe z pøírody brát pouze takové mnoství energie,
které je schopno efektivnì vyuít, a bude muset ještì ve vìtší míøe vyuívat pøírodní
obnovitelné zdroje.
Èlovìk do krajiny neoddìlitelnì patøí, nemìl by se snait si ji jakýmkoli zpùsobem
podmaòovat èi nad ní vítìzit (nestavìt se do pozice pána tvorstva), protoe vdy svou
nadmìrnou snahou pøizpùsobit si mìní pouze lokální podmínky, které se v koneèné
fázi mohou obrátit proti nìmu jakoto ivoèišnému druhu.
-P

Ohlédnutí za loòským podzimem
Druhá èást ji loòského podzimu byla nezvykle teplá. Od roku 1926
nebyl mìsíc listopad tak teplý jako ten letošní. Pøes deset rekordních
teplot bylo vyrovnáno a novì vytovøeno. V sobotu 22. listopadu se
odpolední teploty pohybovaly mezi 14-15 stupni Celsia. A v pátek 28.
listopadu dosáhla v odpoledních hodinách teplota na Ostravsku a také
o
u nás v Hanušovicích rekorních 17 C. Závìr mìsíce byl takovým
druhým “babím létem”. Mám na mysli pranostiku, která se váe k 30.
listopadu. V ní se øíká - “na svatého Ondøeje ještì se nám ohøeje”.
Délka ondøejovského babího léta se zpravidla pohybuje kolem
jednoho a dvou dní, tentokrát však bylo tøeba mluvit o týdnech.
V prùbìhu mìsíce listopadu 2003 se projevovala velká sluneèní
aktivita, jejím doprovodným jevem byly i krásné polární záøe,
viditelné té na mnohých místech naší vlasti.
Krásný dojem podzimu nemohly pokazit ani velké teplotní inverze,
pøi nich na horách, ve vyšší nadmoøské výšce, bývá mnohem tepleji

Kdy venku zaèíná být chladno a oblohu
zahaluje šedivý pláš snìhových mraèen, tak
to neznamená nic jiného, ne e se o slovo
hlásí opìt moudrá matka - matka pøíroda.
Ta si volá místo letní a podzimní doby èas
mrazivì studený - ZIMU.
Kopce se pomalu zaèínají zahalovat pod
bílé èepice, stromy si oblékají tøpytivì bílé
kabáty a zem u nepøipomíná zelený
koberec, nýbr bílou peøinu. Sluneèní
paprsky malují na sníh diamanty, meluzína
se u chystá, jak bude vymetat komíny, a
mráz malovat na okna neuvìøitelné tvary.
V zimì u nemùeme chodit po pøírodì a
zaposlouchávat se do šumícího potoka nebo
pozorovat klidnou lesní zvìø pasoucí se na
zelené louce - proè? Protoe voda
pøipomíná èisté, tøpytivì zamrzlé zrdcadlo,
po kterém kloue jedna vloèka vedle druhé.
Také lesní zvìø uléhá do zimního spánku a
lidé zaèínají mìnit svùj šatník. Letní šortky
a tílka vymìní za teplé svetry, vìtrovky,
èepice a šály. Procházku po pøírodì
nedoprovází štebetání ptáèkù nebo skøípot
kobylek, které si povídají o letním poèasí,
ale nièím nerušené nádherné koèièí ticho.
Sluneèní paprsky potichu chodí po stromech
sklánìjících se pod tíhou bílého snìhu - a
všechno vypadá tak èistì. Vùni letních
kvìtin nahrazuje vùnì jehlièí, ledu, cukroví
a vánoèních svátkù, které se u enou jako
voda.
M. Musilová, 9. A

ne v níinách. Hanušovice patøily právì k místùm, kde bylo tepleji.
Tyto inverze se projevovaly zejména v poslední tøetinì listopadu.
Od prvního prosince zmohutnìla tlaková výše, obnovilo se teplé
proudìní od jihozápadu a inverzní poèasí.
Dne 6. prosince - na svatého Mikuláše - teplotní inverzi pøerušil
vpád studené fronty od severu s velmi studeným proudìním a s velkým
poklesem atmosférického tlaku. Pøišla mikulášská zima. V tento den
bìhem dvou hodin došlo k poklesu atmosférického tlaku z 1040
hektopascalù na 1015 hektopascalù. Tento rychlý a velký pokles tlaku
doprovázela na mnohých místech vichøice a naše mìsto dostalo první
pøídìl snìhu. Tento stav netrval pøíliš dlouho, nebo ji 7. prosince se
znovu obnovila tlaková výše a s ní i teplotní inverze.
Jediným nedostatkem uplynulého krásného podzimu byl
nedostatek sráek a tím další prohloubení srákového deficitu
-jk
minulého roku.

Co je NATURA 2000?
(dokonèení z 2. strany)
Národním garantem pøípravy odborných podkladù pro soustavu Natura 2000 je Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR (AOPK ÈR), která byla
jmenována ministerstvem ivotního prostøedí. Základní informace o soustavì Natura 2000 pøedá veøejnosti Správa chránìných krajinných
oblastí ÈR. Budou pøedány dùleité informace o tom, jaké budou dopady pro vyhlášené území, jaká z nich plynou omezení, a naopak - jaké nové
pøíleitosti poskytne. Oèekává se, e budou-li dùsledkem vyhlášení omezení èi zmìny zemìdìlského nebo lesnického hospodaøení, budou
dotèeným vlastníkùm a nájemcùm kompenzovány.
Ochranu pøírody lze dlouhodobì a efektivnì uskuteèòovat jen za pøispìní místních obyvatel a široké veøejnosti. Vèasná a pøesná informovanost
obyvatel by mìla zabránit pøedèasným negativním reakcím a neuváeným odmítavým postojùm pøi realizaci projektu Natura 2000, které se
budou pøímo obyvatel dotýkat. Vyhlašování území soustavy Natura 2000 bude pøedem s obyvateli projednáváno.
-P
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Jubilea

Zahrádkáøi schùzovali

V mìsíci lednu 2004 oslaví svá
významná ivotní výroèí tito
naši spoluobèané:
80 let paní Vlasta Mrázková,
70 let paní Boena Hetmánková
a pan ing. Oldøich Šmehlík,
65 let paní Marie Štáblová,
Berta Jánová a Anna ídková
a pan Adolf Winter,
60 let pánové František Vrba
a Josef Diviš,
50 let paní Libuše Vojtìšková
a pan František Hetmánek.
Blahopøejeme!

Váení jubilanté, pokud nesouhlasíte
s uveøejnìním Vašeho jubilea v
nì-kterém z dalších èísel
Hanušovických novin, sdìlte tuto
s k u te è n o s t v d y d o 1 5 . d n e
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 listopadu 2003
se narodili:
Richard Marèan a Martin Pacal
zemøela:
paní Eva Nosková

Vzpomínka
Odešla nám naše maminka zlatá,
ale v našich srdcích
vzpomínka velká zùstává.

Dne 18. 1. 2004 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí naší maminky
Aurelie Kozákové.
Vzpomínají dcery a synové
s rodinami.
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V sobotu 22. listopadu se
v Domì kultury v
Hanušovicích sešli
zahrádkáøi místní
organizace na slavnostní
výroèní èlenské schùzi.
V úvodu pøivítal všechny
pøítomné èleny, rodinné
pøíslušníky a jejich
známé pøedseda ZS p.
Ernest Rajnoha.
Ve zprávì o èinnosti
organizace za uplynulý
rok pøedseda vyzdvihl,
ale i kritizoval
angaovanost èlenù na
akcích, na kterých se
zahrádkáøi podíleli. Šlo
pøedevším o pomoc pøi
organizování oslav Dne
dìtí, provádìní úklidu na zahrádkách a v jejich blízkém okolí, výstavbu, opravy a
nátìry plotù na osadách apod. Kriticky té poukázal, ostatnì jako kadý rok, na
nìkteré nešvary, které èinnost zahrádkáøù kazí. Jde pøedevším o zaplevelení a
nepoøádek na nìkterých zahrádkách a o pohazování zahradních odpadkù v blízkosti
osad. V porovnání s pøedchozími roky se stav mírnì zlepšil, ale stále je co zlepšovat.
Jde pøedevším o nové zahrádkáøe, kteøí si ukousli velký krajíc a na zahradnièení mají
málo èasu a èasto i málo zkušeností.
Zahrádkáøi si té schválili plán práce na rok 2004. Kromì pravidelných akcí, jako je
Dìtský den, Výroèní schùze a hlavnì aktivní práce na všech tøech osadách, si
naplánovali akci, kterou by si v mìsíci kvìtnu nebo èervnu 2004 chtìli spoleènì
pøipomenout 40. výroèí zaloení Zahrádkáøeského svazu v Hanušovicích.
O hospodaøení s finanèními prostøedky èleny seznámila pokladní paní Berlínská,
revizní zprávu pøednesl zástupce revizní komise.
Poté pøedal místopøedseda ZS pøedsedovi p. Ernestu Rajnohovi ocenìní udìlené
Republikovou radou ZS Praha - vyznamenání II. stupnì ÈZS za jeho dlouholetou
aktivní práci pro místní organizaci.
Dlouholetí èlenové ZS, pánové František Koela st., Antonín Zaèal, Emil Dombai,
Karel Pagáè, Pavel Berlínský a Jan Ficnar, obdreli pøi pøíleitosti jejich ivotních
jubileí vìcné dary. Na schùzi té byli pøedstaveni a pøijati tøi noví èlenové. V souèasné
dobì má èlenská základna v Hanušovicích celkem 168 zahrádkáøù, z toho 35
pøídomkáøù.
Po celý veèer hrál k tanci i poslechu p. Weiser.
A jako kadoroènì pøipravili poøadatelé bohatou tombolu. Jménem výboru ZS chci
ještì jednou touto formou podìkovat všem sponzorùm, kteøí svým darem tombolu
podpoøili.
Za poøadatele, -hp

Vzpomínka
Utichlo zlaté srdce
a starostlivé oèi
zavøely se navdy.

Dne 23. ledna 2004 uplyne 3. smutné výroèí
úmrtí našeho milovaného tatínka a dìdeèka,
pana Ladislava Pavelky,
øeditele závodu Moravolen.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Soòa a Vlaïka s rodinami.

www.mu-hanusovice.cz

Vzpomínáme
Utichlo srdce,
zùstal jen al,
ten, kdo Tì mìl rád,
vzpomíná dál.

10. ledna vzpomínáme 6. výroèí úmrtí
maminky a babièky,
paní Antonie Malinové.
S láskou vzpomínají dcera a synové
s rodinami.
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Cestování
po Evropì
V tomto našem putování po zajímavých místech Evropy se
podíváme do “sladké” Francie a projdeme se historií a krásou
zámku Fontainebleau.
Stejný název nese i mìsteèko leící asi 60 km od Paøíe na levém
bøehu øeky Seiny. Skuteènou perlou zde však je honosný zámek.
Zámek leí na východním okraji lesa, který byl ji od 9. století
nejstarším honebním revírem tìch nejbohatších. Na jeho místì
stála pùvodnì hradní tvrz. Pozdìji zde Ludvík VI. zaèal v r. 1137
stavìt kruhovou hlásku, do ní se vešlo nejen panstvo, ale i malá
vojenská posádka. V polovinì 16. století zde panovník František
I. nechal strhnout starý padací most, zasypat vodní pøíkop a
okolní moèály nechal pøemìnit v rybníky a jezírka. Na stejném
místì postavil zámek ve florentsko-øímském stylu, který se tak
rázem stal místem pro zábavu královského dvora, kde se konaly
honosné plesy, bujaré zábavy, pitky a v okolních lesích hony na
vše ivé.
Nejvìtšího rozkvìtu se toto sídlo doèkalo za panování
rozmaøilého Jindøicha IV. Vlámské vlivy postupnì vytlaèují
italské, zaèaly se stavìt terasy, arkády a pøedevším budovat
zahradní a vodní plochy. Baroko podstatnì poznamenalo
Fontainebleau v dobì, kdy pøevzal øízení státu Jean Armand du
Plessiss, známý svìtu spíše jako kardinál Richelieu. To zde bylo
postaveno ranì barokní schodištì ve tvaru dvojité podkovy,
které umoòovalo pohodlný pøíjezd koèárùm s hosty. Schodištì

Toulky po okolí

V letošním prvním vydání Hanušovických novin se po delší
dobì opìt podíváme do sousedního jesenického okresu.
Navšítíme málo známou, ale historicky významnou obec Kobylou nad Vidnávkou.
Název obce Cobula je poprvé doloen v zakládací latinské
listinì z roku 1291 pro vidnavské fojtství. Ta má v textu
zahrnuto i starší privilegium, které historie datuje k r. 1268.
Znamená, e v roce 2003 ves oslavila 735 let od svého vzniku.
Pozdìji se obec jmenovala Cobila - Juncfrowindorf, od r. 1420
Cobula sive.
Nejvýznamnìjší památkou obce je zámecká budova (na
snímku). Patrová stavba se vyznaèuje ètvercovým pùdorysem s
dvìma vytaenými prùèelími. Hlavní je pøední s kamenným
portálem. Nadpraí zdobí dva erby a nìmecký nápis: “Pán
chrání dùm a všechny ty, kteøí sem vstoupí a vystoupí. Kde Bùh
pánù bydlí, ochrání dùm tak, jak je oprávnìna strá domu.
1570"
Interiér byl rùznì upravován. Pùsobivá je vstupní hala,
sahající do hloubky budovy.
Naposledy patøil zámek rodu ze Skal. Nyní slouí ústavu
sociální péèe.
Za zámkem se rozkládá na nivì pøírodnì-krajináøský park.
Pøestoe není po odborné stránce udrován, zachovaly se v nìm
nìkteré cenné døeviny. Výmìrou je pomìrnì rozsáhlý, má
rozlohu 3,86 ha. Byl zaloen ve 30. letech 19. století rodinou
pánù ze Skal. Do konce Sudetské upy (1945) vlastnila tato
rodina také témìø veškerou pùdu a lesy v širokém okolí.
Hospodaøili na 274 ha zemìdìlské pùdy a 219 ha lesa. Ve
vlastnictví mìli tøi dvory: zámecký, horní a dolní a zahradnický
objekt.
10
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patøí nepochybnì k architektonickým skvostùm zámku.
Popisovat pøedkrásnou výzdobu více ne stovky honosných
pokojù by zabralo mnoho èasu. Nejkrásnìjší byly samozøejmì ty,
ve kterých pobýval sám král, jeho nejbliší a stále pøítomné
milenky. Velké mnoství originálù obrazù, soch, zrcadel,
sklenìných ozdob a gobelínù øadí zámek mezi nejhonosnìjší
sídla v Evropì. Avšak poté, do Ludvík XIV. dal pokyn k
pøestìhování dvora do Versailles, se Fontainebleau stalo a
jakousi druhoøadou rezidencí oivovanou jen na pár týdnù v
dobì podzimních honù.
Naposledy bylo sídlo “støedobodem Francie” v roce 1804, kdy si
jej zvolil za svou rezidenci Napoleon. Nakonec se právì na tomto
místì odehrála také poslední scéna jeho panování, kdy se louèil
se svou gardou pøed odjezdem do vyhnanství. Moná právì
proto tvoøí podstatnou èást zámku muzeum císaøe Napoleona I.
Za republiky v zámku ještì obèas sídlil prezident, který zde hostil
svoje vládní a zahranièní hosty. Od èervna 1986 se zámek stal
rozsáhlým muzeem s velkolepou ukázkou rozmaøilého ivota
smetánky sladké Francie ostøe kontrastující s ubohostí tìch
chudých. Palác a park byl v r. 1981 zapsán na Seznam svìtového
dìdictvé UNESCO. Celý objekt je a na nìkolik dní v roce
pøístupný celoroènì veøejnosti.
-hp

V sousedství zámku stojí další významná stavba. Jde o kostel
sv. Jáchyma, který byl úplnì dokonèen v r. 1787. Má zajímavou
konstrukci, nebo k døíve postavené vìi s nízkou støechou byla
pozdìji pøistavìna kostelní loï se sakristií, nad ní je panská
tribuna. Kostel postavený v klasicistním slohu se stal farním a
po 100 letech od svého vzniku.
Nedaleko kostela stojí další zajímavá stavba - bývalý
klášterní dùm. Do tohoto domu, s výraznou víkou v prùèelí, se
nastìhovaly v r. 1906 milosrdné sestry øádu sv. Karla
Boromejského. Jejich konvent se stal na delší dobu støediskem
poskytování dobroèinnosti a péèe o potøebné osoby. Dnes
objekt slouí jako obytný dùm.
A na závìr místní raritu. Nejenom Praha má svùj Karlùv
most. Má ho i Kobylá - betonový most pøes øeku Vidnávku se
toti jmenuje stejnì. Svìdèí o tom nápis uprostøed stavby:
KARLSBRUCKE a letopoèet 1906.
-hpm
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“Špicová” Velká cena Hanušovic
Vysokou sportovní úroveò mìla Velká cena mìsta Hanušovice ve støelbì
ze vzduchové pušky, která byla urèena pro mláde do 18 let. Na “palební
èáøe” se dokonce objevilo i nìkol mistrù a medailistù z republikového
šampionátu. A tak není divu, e boj o prvenství byl velmi vyrovnaný.
Zvláš kdy úèast byla veliká a na Šumpersko zavítali zástupci
Severomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje, kteøí si pøivezli
zbranì svìtových znaèek.
Závod byl velmi dobøe pøipraven, k èemu pøispìli nejen organizátoøi, ale i
sbor rozhodèích. e vzduchová støelnice v Hanušovicích patøí mezi
nejlepší v republice, potvrdili i uznávaní odborníci Hrabovský a Tobiášek.
Ti nešetøili chválou. “Všechno bylo špicové,” shodli se oba trenéøi.
K jejich radosti padaly limity první výkonnostní tøídy jako zralé hrušky ze
stromu. Dohromady je splnilo 24 závodníkù!

SPV Hanušováèek
a SK Hanušovice
pøejí svým èlenùm, pojištìncùm OZP,
partnerùm, sponzorùm i jejich
zamìstnancùm i ostatním spoluobèanùm
vše nejlepší, hodnì štìstí a hlavnì

VÝSLEDKY

VzPu 30 ran vlee do 12 let: 1. Hynek (Polièná) 298, 6. Vintrlíková 288,
11. Špringerová 268, 12. Galaš 261, 15. Miroslava Hošková (všichni
Temenice) 246.
VzPu 30 ran vlee do 14 let:
1. Šenk (Šumvald) 298, 8. Skokan (Temenice) 268,
9. Rouèka (Hanušovice) 247.
VzPu 40 ran vstoje do 16 let: 1. Hájková (Unièov) 388, 10. Markéta
Hošková (Temenice) 341, 15. Hetmánková (Hanušovice) 259, 16.
Špringer (Temenice) 256.
VzPu 40 ran vstoje do 18 let: 1. Zelinková 395, 2. Haloda 389, 3. Satora
(všichni Temenice) 380.
Oldøich Nantl

Duha, sdruení dìtí a mládee pro volný èas, pøírodu a recesi

Klub mládee Salix-SK Hanušovice
Èinnost za mìsíc listopad 2003
Tento podzimní mìsíc ji tradiènì klubáci trénovali vázání šesti
základních uzlù. Letos se nejlépe daøilo Milošovi, ale rekord 32 vteøin
zatím nepokoøil.
Zaèátkem mìsíce jsme poøádali veèerní hru Hlehes (hledání svìtel). I
letos se všem zúèastnìným líbila. Vyhrál host Michal Èuban.
V pùli mìsíce jsem se jako vedoucí s (po)radcem klubu zúèastnil CVVZ
v Brnì. Celostání velkou výmìnu zkušeností hodnotím vcelku jako
úspìšnou. Organizátoøi dobøe akci zvládli, jídlo bylo chutné, program
pestrý. Pøivezli jsme si z Brna mnoho materiálù a inspirace, èeho náleitì
vyuijeme pro zkvalitnìní èinnosti našeho klubu Duha Salix-SK. Na
CVVZ jsme se nauèili napø. skvìlou hru Evoluce, která mìla velký úspìch i
na další naší klubové schùzce.
Bìhem listopadu si nováèci také oblíbili hru Nervy a Twister. Kvùli
nepøízni poèasí jsme hráli v klubovnì i další hry (Co se zmìnilo, hry s
nafukovacím balonkem, Boj o svíèky aj.).
Nikola s námi oslavila své 9. narozeniny, pøi nich se konaly tradièní
oslavné rituály a o legraci nebyla nouze.
Klubáci také malovali svá “sluníèka” - obrázky s vìtami moudrých
myslitelù na památku kamarádùm. Dále té vyrábìli ozdobná koleèka dáreèky.
V mìsíèním bodování jednotlivcù vyhrál Miloš Gronych, který i
tentokrát mìl 100% docházku, za co získal i pochvalu. Ve speciální
soutìi o klubové nálepky bodovali klubáci: Petr - nálepka è. 4, Miloš 5+6, Michal - 1, Honza - 1. Putovní odznak Roy mìl v prosinci právo nosit
Miloš. Všem blahopøeji.
Duha, Salix-SK dìkuje za spolupráci p. Felnerovi, p. Kozákovi., p.
Staòkovi, p. Kubíèkové.
Vedoucí klubu M. Pecho
HANUŠOVICKÉ NOVINY 1/2004

www.mu-hanusovice.cz

Šachové úlohy
Øešení úlohy z minulého
èísla Hanušovických novin
1. Sf4 - Vc7
2. Se5! -Ve7
3. Jf7! - V x e5
4. Jd8 - Ve6
5. Jc6 a bílý vyhrává
Nová øešitelská soutì
Postavení figur na šachovnici:
bílý - Kf1, Sb5, Sf2, pìšec f3
èerný - Kh3, Jd5, Vh8
Bílý táhne a vyhraje.

-jk

UPOZORNÌNÍ
Od 1. 1. 2004 je mono podávat soukromou
inzerci 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
Inzeráty plošné
2,50 Kè za 1 cm2
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